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Bezprzewodowy aparat telefoniczny DECT CP1 jest 
urządzeniem wysokiej jakości opracowanym przez firmę 
Phonak, jednego ze światowych liderów w dziedzinie 
technologii wspomagających słyszenie.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia, 
zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań skonsultuj się ze swoim 
protetykiem słuchu lub odwiedź stronę:
www.phonak.pl/dect

Phonak – life is on  www.phonak.pl

1. Witamy
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2.1 Sprawdzenie zawartości zestawu

2. Zapoznanie się z telefonem

Zdejmowalny
klips na
pasek

Pokrywa
akumulatora

AkumulatorSłuchawka

Zasilacz i adaptery

Kabel telefoniczny
RJ11 i adaptery

     Stacja bazowa 
i ładowarka DECT 

Szwajcaria

Niemcy

UE

USA/
Kanada
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2.2 Sposób działania telefonu

Ten telefon używany jest jak każdy inny   
bezprzewodowy telefon. Jednak dzięki    
zintegrowanej technologii
bezprzewodowej transmisji firmy    
Phonak, prowadzenie rozmów przez    
telefon z użyciem aparatów słuchowych    
firmy Phonak jest znacznie łatwiejsze.

Sygnał telefoniczny jest przesyłany bezprzewodowo do 
obu aparatów słuchowych w jakości cyfrowej.

Zbliżenie słuchawki do głowy sprawia, że aparaty
słuchowe automatycznie przełączają się na program
telefoniczny.

Telefon może być używany bez aparatów słuchowych.
 
Telefon obsługuje międzynarodowy standard DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications).  

2. Zapoznanie się z telefonem 
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2.3 Opis poszczególnych elementów

Stacja bazowa
Stacja bazowa jest podłączona do linii telefonicznej, 
a ponadto pełni funkcję ładowarki słuchawki.

 

 Domyślnym kodem PIN bazy jest „0000”.

 Baza i słuchawka są fabrycznie sparowane. Nie trzeba 
ich rejestrować.

a

b c d

a Styki ładowarki
b Wejście zasilania
c Przycisk parowania: krótkie naciśnięcie 

spowoduje dzwonienie słuchawki 
Naciśkianie przez 2 sek. = parowanie 
innej słuchawki z tą stacją bazową.

d  Gniazdo analogowej linii telefonicznej.

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   9 2014-02-04   09:53:24



10

Słuchawka

 Aby zmienić język wyświetlacza, wykonaj instrukcje 
podane w rozdziale 4.5.

2. Zapoznanie się z telefonem 
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a Słuchawka
b Zwiększanie/zmniejszanie głośności 
c Wzmocnienie głośności    

Naciskanie przez 2 sek. = test połączenia z aparatem 
słuchowym (tryb demo)

d Włączenie/wyłączenie trybu głośnomówiącego
e Rozmowa / ponowne wybranie numeru
f Naciskanie przycisku  przez 2 sek. = wybranie 

numeru poczty głosowej
g Naciskanie przycisku  przez 2 sek. = włączenie/

wyłączenie wszystkich dzwonków
h Wloty mikrofonów
i Naciskanie przycisku  przez 2 sek. = wybranie 

prefiksu międzynarodowego „+”
j Naciskanie przycisku  przez 2 sek. = włączenie/

wyłączenie blokady klawiatury
k Przyciski numeryczne
l Przyciski nawigacyjne
m Zakończenie połączenia / Wstecz (jeden poziom menu w górę) 

Naciskanie przycisku  przez 2 sek. w trybie gotowości 
= włączenie/wyłączenie słuchawki

n Przycisk funkcyjny
o Przyciski wyświetlacza
p Menu kontekstowe (przyciski wyświetlacza służą do 

wybierania funkcji udostępnianych na wyświetlaczu)
q Wyświetlacz
r Złącze zestawu słuchawkowego 3,5 mm
s Kontrolka wskaźnika
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2. Zapoznanie się z telefonem 

Symbole na wyświetlaczu w trybie gotowości

Symbole na wyświetlaczu w trakcie połączenia

 Symobole wyświetlane na ekranie, zmieniają się 
w zależności od ustawień.

a b c

defh g a Czas
b Data
c Budzik włączony
d Stan akumulatora i ładowania
e Dźwięk dzwonka wyłączony
f Klawiatura zablokowana
g Nazwa słuchawki (widoczna, 

jeśli z tą samą bazą używana 
jest więcej niż jedna słuchawka)

h Poziom sygnału z bazy

a b a

cdefg a Funkcje kontekstowe
b Czas trwania połączenia
c Numer telefonu lub nazwa
d Wskaźnik aktywnego połączenia
e Włączony tryb wzmocnienia
f Wyciszony mikrofon słuchawki
g Włączony tryb głośnomówiący
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Pozycje menu 
Naciśnij  , aby przejść do menu i podmenu 
Naciśnij  , aby się cofnąć.   

2.4 Kompatybilność z aparatami słuchowymi

Ten produkt używa dedykowanego łącza bezprzewodowego
do aparatów słuchowych Phonak. Zapytaj protetyka słuchu
o kompatybilność z Twoimi aparatami słuchowymi.
Kompatybilność można łatwo sprawdzić za pomocą trybu 
demo (  rozdział 4.8).

Kontakty

Rozdział
5.7

Rozdział
6.4

Rozdział
5.3

Rozdział
6.2

Rozdział
6.5

Rozdział
5.1

Rozdział
5.12

Połączenia Poczta 
głosowa

Budzik Ustawienia 
dźwi.

Aparat 
słuchowy

Ustawienia
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3. Ważne informacje

Przed użyciem telefonu DECT CP1 firmy Phonak przeczytaj 
informacje zawarte na następnych stronach.

 Urządzenia można naprawiać wyłącznie w autoryzowanym 
serwisie. Nie zezwala się na wprowadzanie do urządzeń 
zmian i modyfikacji, które nie zostały jednoznacznie 
zatwierdzone przez firmę Phonak. Zmiany takie mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia, ucha lub 
aparatu słuchowego.

 Otwarcie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. 
Jeśli pojawią się problemy, których nie można rozwiązać 
korzystając z tej instrukcji użytkowania, skontaktuj się 
z protetykiem słuchu.

 Nie należy używać tych urządzeń w obszarach zagrożonych 
wybuchem (kopalnie lub tereny przemysłowe).

 Nie należy używać tych urządzeń w miejscach, w których 
korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.

 Wersji urządzenia DECT CP1 przeznaczonej dla Stanów 
Zjednoczonych / Kanady NIE można używać w Europie, 
ponieważ powoduje ona zakłócenia działania sieci 
komórkowych i pozostaje pod ich działaniem.   

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   14 2014-02-04   09:53:26



15

Niedozwolone użycie takich produktów jest zabronione 
przez europejskie organy telekomunikacyjne. 

 Wersji urządzenia DECT CP1 przeznaczonej dla Europy 
NIE można używać w Stanach Zjednoczonych ani  
Kanadzie, ponieważ powoduje ona zakłócenia działania 
sieci komórkowych i pozostaje pod ich działaniem. 
Dlatego jego użycie jest niedozwolone przez FCC i IC.

 Słuchawka składa się z małych elementów, które 
w przypadku połknięcia przez dzieci mogą spowodować 
uduszenie. Należy przechowywać ją z dala od dzieci 
w wieku poniżej 3 lat, osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i zwierząt domowych. W przypadku 
połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza 
lub szpitala.

 Dotyczy osób z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami 
medycznymi (np. rozrusznikiniem serca, itp.): 
Jeśli występują jakiekolwiek zakłócenia, przestań 
używać aparatu i skontaktuj się z producentem implantu. 
Pamiętaj, że zakłócenia mogą być wywołane również 
przez linie elektryczne, wyładowania elektrostatyczne, 
wykrywacze metalu itp.
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3. Ważne informacje  

 Aby pozbyć się akumulatora i części elektronicznych 
zgodnie z przepisami lokalnymi, należy się skontaktować 
z lokalnym zakładem przetwarzania wtórnego.

 Urządzenia zewnętrzne mogą być podłączane pod 
warunkiem, że zostały przetestowane zgodnie 
z odpowiednimi normami IECXXXXX.

 Używanie kabli w jakikolwiek sposób niezgodny z ich 
przeznaczeniem (np. założenie kabla telefonicznego 
na szyję) może spowodować urazy.

 Portu mini-USB należy używać tylko do podanego celu.

 Ostrzeżenie: porażenie prądem elektrycznym. Nie 
należy wkładać samego adaptera zasilania do 
elektrycznych gniazd zasilających.

 Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie 
ładowarek dostarczonych przez firmę Phonak lub 
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certyfikowanych ładowarek USB o wartościach 
znamionowych 5 V prądu stałego i minimalnie 1000 mA.

 Nie należy zasilać bazy za pomocą portu komputera PC 
lub laptopa. Może to spowodować uszkodzenie urządzeń.

 Nie należy podłączać do bazy kabla USB ani kabla 
telefonicznego o dlugości powyżej 3 metrów.

 Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze 
specyfikacją podaną w danych technicznych aparatu 
DECT CP1 firmy Phonak, ponieważ użycie niewłaściwych 
akumulatorów może uszkodzić urządzenie lub 
spowodować poważne obrażenia.

