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Dokument ten opisuje cechy i funkcje dostępne w VoIP SME słuchawki DECT. 
Opisujemy jak działają słuchawki bez wnikania w jej elementy mechaniczne.

Kompletny opis cech mechanicznych jest przedmiotem odrębnego dokumentu. 

Użytkownicy
Podręcznik ten jest przeznaczony dla zwykłych użytkowników, jak i administratorów systemu.

Skróty
Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się następujące skróty:

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (protokół dynamicznej konfiguracji hosta)
DLC: Data Link Control (Layer)
DNS: Domain Name Server (serwer nazw domen)
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol
IOS: Internetworking Operating System
IPEI: International Portable Equipment Identity
NAT: Network Address Translator (translator adresów sieciowych)
PARI: Primary Access Rights Identity
PCMA: A-law Pulse Code Modulation 
PCMU: mu-law Pulse Code Modulation
RPN: Radio fixed Part Number (fizyczny numer kanału używany podczas handoveru)
SME: Small and Medium scale Enterprise (małe i średnie firmy)
STUN: Session Traversal Utilities for NAT

Referencje / Powiązane dokumenty
[1]: Adding Multiple Base Stations to Network V0.2 Document 
[2]: How to Initiate Force Handover Procedure V0.2 
[3]: -

Historia dokumentu

Rewizja Autor Data wydania Komentarz
0.1 JMG 04-Paz-2011 Wersja początkowa
0.2 JMG 25-Paz-2011 Aktualizacja odnośnie połączeń i ustawień
0.3 JMG 30-Lis-2011 Różne aktualizacje
0.3PL AC 08-Paz-2012 Tlumaczenie na język polski

2 Przygotowanie słuchawki

W tym rozdziale krótko opisano jak przygotować słuchawki do użytkowania, instalacji, włożyć i 
naładować baterie przed pierwszym użyciem. 
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Pakiet - Zawartość / Sprawdzenie uszkodzeń

Przed otwarcia opakowania:
Sprawdź opakowanie aby wykryć ewentualne mechaniczne uszkodzenia przed otwarciem. Jeśli 
występują uszkodzenia przed otwarciem, należy to zgłosić do odpowiedniego centrum wsparcia 
regionalnego przedstawiciela lub operatora.

Zawartość opakowania:
Sprawdź, czy wszystkie odpowiednie elementy są dostępne w opakowaniu, przed przystąpieniem do 
następnego etapu.

W zasadzie, każdy wysłany pakiet jednostka podstawowa / opakowanie zawiera następujące elementy:

• 2 x śruby montażowe oraz 2 x kołki
• 1 x klips słuchawki
• 1 x zasilacz 
• 1 x akumulator
• 1 x ładowarka
• 1 x słuchawka, 1 x pokrywa akumulatora

Kontrola uszkodzeń:
Oto zalecana procedura kontroli uszkodzeń:

1. Zbadać wszystkie istotne elementy są uszkodzone.
2. Marka "uszkodzony w dniu przyjazdu - DOA" raport lub RMA do operatora. Nie przesuwaj 

pudełka, dopóki nie zostanie rozpatrzony przez operatora. Operator / przedstawiciel regionalny 
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rozpocznie procedurę potrzebną do przetworzenia tego RMA. Będą 
kierować się z administratorem sieci, w jaki sposób przywrócić uszkodzony pakiet, jeśli jest to 
konieczne.

3. Jeżeli usterka nie zostanie potwierdzona należy rozpakować wszystkie elementy i usunąć puste 
opakowania / karton (y) zgodnie z przepisami ochrony środowiska obowiązujące w danym 
kraju.