 Nie należy trzymać słuchawki zwróconej tyłem do 
ucha, gdy słuchawka dzwoni lub gdy jest włączony 
tryb głośnomówiący. Może to spowodować poważne 
i trwałe uszkodzenie słuchu.

 Słuchawka może powodować brzęczenie w analogowych 
aparatach słuchowych. Jeśli istnieją problemy, należy 
skontaktować się z protetykiem słuchu.

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   17 2014-02-04   09:53:27



18

3. Ważne informacje  

 Urządzenie DECT CP1 firmy Phonak można przekazać 
innej osobie tylko razem z instrukcją użytkowania.

 Nie należy używać uszkodzonej bazy lub należy ją 
naprawić w autoryzowanym serwisie, ponieważ może 
ona zakłócać inne usługi radiowe.

Informacje
Niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji użytkowania 
nie są dostępne we wszystkich krajach. Ten telefon nie 
będzie działał w przypadku braku zasilania sieciowego. 
Nie można go wtedy także używać do nawiązywania 
połączeń z numerami alarmowymi.
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4. Pierwsze kroki

4.1 Konfiguracja zasilania

1.  Wybierz adapter zasilacza przeznaczony dla kraju, 
w którym przebywasz.

2.  Wsuń zaokrąglony róg adaptera    
w zaokrąglony róg zasilacza      
uniwersalnego, aż zostanie w nim   
całkowicie osadzony. 

3.  Kliknij koniec adaptera, aby go                     
zablokować. Upewnij się, że adapter     
jest bezpiecznie zablokowany.

Aby wyjąć adapter zasilacza
a.  Odciągnij zaczep zasilacza uniwersalnego 
  i przytrzymaj go.
b.  Delikatnie pociągnij adapter w górę,     

aby go wyjąć z oprawki.
c.  Następnie przejdź do kroku 1 (powyżej).
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4. Pierwsze kroki 

4.2 Podłączanie stacji bazowej

 Umieść bazę na płaskiej, antypoślizgowej powierzchni 
w centralnym miejscu.

1.  Podłącz wtyczkę mini-USB             
do stacji bazowej i zasilacz             
do gniazda zasilającego.

2.  Podłącz wejście linii bazy      
z analogowym złączem      
telefonicznym za pomocą         
kabla telefonicznego.

Użyj odpowiedniego adaptera linii     
telefonicznej, jeśli jest potrzebny     
(adaptery niemiecki i szwajcarski    
wchodzą w skład pakietu).

 Telefon działa tylko wtedy, gdy zasilacz jest podłączony 
do stacji bazowej i do gniazda zasilającego.

 Używaj dostarczonego zasilacza i kabla telefonicznego.
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4.3 Wkładanie baterii

 Używaj wyłącznie akumulatora litowego dostarczonego 
przez firmę Phonak. W przeciwnym razie może dojść do 
poważnego uszkodzenia ciała i uszkodzenia własności 
osobistej.

1.  Upewnij się, że styki akumulatora są  
położone w pokazany sposób.

2.  Najpierw włóż stronę ze stykami.

3.  Całkowicie włóż akumulator. Usłyszysz   
melodię początkową, telefon włączy się  
automatycznie.

4.  Umieść pokrywę akumulatora płasko            
na akumulatorze.

5.  Następnie wsuwaj ją delikatnie, aż   
zostanie osadzona na swoim miejscu. 

 Aby otworzyć pokrywę akumulatora,   
najpierw unieś mały zatrzask w dolnej      
części, a następnie wysuń pokrywę.
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4. Pierwsze kroki  

4.4 Ładowanie słuchawki

 Słuchawkę można ładować umieszczając ją wyłącznie 
w stacji bazowej.

Słuchawkę można umieszczać              
w bazie po każdej rozmowie,           
aby naładować akumulator.

Jeśli symbol akumulatora składa się              
z tylko jednej kreski,  (<25%),    
naładuj słuchawkę jak najszybciej.

Pierwsze ładowanie
Wyświetlanie statusu naładowania będzie działało właściwie 
tylko wtedy, gdy najpierw akumulator zostanie całkowicie 
naładowany, a następnie pozostawiony do rozładowania:

 S Najpierw umieść słuchawkę w bazie i ładuj ją przez  
8 godzin.

 S  Następnie zabierz ją z bazy i nie wkładaj jej tam aż do 
całkowitego rozładowania akumulatora.

 Podczas ładowania akumulator może mieć nieco 
wyższą temperaturę.
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4.5 Zmiana wyświetlanego języka

Aby zapewnić właściwe działanie aparatu,      
należy ustawić język, kraj, datę i godzinę. 

Podczas pierwszego użycia słuchawki
użytkownik jest automatycznie pytany    
o preferowane ustawienia języka:

 S Naciśnij  , aby wybrać język, następnie potwierdź . 

 Naciśnij przysk zakończenia połączenia  za każdym 
razem, gdy chcesz wrócić do poziomu menu lub 
anulować wpis.

Aby zmienić język w późniejszym czasie:
 S  Naciskaj  aż pojawi się menu Ustawienia,  
następnie naciśnij .

 S  Naciskaj  aż pojawi się podmenu Język, następnie 
naciśnij . 

 S  Naciskaj   aż zostanie wybrany żądany język, 
następnie naciśnij .
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4. Pierwsze kroki  

 Po pierwszym ustawieniu języka możesz wykonać test 
za pomocą aparatu słuchowego. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami na wyświetlaczu (  rozdział 4.8).

4.6 Ustawianie daty i godziny

Aby ustawić datę/godzinę:
 S  Naciskaj  aż pojawi się menu Ustawienia,  
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  aż pojawi się podmenu Data / Godzina, 
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  , aby wybrać godzinę i datę, następnie 
wprowadź poprawne wartości za pomocą przycisków 0–9 
(obowiązuje format gg:mm i dd.mm.rrrr). 

 Możesz użyć  / , aby nadpisać informacje.

 S Aby zastosować wprowadzone wartości, naciśnij 
przycisk funkcyjny Zapisz.
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 Data i godzina zawsze są zapisywane w stacji bazowej.  
Po przerwie w zasilaniu należy ponownie wprowadzić 
datę i godzinę.

 W zależności od operatora sieci data i godzina mogą 
być ustawiane automatycznie podczas nawiązywania 
połączenia.

4.7 Ustawianie kraju/miejsca

Uwaga: aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji, 
należy wprowadzić kraj, w którym jest używany telefon. 

Aby ustawić kraj:
 S  Naciskaj  aż pojawi się menu Ustawienia,  
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  aż pojawi się podmenu Miejsce,  
następnie naciśnij .

 S Używając  /  wybierz z listy odpowiedni kraj, 
w którym telefon jest używany, następnie zapisz 
ustawienia naciskając Zapisz.
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4. Pierwsze kroki   

 W tym podmenu możesz także wprowadzić 
Kierunkowy kraju, Przedrostek kraju i Przedrostek 
międzynarodowy, jeśli numery te nie zostały 
automatycznie wyświetlone poprawnie.

 Jeśli Twój kraj nie znajduje się na liście, użyj kraju 
o podobnych warunkach telefonicznych.

4.8 Testowanie połączenia z aparatem słuchowym

Test można rozpocząć bezpośrednio,
naciskając i przytrzymując przycisk
wzmocnienia (  rozdział 5.4) w trybie   
gotowości.
Komunikat testowy zostanie odtworzony i bezprzewodowo 
przesłany do Twoich aparatów słuchowych.

Połączenie z aparatami słuchowymi możesz także
przetestować za pomocą menu:

 S  Naciskaj  aż pojawi sie menu Aparat słuchowy,  
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  aż pojawi się podmenu Sprawdź połączenie,  
następnie naciśnij .
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Jeśli zostanie wyświetlony
komunikat Odtwarzanie demo … ,          
zbliż słuchawkę do aparatów    
słuchowych (maks. 25 cm od           
obu aparatów słuchowych).

 Przyłóż telefon po drugiej stronie głowy, aby sprawdzić, 
czy słyszysz dźwięk za pomocą transmisji bezprzewodowej, 
a nie za pomocą mikrofonu aparatu słuchowego. 
Dźwięk nie powinien się zmieniać, gdy obracasz głowę.

 Zmiana pozycji może zakłócić transmisję. Jest to 
normalne.

 S  Użyj przycisków głośności, aby ustawić komfortowy 
poziom głośności.

 S Naciśnij przycisk funkcyjny Zakończ, aby zakończyć test.

 Test zostanie zatrzymany automatycznie po 15 minutach.

Test jest dostępny w języku angielskim, niemieckim,
francuskim lub hiszpańskim w zależności od ustawienia
języka w telefonie. Jeśli zostanie wybrany język inny niż
wymienione, komunikat zostanie odtworzony w języku 
angielskim.
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4. Pierwsze kroki  

4.9 Przesyłanie istniejących kontaktów

Powinno być możliwe przesłanie danych kontaktowych 
z bezprzewodowego aparatu telefonicznego zgodnego ze 
standardem DECT do telefonu DECT CP1 firmy Phonak.

W tym celu należy najpierw zalogować dotychczasowy 
aparat do bazy Phonak (  rozdział 6.10). Informacje na 
ten temat znajdują się w instrukcji obsługi używanego 
dotąd telefonu. 

Teraz wystarczy odszukać kontakty w istniejącym aparacie 
i przesłać je do bazy.