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu
Oto wstępne uwagi, które użytkownicy powinni przeczytać przed użyciem słuchawki:

Instalacja akumulatora
1. Nie wolno wyrzucać akumulatora do ognia, w przeciwnym razie może eksplodować.
2. Nigdy nie wymieniaj akumulatora w środowiskach zagrożonych wybuchem, na przykład blisko 

elementów łatwopalnych / gazów.
3. Należy używać jedynie zatwierdzonych akumulatorów i ładowarek od dostawcy lub operatora.
4. Nie należy demontować, modyfikować lub zwierać akumulatora

Korzystanie z ładowarki
Każda słuchawka jest ładowana za pomocą ładowarki słuchawki. Ładowarka jest kompaktową 
jednostką umożliwiającą ładowanie i automatycznie utrzymuje prawidłowe poziomy naładowania 
akumulatora i napięcia. Ładowarka słuchawki jest zasilana prądem przemiennym z 110-240VAC, który 
dostarcza 5.5VDC przy 600mA. Podczas ładowania akumulatora po raz pierwszy, zalecane jest aby 
zdjąć słuchawkę z ładowarki po co najmniej 10 godzin aż akumulator zostanie całkowiecie naładowany, 
a telefon gotowy do użycia.

Słuchawka na ładowarce
Dla prawidłowego ładowania upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest między 0 ° C i 25 ° 
C/32 ° F do 77 ° F. Nie umieszczaj słuchawki w bezpośrednim świetle słonecznym.Akumulator ma 
wbudowany czujnik temperatury, który należy przerwać ładowanie, gdy temperatura akumulatora jest 
zbyt wysoka.

Jeśli słuchawka jest wyłączona, gdy umieszczone w ładowarce słuchawka włącza się i pokazuje 
(krótko) komunikat ładowania "ładowania baterii". Po chwili podświetlenie wyświetlacza 1-gie dim i 
wyłączy (jeśli nie jest włączony tryb demo). Będzie np. w reakcji przychodzących. Jeśli słuchawka jest 
włączona po umieszczeniu w ładowarce, wyświetlacz pokazuje (krótko) komunikat ładowania 
"ładowanie baterii". Po chwili podświetlenie wyświetlacza 1-gie dim a następnie wyłącza się.

Otwieranie pokrywy akumulatora
1. Dociśnij tylną blokadę pokrywy i zdjąć tylną pokrywę od słuchawki.
2. Zdejmij tylną pokrywę ze słuchawki
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Numer seryjny słuchawki
Numer seryjny (IPEI / IPUI numer) każdej słuchawki znajduje się na etykiecie, która znajduje się pod 
baterią, lub na etykiecie opakowania. Podnieś słuchawkę, zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię aby 
odczytać numer seryjny.

Numer seryjny jest zazwyczaj konieczne, aby włączyć usługę do słuchawki. To musi być 
zaprogramowany w bazie danych systemu poprzez interfejs SME VoIP Configuration.

Wymiana akumulatora 
Usuń pokrywę z tyłu słuchawki. Wyjmij stary akumulator i zastąp go nowym.

3 Słuchawka
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Słuchawka – widok z przodu

1. Głośnik

2. Ekran

3. Klawisz nawigacji (góra/dół/prawo/lewo)

4. Klawisz wyboru (środek klawisza nawigacji)

5. Rozmowa/ Akceptacja rozmowy (zielona słuchawka)

6. Koniec, Włącz/Wyłącz, Cofnij (czerwona słuchawka)

7. Klawisz menu (ֺ˙≡)

8. Klawisz trybu głośnomówiącego (głośnik)

9. Klawiatura alfanumeryczna

10. Trzy klawisze zmiennego przeznaczenia (...)
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Słuchawka – widok z tyłu

11. Złącze zestawu słuchawkowego 3.5mm

12. Zwiększenie głośności (klawisz boczny)

13. Zmniejszenie głośności (klawisz boczny) 

14. Wyciszenie mikrofonu (klawisz boczny)

15. Głośnik zewnętrzny trybu głośnomówiącego

16. Akumulator 
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Rodzaje dzwięków
Definicje częstotliwości

A 440 Hz G 659 Hz M Hz S Hz
B 622 Hz H Hz N Hz T Hz
C 1109 Hz I Hz O Hz U Hz
D 1245 Hz J Hz P Hz V Hz
E 3000 Hz K Hz Q Hz W Hz

F 831 Hz L Hz R Hz 　 　

Rodzaje tonów słuchawki

Ton klawiszy 1
E

10 ms      20 ms

Ton klawiszy 2
C

50 ms      190 ms

Ton braku zasięgu
F G

120 ms    120 ms    380 ms

Ton niskiego poziomu akumulatora
D D D

100 ms    20 ms      100 ms     20 ms      100 ms

Ton błędu
B A

100ms      20ms       100ms

Ton potwierdzenia
D

100 ms
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Głośność słuchawki
Głośność każdego z tonów jest opisana w tabeli poniżej.