Kontakty mogą pozostać w bazie Phonak, ale można je 
również przesłać do słuchawki Phonak (  rozdział 6.3).

Więcej informacji na temat ustawień telefonu znajduje 
się w rozdziale 6.4.
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Twój telefon jest teraz gotowy do użycia.     
Co chcesz teraz zrobić?

Zmiana wyświetlanego języka Rozdział  4.5
Nawiązywanie i kończenie połączenia Rozdział  5.1
Ustawianie głośności Rozdział   5.4
Ustawianie dźwięków dzwonka Rozdział  5.5
Tworzenie kontaktów Rozdział   5.7
Konfiguracja poczty głosowej Rozdział  5.12
Wiele słuchawek w jednej bazie Rozdział   6.10

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   29 2014-02-04   09:53:33



30

5. Codzienne używanie telefonu 

5.1 Nawiązywanie i kończenie połączenia

Nawiązywanie połączenia
 S  Na klawiaturze numerycznej wprowadź   
numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.  
Błędnie wpisany numer możesz poprawić  
za pomocą przycisku funkcyjnego Usuń.

 S  Następnie naciśnij przycisk rozmowy , aby nawiązać 
połączenie.

 Możesz sprawdzić linię przed wybraniem numeru, 
naciskając przycisk rozmowy przez 2 sekundy.

 Podczas rozmowy na wyświetlaczu będzie wyświetlany 
wybrany numer i czas połączenia. Jeśli numer został 
zapisany z użyciem nazwy na liście kontaktów, zostanie 
wyświetlona ta nazwa.

Kończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk kończenia . 
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Odbieranie połączeń
Oprócz sygnalizacji dzwonkiem połączenie przychodzące 
jest sygnalizowane migającą kontrolką i wibracją, jeśli 
została włączona.

Aby odebrać połączenie naciśnij . 

 Gdy telefon dzwoni, można go wyciszyć za pomocą 
przycisku funkcyjnego Wyciszenie.

Automatyczne odbieranie połączeń
Zabranie słuchawki z bazy powoduje automatyczne
odebranie połączenia. Aby włączyć lub
wyłączyć tę funkcję:

 S  Naciskaj  aż pojawi się menu Ustawienia,  
następnie naciśnij .

 S  Naciskaj aż pojawi się podmenu Baza,  
następnie naciśnij .

 S  Za pomocą  /  wybierz odpowiednie ustawienia Wł /Wył.
 S  Zastosuj ustawienia wybierając Zapisz.
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5.2 Wyciszanie mikrofonu słuchawki 

Podczas rozmowy mikrofon słuchawki można   
wyłączyć za pomocą przycisku funkcyjnego   
Mic mute. Osoba, z którą rozmawiasz,    
przestanie Cię słyszeć.

Aby ponownie włączyć mikrofon, naciśnij przycisk funkcyjny 
Mic mute.

5.3 Nawiązywanie połączenia z użyciem aparatów  
      słuchowych firmy Phonak

 Bezprzewodowe przesyłanie połączenia telefonicznego 
jest możliwe tylko do aparatów słuchowych firmy Phonak.

 Nie jest wymagana szczególna konfiguracja aparatów 
słuchowych ani telefonu. Jednak protetyk słuchu może 
dokładnie wyregulować program telefoniczny.

 Jeśli nie możesz bezprzewodowo połączyć się z aparatem 
słuchowym pomimo wykonania instrukcji, skontaktuj 
się z protetykiem słuchu.

5. Codzienne używanie telefonu 
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Łączenie z aparatem słuchowym
Po prostu trzymaj słuchawkę w pobliżu aparatów 
słuchowych podczas korzystania z telefonu (maks. 25 cm 
od obu aparatów słuchowych).

Aparat słuchowy przełączy się automatycznie. W zależności 
od ustawień aparatu usłyszysz dźwięk przełączania.

 Aby bezprzewodowe połączenie z aparatem słuchowym 
działało, należy aktywnie nawiązywać połączenie. 
Słuchawka nie może być w trybie głośnomówiącym ani 
działać z użyciem zestawu słuchawkowego, ponieważ 
w takim przypadku transmisja bezprzewodowa będzie 
wyłączona.

 Nawet jeśli aparat słuchowy nie działa z bezprzewodową 
technologią firmy Phonak, można używać istniejącego 
programu T-cewka w aparacie słuchowym, aby 
poprawić jakość dźwięku.
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Właściwe trzymanie słuchawki
Wloty mikrofonów słuchawki     
wychwytują głos osoby mówiącej,     
dlatego należy trzymać słuchawkę     
w pobliżu ust.

Słuchawka będzie przesyłać połączenie bezprzewodowo 
i równocześnie przez słuchawkę. Jeśli równoczesne 
słyszenie rozmowy w aparacie słuchowym i w słuchawce 
jest nieprzyjemne, zalecamy lekkie odsunięcie od ucha 
górnej części słuchawki.

Przerwa w połączeniu z aparatami słuchowymi
Po odsunięciu słuchawki od aparatów słuchowych 
połączenie zostanie zakończone lub zostanie włączony 
tryb głośnomówiący, a aparaty słuchowe automatycznie 
powrócą do ostatnio używanego programu. 

 Powrót trwa od 1 do 3 sekund — w zależności od modelu 
aparatu słuchowego.

5. Codzienne używanie telefonu 
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5.4 Ustawianie głośności

Za pomocą przycisków +/- znajdujących się z boku 
słuchawki, ustaw głośność podczas rozmowy.

Bieżące ustawienie głośności pojawi się na chwilę  
na wyświetlaczu w postaci kresek i zostanie   
automatycznie zapisane.

 Ustawienie głośności słuchawki reguluje także głośność 
bezprzewodowego połączenia z aparatami słuchowymi.

Przycisk wzmocnienia głośności
Naciśnięcie przycisku wzmocnienia (z boku słuchawki)   
podczas rozmowy powoduje przełączenie słuchawki   
do drugiego zakresu głośności. Na wyświetlaczu   
zostanie wyświetlony odpowiedni symbol.

Głośność tej funkcji można ustawić oddzielnie   
za pomocą przycisków +/-. Głośność wzrasta   
o 15 dB w porównaniu z najwyższym poziomem   
podczas normalnego działania.

 Ten tryb nie działa w trybie głośnomówiącym ani 
wtedy, gdy używany jest zestaw słuchawkowy.
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Ponowne naciśnięcie przycisku wzmocnienia  
powoduje przełączenie słuchawki z powrotem do zwykłego 
zakresu głośności i zniknięcie symbolu wzmocnienia.

Nowa rozmowa telefoniczna zawsze rozpoczyna się 
w trybie normalnej głośności.

 Poinformuj o tym ustawieniu innych użytkowników 
telefonu, ponieważ dla osób o prawidłowym słuchu ta 
funkcja może być bardzo głośna. 

5.5 Ustawianie dźwięków dzwonka

 Dźwięki dzwonka nie są przesyłane bezprzewodowo 
do aparatu słuchowego.

Wybierz indywidualne dźwięki dzwonka w menu ustawień 
dźwięków:

 S  Naciskaj  aż wyświetli się menu Ustawienie  
dźwięków, następnie naciśnij .

 S  Naciskaj  aż wyświetli się podmenu Dzwonki, 
następnie naciśnij .

 S  Naciskaj  aż wyświetli się pozycja Połączenia 
zewnętrzne, następnie naciśnij .

5. Codzienne używanie telefonu  
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Teraz możesz wybrać następujące ustawienia:
 S  Melodia 
Wybierz z listy 1–12 dźwięk dzwonka, który słyszysz 
wyraźnie bez aparatów słuchowych.

 S Głośność  
Wybierz poziom głośności dźwięku dzwonka z zakresu 
1–5, który będzie akceptowalny przez Ciebie i przez 
osoby z Twojego otoczenia.

 S Rosnąca  
Wybierz Wł., aby głośność dźwięku dzwonka wzrastała 
podczas dzwonienia. Jeśli ustawiona jest pozycja Wył., 
dźwięk dzwonka pozostaje na ustawionym poziomie 
głośności.

 S Opóźnienie 
Możesz wybrać opcję od Brak do 20 sekund opóźnienia 
dźwięku dzwonka od momentu nadejścia połączenia.

Zastosuj ustawienia za pomocą przycisku funkcyjnego Zapisz.
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 Głośność dźwięku dzwonka można łatwo  
ustawić w trybie gotowości, naciskając + / -.    
Nie spowoduje to zmiany połączeń   
wewnętrznych z innych słuchawek.

5.6 Włączanie i wyłączanie słuchawki

Słuchawka może zawsze pozostać włączona. 

Tryb gotowości
Naciśnij  a telefon przejdzie w tryb gotowości. 
Słuchawka automatycznie przejdzie do trybu gotowości 
po 1 minucie.

Wyłączanie
Aby wyłączyć słuchawkę:

 S  Przytrzymaj  wciśnięty przez 2 secundy, aż na 
wyświetlaczu pojawi się logo firmy Phonak.

Włączanie
 S Aby włączyć słuchawkę, krótko naciśnij   lub po 
prostu umieść słuchawkę w bazie.

 Na wyświetlaczu pojawi się logo początkowe Phonak 
i zostanie wygenerowana melodia początkowa Phonak.

5. Codzienne używanie telefonu   
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5.7 Tworzenie kontaktów

W telefonie dostępne są 2 listy kontaktów. Jedna
znajduje się w stacji bazowej, a druga — w słuchawce.

Słuchawka
 S Kontakty zapisane na liście Kontakty   W słuchawce 
są widoczne tylko w tej słuchawce.

 S Możesz zapisać do 100 wpisów, z których każdy może 
mieć 3 numery telefonów.

 S Dla każdego wpisu możesz indywidualnie ustawić 
dźwięk dzwonka i głośność.

Stacja bazowa
 S Kontakty zapisane na liście Kontakty  W bazie są 
widoczne dla wszystkich słuchawek zalogowanych 
w bazie.

 S Można zapisać do 200 wpisów, z których każdy może 
mieć 3 numery telefonów.

 Aby później można było łatwiej znajdować kontakty, 
zalecamy zapisywanie ich na tej samej liście.
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 Zalecenie: jeśli w bazie jest używana tylko jedna 
słuchawka, wybierz opcję Kontakty w słuchawce.   
Jeśli jest używanych więcej słuchawek (  rozdział 6.10), 
wybierz opcję Kontakty w bazie.

 Kontakty można skopiować między listami kontaktów 
w późniejszym czasie.

Tworzenie kontaktów
 S Naciskaj  aż pojawi się menu Kontakty,  
następnie naciśnij .

 S Używając  zdecyduj czy chcesz utworzyć wpis na 
liście Kontakty w słuchawce czy Kontakty w bazie, 
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  aż pojawi się + Nowy wpis, następnie 
naciśnij .

 S Za pomocą cyfr i liter A–Z / 0–9 wprowadź żądane 
szczegóły kontakt:  
Nazwisko, Imię, numer Prywatny, numer Służbowy, 
numer Komórkowy.

5. Codzienne używanie telefonu  
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 Po zapisaniu numerów w słuchawce możesz także 
ustawić Melodię i Głośność dla tego kontaktu 
używając  /  (Domyślne ustawienia oznaczają,   
że zostaną użyte ustawienia globalne (  rozdział 5.5).

 S W zależności od tego, które pole jest edytowane, 
można zapisać kontakt wpis lub zmiany bezpośrednio 
za pomocą  Zapisz lub Opcja  Zapisz. 

 Podczas wprowadzania znaków można użyć  do 
wybrania trybu wielkich lub małych liter. Za pomocą 
przycisków 1 i 0 można uzyskać dostęp do innych 
znaków specjalnych.
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5.8 Wyszukiwanie kontaktów

Szybkie wybieranie
Użyj grupy przycisków numerycznych/literowych, aby 
przejść bezpośrednio do pierwszej litery nazwy kontaktu 
na liście kontaktów, naciskając i przytrzymując 
odpowiednią literę w trybie gotowości. 

Przykład: przytrzymaj 7 (P, Q, R, S) wciśnięty przez 2 sek. 
Na wyświetlaczu pojawi się lista kontaktów na literę P. 
Naciśnij od razu ponownie 7, aby uzyskać dostęp do 
kontaktów na litery Q, R lub S.

 Można określić listę kontaktów, do której będzie 
uzyskiwany dostęp, jak to opisano w rozdziale 6.3.

Dostęp do menu kontaktów
 S Naciskaj  aż wyświetli się menu Kontakty,  
następnie naciśnij .

 S Używając  wybierz, gdzie kontakt jest wyszukiwany 
(Kontakty w słuchawce, Kontakty w bazie lub 
Połączenie wewnętrzne, następnie naciśnij ).

 S Za pomocą /  znajdź szukany kontakt.

5. Codzienne używanie telefonu   
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 Jeśli masz wiele kontaktów, łatwiej wyszukać 
bezpośrednio nazwę, np. Michał, naciskając najpierw 6 
(„M“). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona litera M 
i wszystkie nazwy rozpoczynające się od litery „M”. 
Teraz na krótko naciśnij 4 (G, H, I) 3 razy z rzędu,   
aż zostanie wyświetlony tekst „Mi”.

 S Naciśnij  kiedy znajdziesz szukaną nazwę, następnie 
naciśnij  aż podświetli się numer, pod który chcesz 
zadzwonić, następnie naciśnij , aby wykonać połączenie. 

5.9 Znajdowanie słuchawki

Za pomocą bazy można znaleźć słuchawkę, jeśli jest ona 
włączona i znajduje się w zasięgu bazy.

 S Naciśnij przycisk Parowanie znajdujący   
się z tyłu stacji bazowej. 

Wszystkie zalogowane słuchawki zadzwonią
jednocześnie, nawet jeśli dźwięk dzwonka jest wyłączony.

 S Zakończ połączenie dla każdej słuchawki osobno, 
używając przycisk  .

 S Ponowne naciśnięcie przycisku Parowanie (z tyłu bazy) 
spowoduje, że wszystkie słuchawki przestaną dzwonić.

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   43 2014-02-04   09:53:35



44

5.10 Używanie listy rozmówców

Możesz przejrzeć ostatnie 150 połączeń przychodzących,
wychodzących i nieodebranych, używając menu Połączenia:

 Na krótką chwilę naciśnij , aby bezpośrednio 
przywołać listę wszystkich połączeń.

 S Naciskaj  aż wyświetli się menu Połączenia,  
następnie naciśnij .

 S Używając  możesz przeskoczyć z jednego pola na 
kolejne pomiędzy Nieodebrane, Odebrane, Wychodzące 
lub Wszystkie i naciśnij , aby otworzyć szukaną listę.

 S Używając  wybierz pożądany numer z listy.  

 Jeśli jeden z numerów został zapisany na liście 
kontaktów, zostanie wyświetlona także nazwa.

 S Naciśnij , aby rozpocząć wybieranie. 

 Aby wyświetlić identyfikator dzwoniącego, przesyłanie 
numeru telefonu (CLIP) musi działać poprawnie. 
Informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

5. Codzienne używanie telefonu   
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Wpisy można edytować za pomocą przycisków funkcyjnych:
 S Usuń: usuwa bieżący wpis z listy dzwoniących 
(oczywiście nie zostanie on usunięty z listy kontaktów).

 S Opcja  Zapisz: zapisuje bieżący wpis na liście kontaktów.
 S Opcja  Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wpisy z listy 
dzwoniących (lista kontaktów pozostaje zapisana).

5.11 Powiadomienia w menu skrzynka odbiorcza

Jeśli istnieją połączenia nieodebrane, wiadomości 
w poczcie głosowej lub inne powiadomienia, opcja menu 
Odbiorcza zostanie wyświetlona w menu głównym, 
a kontrolka wskaźnika będzie migać.
Wybierz , aby otworzyć listę powiadomień i postępuj
zgodnie z instrukcjami dostępnymi na wyświetlaczu.
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5.12 Poczta głosowa

Konfiguracja poczty głosowej
Poczta głosowa to automatyczna
sekretarka w sieci operatora. 

 Poczty głosowej można używać tylko wtedy, gdy 
zażądano jej obsługi u dostawcy usług.

Przed korzystaniem z poczty głosowej należy ją
skonfigurować:

 S Naciskaj  aż wyświetli się menu Ustawienia, 
następnie naciśnij .

 S Używając  przeidź do podmenu Poczta głosowa, 
następnie naciśnij .

 S Poproś operatora sieci o numer do poczty głosowej 
i wprowadź ten numer w polu Numer.

 S Aby zachować ustawienia naciśnij Zapisz. 

 Jeśli ten numer zostanie kiedyś zmieniony, możesz go 
w prosty sposób zastąpić.

5. Codzienne używanie telefonu   
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Korzystanie z poczty głosowej w życiu codziennym
Jeśli będzie na Ciebie czekać wiadomość, pojawi   
się sygnał od operatora sieci z symbolem i liczbą
odebranych wiadomości.

 S Przytrzymaj przycisk  wciśnięty przez 2 sek. aby 
zadzwonić na pocztę głosową.

 S Możesz teraz odsłuchać wiadomości, wykonując instrukcje 
poczty głosowej pochodzące od operatora sieci. 

 Podczas przeglądania wyświetlacza lub używania 
przycisków transmisja do aparatów słuchowych będzie 
tymczasowo przerwana. W tym czasie należy się 
przełączyć do trybu głośnomówiącego, naciskając 
przycisk trybu głośnomówiącego  .

 Pocztą głosową zarządza operator sieci. Aby uzyskać 
informacje o funkcjach umożliwiających zarządzanie 
pocztą głosową, skontaktuj się bezpośrednio 
z operatorem sieci.
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5.13 Dodatkowe funkcje dostępne podczas używania 
telefonu

Tryb głośnomówiący
Aby użyć trybu głośnomówiącego, włącz głośnik,
aby słyszeć rozmowę bez przykładania słuchawki
do ucha. Dzięki temu masz obie ręce wolne,   
a inne osoby także mogą słyszeć rozmowę.
Tryb głośnomówiący możesz włączać i wyłączać
podczas połączenia przez krótkie naciśnięcie  .
Używaj + / -, aby dopasować głośność.

 Gdy tryb głośnomówiący jest włączony, rozmowa nie 
jest przesyłana do aparatów słuchowych!

 Jeśli chcesz, aby inna osoba słyszała rozmowę,  
pamiętaj, aby poinformować o tym swojego  
rozmówcę.

 Tryb głośnomówiący jest przerywany po naciśnięciu 
przycisku wzmocnienia.