Typ tonu poziom Opis
Dźwięk dzwonka To zależy od ustawienia głośności dzwonka.
Ton alarmu To zależy od ustawienia głośności alarmu
Dźwięk klawiszy stały Może być włączona lub wyłączona przez 

użytkownika.
(Opcje są ciche, Click, Tone)

Sygnał potwierdzenia stały Może być wyłączony/włączony przez 
użytkownika

Alarm zasięgu stały Ostrzega o wyjściu z zasięgu radiowego.
Może być wyłączony/włączony przez 
użytkownika.

Alarm ładowania stały Ostrzega o niskim poziomie akumulatora. 
Może być wyłączony/włączony przez 
użytkownika

Rytm dzwonka

Rytm 1:

2s
4s

2s
4s

2s
4s

2s
4

2s

Rytm 2:

2s
4s

2s
4s

2s
4s

2s
4

2s

Uwaga:
Jeżeli głośność dzwonka jest ustawiona jako wyłączona (Wibracje) to słuchawka wibruje zgodnie z 
czasami (Xs on / Xs off) we wszystkich rytmach.
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Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD słuchawki

Kolorowy wyświetlacz LCD 262K TFT z podświetleniem o rozdzielczości 176 x 220 pikseli.

Znaki wyboru numeru: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * #

Znaki wiadomości:
- Wielkie litery: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Małe litery:   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- Symbole: . , ] ? ! “ – ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ ¡ $ ¥ ˚ [ ] { } \ ~ ^ § ¿ # | ' ΄ (pusty)

Ikony wyświetlane na ekranie LCD słuchawki
Ikona rozmowy
- Słuchawka w trakcie rozmowy

Ikona stanu akumulatora
- Akumulator naładowany
- Akumulator poziom 7
- Akumulator poziom 6
- Akumulator poziom 5
- Akumulator poziom 4
- Akumulator poziom 3
- Akumulator poziom 2
- Akumulator poziom 1
- Akumulator poziom niski
- Akumulator rozładowany

Włączone ładowanie:
- Animacje: Niski→ Poziom 1 → ... → Poziom 7→ naładowany → niski (tylko kolor zielony)

Nastepujące ikony mogą zostać wyświetlone
- Dzwonek wyłączony 
- Wyciszenie mikrofonu
- Ikona blokady klawiatury
- Ikona alarmu
- Siła sygnału radiowego
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Dioda LED słuchawki
Jeden dwukolorowa dioda LED, która zapewnia trzy kolory powiadomień (czerwony, zielony, żółty).

Zachowanie LED może być konfigurowane przez użytkownika końcowego, jak pokazano poniżej.

Dioda LED ładowarki
Jedna dioda LED 

Dioda LED z przodu ładowarki:
- Słuchawka jest podłączona do ładowarki: Świeci
- Słuchawka nie jest podłączona do ładowarki: Nie świeci
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4 Interfejs słuchawki - Operacje
Słuchawka może znajdować się w trzech głównych stanach widzianych przez użytkownika jako:

1. Trwająca rozmowa
2. Bezczynna
3. Tryb Menu

Połączenia przychodzące

Słuchawka zacznie dzwonić i wyświetlać "ekran połączenia przychodzącego" podczas odbierania 
połączenia przychodzącego. Będzie wyświetlane ID dzwoniącego rozmówcy. Użytkownik odbierze 
połączenie naciskając przycisk "Zielona słuchawka".
Jeśli funkcja "Auto Answer" jest włączona w telefonie to połączenie przychodzące zostanie odebrane w 
słuchawce gdy zostanie wyjęta z łądowarki. Jeżeli "Auto Answer" jest wyłączona, użytkownik musi 
nacisnąć przycisk "Zielona słuchawka" bez względu na to czy słuchawka jest umieszczona na 
ładowarce czy też nie.
Uzyskany numer telefonu zostanie zapisany w rejestrze połączeń.
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Połączenia wychodzące