5. Codzienne używanie telefonu   

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   48 2014-02-04   09:53:36



49

Używanie zestawu słuchawkowego
Rozmowy możesz prowadzić, używając słuchawek lub
zestawu słuchawkowego z mikrofonem podłączonego   
do słuchawki za pomocą wtyczki jack 3,5 mm.
Podłącz go z boku słuchawki. Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony symbol zestawu słuchawkowego. 

 Jeśli użyjesz słuchawek bez mikrofonu, zostanie użyty 
mikrofon słuchawki.

 Jeśli użyjesz zestawu słuchawkowego z mikrofonem, 
musi on być kompatybilny z produktami firmy Apple.

 Gdy zestaw słuchawkowy zostanie podłączony, transmisja 
bezprzewodowa do aparatów słuchowych nie będzie 
realizowana.
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6. Ustawienia słuchawki 

6.1 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury

Blokada klawiatury chroni przed niepożądanym lub
przypadkowym użyciem słuchawki. 

Aby zablokować: w trybie gotowości przytrzymaj  
wciśnięty przez 2 sek. aż wyświetli się     
Odblokuj klawiszem #. 

Symbol kłódki  na wyświetlaczu wskazuje, że słuchawka 
jest zablokowana.

Aby odblokować: w trybie gotowości przytrzymaj  
wciśnięty przez 2 sek. aż wyświetli się   
Urządzenie odblokowane. 

 Gdy blokada klawiaury jest włączona, nadal możliwe 
jest wybieranie telefonów alarmowych. Telefony 
alarmowe mogą być różne w różnych krajach. Należy 
pamiętać o ustawieniu lokalizacji (  rozdział 4.7). 

 Gdy blokada klawiaury jest włączona, nadal możliwe 
jest odbieranie połączeń przychodzących.
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6.2 Włączanie i wyłączanie dźwięków dzwonka

Jeśli nie chcemy, aby telefon nam przeszkadzał,
można go wyciszyć dla wszystkich połączeń
(wewnętrznych i zewnętrznych) za pomocą    
tylko jednego przycisku.

Wyłączanie dźwięku dzwonka: w trybie gotowości 
przytrzymaj  wciśnięty przez 2 sek. aż wyświetli się 
Dzwonek wyłączony. 

Włączanie dźwięku dzwonka: w trybie gotowości 
przytrzymaj  wciśnięty przez 2 sek. aż wyświetli się 
Dzwonek włączony. 
 
Symbol melodii  na wyświetlaczu pokazuje, że dźwięk
dzwonka jest wyłączony.

 Możesz także użyć przycisków bocznych + / - lub 
Ustawienia dźwięków  aby wyciszyć Dzwonek. Nie 
jest to sygnalizowane na wyświetlaczu. 
Jeśli nie słychać dźwięku dzwonka, sprawdź to 
ustawienie.
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6.3 Pozostałe funkcje listy kontaktów  

Konfiguracja listy kontaktów do szybkiego wybierania
W menu Ustawienia  Kontakty  Skrócone wybieranie, 
możesz wybrać listę kontaktów (słuchawki, bazy lub 
wewnętrzną), która ma być użyta do szybkiego
wybierania (  rozdział 5.8).

Ustawienie porządku sortowania kontaktów 
W menu Ustawienia  Kontakty  Kolejność sortowania 
możesz zdecydować, czy kontakty będą sortowane 
według Nazwiska, imienia lub Imienia, nazwiska.

Ustawianie trybu wielkich i małych liter
Podczas wpisywania tekstu można używać wielkich
lub małych liter. W trybie tekstowym naciskaj  aż 
wyświetli się pożądany tryb.
 
Abc Tylko pierwsza litera jest wielka.
ABC Wszystkie litery są wielkie.
abc  Używane są małe litery.

Aby dodać spację, użyj przycisku 0+.

6. Ustawienia słuchawki   
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Edytowanie kontaktów
Zapisane kontakty można zmieniać, kopiować je ze
słuchawki do bazy lub z bazy do słuchawki i usuwać je 
w dowolnym momencie. W tym celu znajdź kontakt na 
liście kontaktów i wybierz opcję:

 S Modifikuj, aby zmienić pola dla tego kontaktu lub 
dodać nowy numer.

 S Opcja  Usuń, aby usunąć wpis.
 S Opcja  Kopiuj, aby skopiować wpis ze słuchawki do 
bazy lub z bazy do słuchawki.

 S Opcja  Kopiuj wszystkie, aby skopiować wszystkie 
kontakty ze słuchawki do bazy lub z bazy do słuchawki.

 S Opcja  Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie kontakty 
z bieżącej listy kontaktów.

Uwaga: jeśli potwierdzisz tę opcję przez naciśnięcie Tak, 
wszystkie kontakty z bieżącej listy kontaktów zostaną 
trwale usunięte!
Nawet pracownik firmy Phonak nie będzie w stanie ich 
odtworzyć.
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6.4 Pozostałe ustawienia słuchawki  

Dostosowanie wyświetlacza
Możesz dostosować wyświetlacz w menu Ustawienia  
Wyświetlacz:

 S Wybierz preferowany kolor tła, wybierając opcje  
Motyw  Biały lub Szary.

 S Podświetlenie i Poza bazą: ta funkcja określa, czy 
wyświetlacz jest ściemniany po jednej minucie, czy 
pozostaje lekko podświetlony. Opcję tę można ustawić 
oddzielnie dla słuchawki w bazie i poza nią.  

 Jeśli podświetlenie nie jest całkowicie wyłączone, 
powoduje to skrócenie czasu działania akumulatora 
w stacji bazowej o około 10%.

6. Ustawienia słuchawki    
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Ustawianie przycisku funkcyjnego
Do przycisku funkcyjnego można przypisać konkretną
funkcję w menu Ustawienia  Klawisz funkcyjny 
używając  / .  
W ten sposób można uzyskać bezpośredni dostęp do 
jednej z następujących funkcji:

 S Skrócone wybieranie: w tym miejscu zapisz ważny 
numer telefonu. Możesz zadzwonić na ten numer 
bezpośrednio za pomocą jednego naciśnięcia przycisku.

 S Wewnętrzne: jeśli w bazie zalogowanych jest wiele 
słuchawek, możesz łączyć się z nimi bezpośrednio.

 S Dezaktywowana: to ustawienie oznacza, że przycisk 
funkcyjny nie ma przypisanej żadnej funkcji.

 S Wybór linii: ta funkcja jest niedostępna dla stacji 
bazowej DECT CP1.  
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Włączanie i wyłączanie sygnałów dźwiękowych
Oprócz różnych dzwonków w słuchawce dostępne są także 
sygnały wskaźników przeznaczone dla różnych zdarzeń. 
W menu Ustawienia dźwięków  Sygnały dźwiękowe, 
aby je włączyć lub wyłączyć:

 S Używaj , aby wybrać pole, a następnie włącz je Wł. 
lub wyłącz Wył. za pomocą  /  .

 S Aby zapamiętać wybór naciśnij Zapisz. 

Konfiguracja trybu wibracji
Słuchawka wibruje, gdy zachodzą różne zdarzenia.  
Funkcję tę można skonfigurować w menu Ustawienia 
dźwięków  Wibracje.

 S Używaj , aby wybrać pole, a następnie włącz je Wł. 
lub wyłącz Wył. za pomocą  /  .

 S Aby zapamiętać wybór naciśnij Zapisz. 

6. Ustawienia słuchawki    
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6.5 Funkcja budzika

W słuchawce możesz ustawić 4 różne czasy alarmu.

Programowanie jednego z 4 alarmów
 S W menu głównym wybierz opcję Budzik, następnie 
naciśnij .

 S Wybierz jeden z 4 alarmów używając  , następnie 
naciśnij .

 S Za pomocą  /  ustaw żądane funkcje w polach 
Tryb: 

 S  Jednorazowy: alarm zadzwoni jeden raz, gdy nadejdzie 
następna ustawiona godzina.

 S  Powtarzany: alarm zadzwoni za każdym razem, gdy 
nadejdzie ustawiona godzina.  
Jeśli zostanie ustawiona opcja Powtarzany, możesz 
także użyć   /  , aby ustawić dzień, w którym alarm 
zadzwoni (od Poniedziałku do Niedzieli).

 S  Wył.: alarm jest wyłączony.
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 S  Godzina: użyj przycisków numerycznych, aby ustawić 
godzinę alarmu w formacie gg:mm. Pozycje zmieniaj 
za pomocą   /  .

 S  Nazwa: ta nazwa pojawi się na na liście alarmów 
i będzie wyświetlana, gdy zadzwoni alarm. Nową 
nazwę można dodać za pomocą liter dostępnych 
w grupie przycisków. Naciśnij Usuń, aby wprowadzić 
poprawkę. Aby dodać litery, użyj  /  , a do 
wprowadzenia spacji użyj 0.

 S  Melodia: użyj  /  dla listy 1–12, aby wybrać 
dźwięk dzwonka.

Aby zapamiętać ustawienia naciśnij Zapisz.

 W taki sam sposób możesz ustawić 3 pozostałe alarmy.

 Należy zauważyć, że funkcja budzika działa tylko  
wtedy, gdy:

 S  data i godzina są ustawione poprawnie,
 S akumulator słuchawki jest wystarczająco 
naładowany (min. 25% ).