Wystarczy wstępnie wybrać numer telefonu. Możliwe jest również, aby wybrać zadzwoń wpisu w 
prywatnej książce telefonicznej lub w centralnej książce telefonicznej.

Aby połączenie do linii zewnętrznej, proste wpisać numer telefonu i naciśnij przycisk "Zielona 
słuchawka" (Off-hook), w zależności od konfiguracji centrali, może być konieczne wprowadzenia 
prefiksu przed numerem telefonu .

Zakończenie trybu rozmowy
Aby zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć klawisz "Czerwona słuchawka", aby zakończyć 
wszelkie połączenia. Jeśli jedno połączenie jest aktywne, a drugie połączenie jest zawieszone, a 
następnie aktywne połączenie zostanie zakończone po naciśnięciu "Czerwonej słuchawki" słuchawka 
automatycznie powróci do połączenia zawieszonego, czyli zawieszone połączenie jest już aktywne, a 
użytkownik ma nacisnąć "Czerwoną słuchawkę", aby zakończyć tą rozmowę. Przytrzymaj i Pobierz 
 

Hold
By pressing hold the call is on hold and can be retrieved or a second call can be established.
From the second call conference, swap or transfer is possible.

Swap calls
It is possible to swap call, i.e. to toggle between 2 external parties. 
Example: If call “1” is active and call “2” is on hold, then the user can swap to call “2” and “call “1” is 
the automatically put on hold, and vice versa.

Transfer Call
Both attended and semi-attended transfer is possible.

Attended transfer sequence:
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Transfer nadzorowany

:

Transfer nienadzorowany

Połączenie konferencyjne

Naciśnięcie klawisza Conference pozwala ustanowić połączenie konferencyjne.
Konferencja jest zawsze trójstronna.
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REDIAL (Powtarzanie wybierania)
Słuchawka nie posiada listy ponownego wybierania w konwencjonalnym sensie.Słuchawka posiada 
rejestr połączeń, które są zgrupowane w 4 listach, (wszystkie, przychodzące, wychodzące 
nieodebrane).Lista "wychodzące" może być stosowana do ponownego wybierania.

Tryb Auto Stand-by (Automatyczne czuwanie)
Słuchawka automatycznie powróci do trybu gotowości jeżeli użytkownik nie będzie korzystał ze 
słuchawki przez określony czas.

Poza zasięgiem
Słuchawka wyświetli "Searching", gdy słuchawka jest poza zasięgiem. Ostrzeżenie dźwiękowe będzie 
słyszalne przez głośnik wewnętrzny (Pod warunkiem, że ostrzeganie o utracie zasięgu jest włączone w 
menu) podczas rozmowy, gdy użytkownik osiągnie maksymalny zasięg. Ostrzeżenie pojawi się w taki 
sposób, że użytkownik będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby przejść z powrotem w obszar o 
lepszym poziomie sygnału przez zerwaniem połączenia.

Niski poziom akumulatora
Słuchawka posiada wskaźniki wizualne i dźwiękowe ostrzegające o niskim stanie akumulatora.
Ostrzeżenie jest kierowane do głośnika zewnętrznego w trybie czuwania i przekazywany do głośnika 
wewnętrznego podczas połączenia telefonicznego.

Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora jest odtwarzane co każde 30 sekund.
Ikona stanu akumulatora zostanie zmieniona na “Akumulator poziom niski”

Ikona stanu akumulatora
- Akumulator naładowany
- Akumulator poziom 7
- Akumulator poziom 6
- Akumulator poziom 5
- Akumulator poziom 4
- Akumulator poziom 3
- Akumulator poziom 2
- Akumulator poziom 1
- Akumulator poziom niski
- Akumulator rozładowany

Wyciszenie mikrofonu
Ikona informująca o wyciszeniu mikrofonu pojawi się po naciśnięciu przycisku Mute (Wycisz) w trybie 
rozmowy. Zdallny abonent nie będzie słyszał głosu użytkownika, gdy połączenie jest wyciszone. 
Naciśnięcie kalwisza Menu / MUTE spowoduje anulowanie wyciszenia i ikona informująca o 
wyciszeniu (MUTE) zostanie wyłączona.
Ikona wyciszenia zgaśnie także gdy rozmowa się zakończy gdy głoś w połączeniu był wyciszony.

Tryb głośnomówiący
Dźwięki zostaną przekierowane do głośnika zewnętrznego gdy użytkownik naciśnie przycisk “tryb 
głośnomówiący” oznaczony na klawiaturze jako głośnik. Ponowne naciśnięcie przycisku trybu 
głośnomówiącego spowoduje powrót do standardowego trybu przekazywania dźwięków.

Zestaw słuchawkowy
Dźwięki zostaną przekierowane do zestawu słuchawkowego jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony 
w momencie inicjalizacji tego połączenia. Dźwięki zostaną przekazane do zestawu słuchawkowego 
jeżeli zostanie od podłączony podczas rozmowy. Dźwięki zostaną przekierowane do głośnika 
zewnętrznego jeżeli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego zostanie naciśnięty przycisk trybu 
głośnomówiącego.
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Ustawienia głośności
Są trzy różne ustawienia głośności takie jak głośność w słuchawce wewnętrznej, głośność głośnika 
zewnętrznego dla trybu głośnomówiącego oraz głośność dla zestawu słuchawkowego. Głośność można 
regulować podczas połączenia telefonicznego poprzez naciśnięcie klawiszy regulacji głośności z boku 
słuchawki.. Poziom głośności dźwięku jest prezentowany graficznie kiedy zostaną naciśnięte klawisze 
regulacji głośności i automatycznie zapisane.
W zależności od tego czy rozmowa prowadzona jest przez zbudowany wewnętrzny głośnik, głośnik 
zewnętrzny w trybie głośnomówiącynm czy przez kablowy zestaw słuchakowy naciskanie klawiszy 
regulacji głośności spowoduje zmiany głośności wyłącznie w danym trybie.

Menu zmiany ustawień
Różne ustawienia mogą zostać zmienione np. rodzaj dzwonka, rejestrowanie i wyrejestrowanie itp.

1. Podczas korzystania z Menu naciśnięcie przycisku Czerwona Słuchawka powoduje cofnięcie o 
jeden krok.

2. Słuchawka wychodzi z trybu menu po 1 minucie braku aktywności klawiatury. Słuchawka opuszcza 
menu i przechodzi w tryb uśpienia.

3. Aktualne ustawienia menu/funkcji są zawsze wyświetlane poniżej menu. Menu musi być 
podświetlone aby można było zobaczyć aktualne ustawienia. Przykład poniżej.

Ustawienia audio

Głośność dzwonka
Ustawienia głośności dzwonka można regulować, wybierając menu "Ustawienia audio → dzwonek". 
Aktualnie stosowany poziom jest wyświetlany po wejściu do menu "Dzwonek". Głośność można 
zwiększyć, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w prawo. Wielkość można zmniejszyć 
naciskając klawisz nawigacyjny w dół lub w lewo. Sygnalizacja (odtwarzanie), jest podana podczas 
regulacji głośności dzwonka. Aktualnie ustawiona melodia jest odtwarzana podczas regulacji głośności.
Wyciszenie dzwonka:
Dzwonek jest wyłączony, gdy ustawimy najniższy poziom w menu "Ustawienia → Dźwięk dzwonka". 
Gdy dzwonek jest wyłączony wtedy ikona wyłączenia dzwonka jest wyświetlana w górnym pasku, 