6. Ustawienia słuchawki    
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Symbol alarmu na wyświetlaczu
W trybie uśpienia i gdy co najmniej jeden alarm jest
aktywny, wyświetlany jest symbol  .
Symbol alarmu w menu głównym pokazuje
liczbę aktywnych alarmów.

Alarmy aktywne są zaznaczone na liście
alarmów. Jeśli alarm zostanie wybrany
za pomocą  , zostanie także wyświetlona     
godzina alarmu.

Wyłączanie alarmów
 S Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć w menu Budzik 

 Budzik [1–4]  Tryb i dla tej funkcji ustaw wartość 
Wył. za pomocą  /  .

 S Aby zapamiętać ustawienia naciśnij Zapisz. 

 Gdy wszystkie alarmy zostaną wyłączone, symbol  
przestanie być wyświetlany na wyświetlaczu.
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6.6 Mocowanie klipsa na pasek  

Aby przymocować do słuchawki klips na pasek, użyj 
małego wkrętaka krzyżowego do wkrętów mocujących. 

6. Ustawienia słuchawki    
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6.7 Wskaźnik poziomu sygnału

Symbol anteny wskazuje poziom odbioru sygnału między
bazą a słuchawką. Zależy on od odległości i od tego, czy
między nimi znajdują się meble lub ściany. Ogólnie, 
maksymalna odległość od bazy w domu wynosi 50 m, 
a na otwartej przestrzeni — 300 m.

Sygnał radiowy        
od silnego do słabego         

Miejsce o słabym odbiorze     miga

Brak odbioru, nie znaleziono bazy    (czerwony)

Aktywny tryb Eco (  rozdział 6.8)

 Jeśli odbiór będzie słaby lub jeśli połączenie zostanie 
zerwane, umieść słuchawkę bliżej bazy.

 Wybierz centralne miejsce (podobny zasięg dla 
wszystkich słuchawek) dla stacji bazowej.
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6.8 Tryb Eco

 Tryb Eco można aktywować tylko w Europie.

 Menu trybu Eco jest dostępne tylko wtedy, gdy 
słuchawka jest połączona ze stacją bazową. 

W trybie Eco aktywność radiowa między bazą i słuchawką 
jest wyłączana, gdy nie ma połączenia telefonicznego.

Włączanie/wyłączanie trybu Eco
 S Naciskaj  aż wyświetli się menu Ustawienia, 
następnie naciśnij .

 S Naciskaj  aż wyświetli się Tryb ECO, następnie 
naciśnij .

 S Naciskaj  aż ustawisz Pełny tryb ECO w pozycji Wł.
 S  Aby zapamiętać ustawienia naciśnij Zapisz.
 S Zamiast symbolu zasięgul , na wyświetlaczu pojawi 
się symbol trybu Eco .

 Poziom sygnału nie jest wyświetlany w trybie Eco. 
Sprawdź połączenie z bazą, przyciskając  przez 
2 sekundy. Jeśli baza znajduje się w zasięgu, będzie 
słychać dźwięk wybierania.

6. Ustawienia słuchawki    
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 Gdy tryb Eco  jest włączony, nawiązywanie 
połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.

 Wykorzystanie akumulatora w trybie gotowości jest 
o około 50% wyższe niż dla włączonego trybu Eco.

 Wszystkie telefony zalogowane w stacji bazowej muszą 
obsługiwać tryb Eco. 

6.9 Wskazanie stanu akumulatora

Znaczenie symbolu akumulatora:
 
   Ładowanie akumulatora   
   100% 
   75% 
   50%  
   25% 
   Rozładowany

 Najpóźniej wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora 
spadnie poniżej 25%,  należy naładować słuchawkę.
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6.10 Wiele słuchawek w jednej stacji bazowej

W jednej bazie może być zalogowanych maksymalnie
6 słuchawek DECT CP1 firmy Phonak.

 Słuchawka i baza dostarczane w jednej paczce mają 
takie same numery seryjne i są już sparowane. Nie 
trzeba ich ponownie logować.

Logowanie innej słuchawki
 S W słuchawce wybierz Ustawienia  Za- /Wyrejestruj   
Zarejestruj, aby rozpocząć proces logowania.

 S Następnie przytrzymaj przycisk Parowanie   
wciśnięty przez 2 sek. na stacji bazowej.

 S Poczekaj kilka sekund, aż na wyświetlaczu   
pojawi się informacja o pomyślnym logowaniu.

 W bazie można zalogować inne słuchawki DECT 
zgodne ze standardem GAP*-Firma Phonak 
gwarantuje wyłącznie poprawne działanie 
oryginalnych słuchawek DECT CP1 firmy Phonak.

 *GAP (Generic Access Protocol) jest standardem 
technicznym określającym, że słuchawki bezprzewodowe   
i baza są ze sobą kompatybilne.

6. Ustawienia słuchawki   
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 Aby można było używać poniższych funkcji, w bazie 
muszą być zalogowane co najmniej dwa telefony 
bezprzewodowe!

Ustawianie nazwy słuchawki
Gdy w jednej bazie są zalogowane co najmniej dwie 
słuchawki, w trybie gotowości zostanie wyświetlona 
wewnętrzna nazwa słuchawki, np. DECT 1. 

 S Tę nazwę możesz zmienić w menu Ustawienia  
Słuchawka  Ta słuchawka.

 W tym miejscu można także określić, czy ta 
słuchawka może odbierać trwające połączenia.

Nawiązywanie połączeń wewnętrznych
 S Istnieje możliwość bezpłatnego dzwonienia do innej 
słuchawki sparowanej z tą bazą w menu  Kontakty  
Połączenie wewnętrzne.

Konsultacja podczas połączenia
Aby zadzwonić do innej słuchawki (np. „DECT 5”) 
zalogowanej w tej samej bazie, podczas połączenia 
naciśnij Opcja  Połączenie wewnętrzne.
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Jeśli połączenie wewnętrzne w słuchawce „DECT 5”, 
zostanie odebrane, połączenie z rozmówcą
zewnętrznym „Michał” zostanie wstrzymane    
i nie będzie on słyszał rozmowy.

Przełączanie podczas połączenia
Aby przełączać pomiędzy połączeniem „Michał“    
i „DECT 5“, kiedy tylko zechcesz, wybierz Opcja  
Połączenie wewnętrzne.

Przekazywanie połączenia wewnętrznie
Aby połączyć ze sobą 2 linie „Michał” i „DECT 5”
i jednocześnie rozłączyć własną słuchawkę wybierz   
Opcja  Przenieś. 

Telekonferencje
Jeśli 3 osoby chciałyby porozmawiać ze sobą, wybierz
Opcja  Konferencja. Wszyscy uczestnicy będą się 
słyszeli i będą mogli ze sobą rozmawiać.

Kończenie rozmowy z wieloma uczestnikami
Aby zakończyć aktywną rozmowę, naciśnij  .

6. Ustawienia słuchawki    

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   66 2014-02-04   09:53:42



67

6.11 Używanie istniejącej stacji bazowej

Jeśli masz już inną bazę DECT zgodną ze standardem GAP,
możesz w niej zalogować słuchawkę DECT CP1 firmy Phonak.
 
W tym celu wykonaj procedurę opisaną w rozdziale 6.10, 
ale przytrzymaj przycisk parowania na istniejącej bazie.
Jednocześnie wprowadź kod zabezpieczeń dla tej bazy
(odpowiednie instrukcje są zawarte w dokumentacji do 
istniejącej bazy).

 Baza Phonak dla bezprzewodowej słuchawki DECT 
CP1 działa teraz jako ładowarka, dlatego musi być 
podłączona do sieciowego kabla zasilającego. Kabel 
telefoniczny nie jest już potrzebny.
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6.12 Wymiana akumulatora

Jeśli z biegiem czasu wydajność akumulatora spadnie,
można go wymienić.

 Aby telefon działał poprawnie, niezwykle ważne jest 
używanie wyłącznie oryginalnego akumulatora 
(litowo-jonowy 3,7 V, typ: CE-MB206-5C-01, 1100 mAh).

Aby wymienić akumulator, otwórz pokrywę akumulatora
zgodnie z opisem w rozdziale 4.3.

6. Ustawienia słuchawki    
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7. Kody PIN i resetowanie ustawień

7.1 Zmiana kodów PIN  

Ponieważ wszystkie systemy telefoniczne są fabrycznie
zaprogramowane z kodem PIN o wartości „0000”, kod ten 
możesz zmienić samodzielnie, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo:

 S  W menu Ustawienia  Zabezpieczenia  PIN bazy, 
wprowadź bieżący kod PIN „0000” i potwierdź go, 
naciskając .

 S Możesz wprowadzić własny kod PIN i potwierdzić go, 
naciskając .

 S W menu Ustawienia  Zabezpieczenia  PIN słuchawki, 
wprowadź poprawny kod słuchawki i potwierdź go, 
naciskając .

 Jeśli zapomnisz kodu PIN, możesz go zresetować, 
zgodnie z opisem w rozdziale 7.3.

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   69 2014-02-04   09:53:42



70

7.2 Resetowanie ustawień

Wszystkie oryginalne ustawienia bazy i słuchawki, oprócz
kodu PIN i książki telefonicznej, można przywrócić za 
pomocą menu Ustawienia  Resetuj ustawienia.

 S Wprowadź oryginalny kod PIN „0000” lub kod PIN 
ustawiony samodzielnie.

7.3 Resetowanie systemowego kodu PIN

Jeśli zapomnisz systemowego kodu PIN, musisz wykonać
resetowanie ogólne:

 S Naciśnij i przytrzymaj przycisk Parowanie,  
z tyłu stacji bazowej i w tym samym   
czasie ponownie włóż kabel zasilający.  

 S Naciśnij i przytrzymaj przycisk Parowanie   
przez co najmniej 5 sekund.

 Aby telefon działał poprawnie, musisz ponownie 
wprowadzić ustawienia opisane w rozdziale 4.5.

 Pamiętaj o oddzielnym usunięciu listy kontaktów 
w telefonie (  rozdział 6.3) przed przekazaniem go 
komuś innemu.

7. Kody PIN i resetowanie ustawień    
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8. Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz jest nadal ciemny
S Nie włożono akumulatora
S Akumulator jest całkowicie
 rozładowany 
S Słuchawka nie jest włączona
Wyświetlacz tylko trochę świeci
S Akumulator jest prawie
 rozładowany
S Podświetlenie wyświetlacza
 jest wyłączone 
Kontrolka wskaźnika stale miga na zielono
S Nieodebrane połączenie
S Brak ważnego ustawienia

Akumulator nie wystarcza na długo
S Nie wykonano
 początkowego ładowania
S Akumulator jest bardzo
 stary
Dźwięk nie jest przesyłany do aparatów słuchowych
S Aparat słuchowy nie jest
 włączony
S Za duża odległość od słuchawki

S Włóż akumulator
S Umieść słuchawkę
 w ładowarce
S Włącz słuchawkę

S Naładuj słuchawkę
S Dopasuj wyświetlacz

S Sprawdź wiadomości
 w menu Skrzynka odbiorcza

S Całkowicie naładuj
 i rozładuj akumulator
S Wymień akumulator

S Włącz aparat słuchowy
S Umieść słuchawkę bliżej
 aparatu słuchowego

4.3
4.4
5.6

4.4
6.4

5.11

4.4

6.12

5.3

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
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Za duża głośność
S Tryb wzmocnienia jest
 włączony 
S Dźwięki dzwonka są za głośne
W słuchawce nie słychać żadnych dźwięków
S Podłączono zestaw
 słuchawkowy
S Za mała głośność
Telefon nie dzwoni
S Dźwięki dzwonka są 
 wyłączone
S Dźwięki dzwonka są za ciche
Nie znaleziono nazwy na liście kontaktów
S Istnieją 2 listy kontaktów

Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany
S Usługa nie jest obsługiwana
 przez Twojego operatora
 sieci

S Ponownie naciśnij przycisk
 wzmocnienia
S Ustaw głośność

S Odłącz zestaw słuchawkowy
S Zwiększ głośność

S Włącz dźwięki dzwonka
S Zwiększ głośność

S Wybierz właściwą listę
 kontaktów

S Zapytaj operatora sieci, 
czy jest obsługiwana

 identyfikacja numeru
 rozmówcy

5.4
5.5

5.4
6.2

6.2
6.2

5.8

6.12

8. Rozwiązywanie problemów    

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
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Nie można znaleźć poczty głosowej
S Usługa poczty głosowej nie
 została aktywowana
S Numer poczty głosowej nie
 jest zaprogramowany

Inne pytania i odpowiedzi są dostępne w naszym serwisie WWW
pod adresem www.phonak.pl/dect.

S Skontaktuj się z ze swoim
 dostawcą, aby aktywować 

usługę poczty głosowej
S Zaprogramuj ten numer

5.12

5.12

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
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 Chroń złącza urządzeń, wtyczki, a także gniazda 
ładowania i zasilania przed kurzem i zanieczyszczeniami.

 Nigdy nie zanurzaj urządzeń w wodzie! Chroń je przed 
nadmierną wilgocią. Nigdy nie używaj tych urządzeń 
pod prysznicem, w wannie ani na basen, ponieważ 
zawierają one wrażliwe części elektroniczne.

 Chroń urządzenia przed gorącem (nigdy nie zostawiaj 
ich w pobliżu okna). Do osuszenia tych urządzeń 
nigdy nie wykorzystuj mikrofalówki ani innych 
urządzeń grzewczych.

 Nie upuszczaj urządzeń! Zrzucenie ich na twardą 
powierzchnię może je uszkodzić.

 Czyść urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki. Do ich 
czyszczenia nigdy nie używaj środków chemicznych, 
(proszków, mydła, itp.).  

9. Informacje o zabezpieczeniu produktu
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 Opisane poniżej specjalne badania medyczne lub 
dentystyczne z użyciem promieniowania mogą 
negatywnie wpłynąć na działanie tego urządzenia. 
Pozostaw je poza pomieszczeniem/obszarem, 
w którym są wykonywane:

  S badanie medyczne lub dentystyczne z użyciem 
promieni X (dotyczy to także tomografii komputerowej)

  S badanie medyczne z użyciem skanerów 
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, 
skanerów obrazowania metodą jądrowego 
rezonansu magnetycznego, które generują pola 
magnetyczne.

 Podczas korzystania z systemu w pobliżu sprzętu 
komputerowego, większych instalacji elektronicznych, 
silnych pól elektromagnetycznych lub struktur 
z metalu, może być konieczne zachowanie około 60 
cm odległości od urządzenia zakłócającego w celu 
zapewnienia odpowiedniego działania.

 Jeśli aparaty słuchowe nie reagują na telefon z powodu 
nietypowego zakłócenia pola, wycofaj się z tego pola 
zakłócającego.
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10. Informacje o gwarancji 

10.1 Gwarancja lokalna
Zwróć się do protetyka słuchu w miejscu zakupu 
urządzenia DECT CP1 firmy Phonak, aby uzyskać warunki 
gwarancji lokalnej.

10.2 Gwarancja międzynarodowa
Firma Phonak udziela międzynarodowej ograniczonej
gwarancji na czas jednego roku od daty zakupu. Obejmuje 
ona wszystkie wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja 
obowiązuje tylko po okazaniu dowodu zakupu. 
 
Gwarancja międzynarodowa nie ogranicza żadnych praw,
które mogą mieć zastosowanie w ramach odpowiednich
krajowych aktów prawnych określających sprzedaż 
artykułów konsumpcyjnych. 
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10.3 Ograniczenia gwarancji
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zaistniałych
w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem 
lub jego niewłaściwej pielęgnacji,poddania go działaniu 
środków chemicznych, zanurzenia w wodzie lub 
nadmiernego obciążenia. Uszkodzenia spowodowane 
przez osoby trzecie lub nieautoryzowane punkty 
serwisowe powodują unieważnienie niniejszej gwarancji. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek usług 
wykonanych przez protetyka słuchu w jego gabinecie.

Numer seryjny: 

 
 
Data zakupu: 

Gabinet protetyczny 
(pieczątka/podpis):
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11. Informacje na temat zgodności  

Europa:
Deklaracja zgodności
Niniejszym firma Phonak AG deklaruje zgodność tego
produktu firmy Phonak z podstawowymi wymaganiami
dyrektywy 1999/5/EC dotyczącej urządzeń radiowych
i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełny tekst 
tej deklaracji zgodności jest dostępny u producenta 
i lokalnych przedstawicieli firmy Phonak, których adresy 
znajdują się na liście w serwisie www.phonak.com 
(lokalizacje firmy Phonak na całym świecie).

Stany Zjednoczone i Kanada:
1. To urządzenie spełnia warunki określone w części 68 

przepisów FCC i wymagań przyjętych przez ACTA. Na 
dole tego urządzenia znajduje się etykieta zawierająca 
między innymi identyfikator produktu w formacie 
US:KWCTE00BX8170. Ten numer należy przekazać 
firmie telekomunikacyjnej, jeśli go zażąda.
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2. Wtyczka i gniazdo używane do podłączenia tego 
urządzenia do okablowania i sieci telefonicznej muszą 
być zgodne z odpowiednimi regułami i wymaganiami 
części 68 przepisów FCC przyjętymi przez ACTA. 
Z tym produktem dostarczono standardowy kabel 
telefoniczny i wtyczkę modułową. Produkt został 
zaprojektowany z myślą o podłączeniu do standardowego 
gniazda modułowego. Szczegółowe informacje są 
dostępne w instrukcjach dotyczących instalowania.

3. Jeśli to urządzenie DECT CP1 firmy Phonak powoduje 
zakłócenia w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna 
powiadomi wcześniej, że może być konieczne 
tymczasowe odłączenie usługi. Jeśli wcześniejsze 
powiadamianie nie jest możliwe do zastosowania 
w praktyce, firma telekomunikacyjna powiadomi 
klienta wtedy, gdy będzie to tylko możliwe. Ponadto 
klient zostanie poinformowany o prawie do wniesienia 
skargi dotyczącej FCC, jeśli uzna, że jest to konieczne.

4.  Firma telekomunikacyjna może wprowadzać w swoich 
obiektach, urządzeniach, operacjach lub procedurach 
zmiany, które mogą wpłynąć na działanie tego 
urządzenia. W takim przypadku firma telekomunikacyjna 
z wyprzedzeniem wyśle powiadomienie, żeby prowadzić 
niezbędne modyfikacje w celu zapewnienia 
nieprzerwanej obsługi.
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11. Informacje na temat zgodności    

5. Jeśli wystąpią problemy z tym urządzeniem DECT CP1 
firmy Phonak albo w celu uzyskania informacji 
o naprawie lub gwarancji, można się skontaktować 
z naszym biurem:

 
 Phonak Inc.
 4520 Weaver Parkway
 Warrenville, IL 60555
 Tel: 800-777-7333
 Fax: 630-393-7400
 
 Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w sieci 

telefonicznej, firma telekomunikacyjna może zażądać 
odłączenia go do czasu rozwiązania problemu.

6. Nie należy zmieniać ani naprawiać żadnych części 
urządzenia z wyjątkiem tych, które zostały wskazane. 
Procedury dotyczące naprawy znajdują się w instrukcjach 
podanych w ograniczonej gwarancji.

7. Połączenie z usługami towarzyskimi podlega stosownym 
opłatom stanowym. Aby uzyskać informacje na ten 
temat, należy się skontaktować ze stanową komisją 
służb publicznych, komisją służb publicznych lub 
komisją nadzorującą działanie przedsiębiorstw.
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8. Jeśli w Twoim domu został zainstalowany sprzęt 
alarmowy ze specjalnym okablowaniem podłączony 
do linii telefonicznej, należy się upewnić, że instalacja 
tego produktu DECT działającego w paśmie 1,9 GHz 
w sieci PSTN nie powoduje wyłączenia tego sprzętu 
alarmowego. Aby uzyskać informacje, co wyłączy 
sprzęt alarmowy, należy się skontaktować z operatorem 
sieci lub wykwalifikowanym instalatorem.

9. Jeśli firma telekomunikacyjna zażąda informacji na 
temat urządzenia podłączonego do ich linii, przekaż 
następujące informacje:

 a) REN [00]
 b) Wymagana wtyczka jack USOC [RJ11C]
 c) Kody FIC (Facility Interface Codes) [02LS2]
 d) Kody SOC (Service Order Codes) [9.0Y]
 e) Numer rejestracyjny FCC [KWCTE00BX8170]
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11. Informacje na temat zgodności     

10. Wartość REN jest używana do określenia liczby 
urządzeń, które mogą być podłączone do linii 
telefonicznej. Zbyt duża wartość REN dla linii 
telefonicznej może powodować, że urządzenia 
nie będą dzwoniły w odpowiedzi na połączenie 
przychodzące. W większości obszarów, ale nie 
we wszystkich, suma wartości REN nie powinna 
przekraczać wartości 5,0. Aby mieć pewność co 
do liczby urządzeń, które można podłączyć do linii 
z uwzględnieniem łącznej wartości REN, należy się 
skontaktować z lokalnym dostawcą sieci. Wartość 
REN dla tego produktu jest częścią identyfikatora 
produktu, który ma format US:AAAEQ##TXXXX. Cyfry 
reprezentowane przez znaki ## wskazują wartość 
REN bez przecinka. Dla tego produktu numerem 
rejestracyjnym FCC jest [US: KWCTE00BX8170] 
i wskazuje on, że wartość REN to 00.

11. Ten produkt jest kompatybilny z aparatem słuchowym.
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Ostrzeżenie dotyczące przepisów FCC:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały 
zatwierdzone przez firmę Phonak, mogą unieważnić autoryzację 
FCC zezwalającą na wykorzystywanie tego urządzenia. 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC 
oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada. 
Działanie urządzenia musi spełniać dwa poniższe warunki:
1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych          
    zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie wpływających    
    na jego działanie.

WAŻNA UWAGA:

FCC - Oświadczenie dotyczące wystawienia na 
promieniowanie:
Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami FCC wystawienia 
na promieniowanie dla urządzeń nieobjętych kontrolą. 
To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane 
przy zachowaniu minimalnej odległości wynoszącej 20 cm 
między bazą a ciałem użytkownika.

Tego nadajnika nie można umieszczać przy innej antenie 
lub nadajniku ani nie może on pracować w połączeniu 
z inną anteną lub nadajnikiem.
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11. Informacje na temat zgodności     

Informacja  
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono, iż 
odpowiada ograniczeniom stosowanym dla urządzenia 
cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC 
oraz wytycznymi ICES-003 organizacji Industry Canada. 
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej 
ochrony przed zakłóceniami w instalacjach montowanych 
w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, 
wykorzystuje oraz może promieniować energię 
o częstotliwości radiowej, a w przypadku, gdy nie jest 
wykorzystywane zgodnie z instrukcją, może spowodować 
szkodliwe zakłócenia. Ponadto nie można zagwarantować, 
że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie 
i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do 
skorygowania zakłócenia przynajmniej w jeden 
z następujących sposobów:

 S Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny.
 S Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem.
 S Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż 
gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.

 S Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego 
technika radiowego/TV.
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Informacje dotyczące SAR (Specific Absorption Rate)
Testy SAR przeprowadza się z uwzględnieniem 
standardowych pozycji działania zaakceptowanych przez 
FCC dla telefonu podczas transmisji przy najwyższym 
certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich 
testowanych pasmach częstotliwości, chociaż wartość 
SAR jest określana przy najwyższym certyfikowanym 
poziomie mocy, rzeczywisty poziom SAR telefonu 
podczas działania może być znacznie niższy od wartości 
maksymalnej; ogólnie, im bliżej anteny bezprzewodowej 
stacji bazowej znajduje się użytkownik, tym niższa 
moc wyjściowa. Zanim nowy model telefonu zostanie 
dopuszczony do sprzedaży publicznej, musi on być 
przetestowany i certyfikowany pod kątem przepisów 
FCC, aby zapewnić, że nie przekracza limitu ekspozycji 
wyznaczonego przez FCC. Testy każdego telefonu są 
przeprowadzane w pozycjach i miejscach (tzn. przy uchu 
i noszonego przy ciele) zgodnie z wymaganiami FCC.
Ta słuchawka została przetestowana również pod kątem
noszenia przy ciele i spełnia wytyczne FCC dotyczące
ekspozycji na fale radiowe. Użycie innych akcesoriów 
może nie zapewniać zgodności z wytycznymi FCC 
dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.
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11. Informacje na temat zgodności    

Niezgodność z powyższymi ograniczeniami może
powodować naruszenie wytycznych dotyczących 
ekspozycji na fale radiowe. 

Gdy używany jest ten telefon, prywatność komunikacji
nie jest gwarantowana!

Ostrzeżenie IC
CS03:
Ten produkt spełnia odpowiednie specyfikacje techniczne
Industry Canada.

RSS (urządzenia kategorii I):
To urządzenie spełnia warunki określone w standardzie
(standardach) bezkoncesyjnych Industry Canada RSS.
Działanie urządzenia musi spełniać dwa poniższe warunki:
1) urządzenie to nie powoduje zakłóceń oraz
2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania 

dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie 
wpływających na jego działanie.

User_Guide_DECT_Phone_2014_02_029-0278-02.indd   86 2014-02-04   09:53:42



87

Zgodnie z przepisami określonymi przez Industry Canada ten 
nadajnik radiowy może działać tylko z użyciem anteny 
o typie i maksymalnym (lub mniejszym) wzmocnieniu 
zatwierdzonym dla nadajnika przez Industry Canada. 
Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia radiowe u innych 
użytkowników, typ anteny i jej wzmocnienie należy 
wybrać w taki sposób, aby moc EIRP nie przekraczała 
mocy niezbędnej do pomyślnej komunikacji.
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12. Informacje i objaśnienia 
dotyczące symboli

Symbol CE oznacza potwierdzenie 
przez firmę Phonak AG, że ten produkt 
firmy Phonak spełnia wymagania 
dyrektywy R&TTE 1999/5/EC w sprawie 
urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

Ten symbol wskazuje na zawarte w tej 
instrukcji istotne informacje, z którymi 
powinien zapoznać się użytkownik.

Ten symbol wskazuje, że użytkownik 
powinien zwrócić uwagę na ważne 
ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji.
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Informacje istotne z punktu widzenia 
użytkowania i bezpieczeństwa produktu.

Produkt zaprojektowany został 
w taki sposób, aby funkcjonował bez 
problemów lub ograniczeń, jeśli jest 
stosowany zgodnie z przeznaczeniem, 
chyba że w instrukcji użytkowania 
podano inaczej.

Warunki
działania

Temperatura: od -20° do +60° Celsjusza. 
Wilgotność podczas transportu: do 
90% (brak kondensacji).  
Wilgotność podczas przechowywania: 
od 0% do 70%, jeśli aparat nie jest 
używany.    
Ciśnienie atmosferyczne: od 200 hPa 
do 1500 hPa.

Wymagania
dotyczące
transportu i
przechowywania
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Symbol przekreślonego kontenera 
na odpady informuje, że opisanego 
tu urządzenia nie można traktować 
jak zwykłych odpadów domowych. 
Starych lub nieużywanych urządzeń 
należy pozbyć się w punktach 
utylizacji przeznaczonych dla odpadów 
elektronicznych lub oddać je swojemu 
protetykowi słuchu, który zadba o ich 
usunięcie w odpowiedni sposób. 
Właściwa utylizacja aparatu chroni 
środowisko naturalne i zdrowie.

12. Informacje i objaśnienia dotyczące symboli
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www.phonak.pl

Producent:
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Szwajcaria

Przedstawiciel w UE:
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
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