Melodia dzwonka
Dźwięk dzwonka można zmienić wybierając z menu "Ustawienia audio → Dźwięk dzwonka". Lista 
dźwięków jest wyświetlana po wejściu do menu. Każdy dźwięk wyświetlany na liście może być 
wybrany poprzez naciśnięcie klawisza "Wybierz". Graficzny interfejs użytkownika (przycisk opcji) 
pozwala użytkownikowi wybrać tylko jedną z predefiniowanych opcji (dźwięków). Każdy dźwięk na 
liście może być odtwarzany przez wybranie klawisza "PLAY". Klawisz "PLAY" zmieni się na "Stop" 
podczas odtwarzania.
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Głośność alarmu
Głośność alarmu można regulować, wybierając menu "Ustawienia audio → głośność alarmu". 
Aktualnie stosowany poziom jest wyświetlany po wejściu do menu "Głośnośc alarmu". Głośność można 
zwiększyć, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w prawo. Głośność można zmniejszyć 
naciskając klawisz nawigacyjny w dół lub w lewo. Aktualnie ustawiony dźwięk jest używany podczas 
regulacji głośności.

Ton alarmu
Mogą być wybrane różne rodzaje sygnałów ostrzegawczych. Ton ten jest używany podczas korzystania 
z budzika. Graficzny interfejs użytkownika (przycisk opcji) pozwala użytkownikowi wybrać tylko jedną 
z predefiniowanych opcji (dźwięków).
Każdy dźwięk na liście może być odtwarzany przez wybranie klawisza "PLAY". Klawisza "Play" 
zmieni się na "Stop" podczas odtwarzania.

Wibracje
W menu wibracji można wybrać różne rodzaje wibracji. Można wybrać “wyłączony”, “wibracje potem 
dzownek”, “Tylko wibracje” i “Wibracje i dzwonek”.

Dźwięki klawiszy
Dzwięk klawiszy może być “wyłączony”, “klik” lub “ton”. Dźwięk jest generowany podczas każdego 
naciśnięcia klawiszy o ile wybrany jest tryb “klik” lub “ton”. Gdy słuchawka jest zablokowana trybem 
“blokada klawiatury” żadne dźwięki nie są generowane podczas naciskania klawiszy.

Dźwięk potwierdzenia
Gdy funkcja “potwierdzanie dźwiekowe” jest włączona słychać będzie sygnał informujący o sukcesie 
lub porażce podczas wykonywania funkcji. Przykład: Pozytywny dźwięk zostanie wygenerowany gdy 
zostanie zapisane nowe ustawienie lub wpis zostanie z sukcesem dodany do książki telefonicznej. 
Dźwięk negatywny zostanie odtworzony gdy operacja się nie powiedzie.

Alarm zasięgu
Gdy funkcja “Utrata zasięgu” jest włączona generowany jest sygnał informujący gdy zbliżymy się do 
granicy zasięgu radiowego.

Alarm ładowania
Gdy funkcja “Alarm ładowania” jest włączona generowany jest sygnał podczas prawidłowego 
podłączenia słuchawki do ładowarki.

Łączność
Rejestrowanie słuchawki

Słuchawka może zostać zarejestrowana poprzez wybranie w menu “Podłączanie → Zarejestruj”. 
Użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu dostępu (PIN stacji bazowej) zanim rozpocznie się 
procedura rejestracji. Ten kod to zawsze “0000” i nie może zostać zmieniony z poziomu słuchawki. Kod 
dostępu może być zmieniony wyłącznie poprzez interfejs www stacji bazowej.

Wyrejestrowanie słuchawki
Słuchawka może zostać wyrejestrowana poprzez wybranie z menu “Podłączanie → Wyrejestruj”. 
Użytkownik zostanie poproszony  o podanie kodu dostępu (PIN stacji bazowej), którym domyślnie jest 
“0000” I nie może on zostać zmieniony przy pomocy słuchawki. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie 
“Wyrejestrować?” i użytkownik może potwierdzić naciskając klawisz “Tak” lub przerwać operację 
naciskając klawisz “Nie”.
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Ustawienia
Data i czas

Ustawienia daty i czasu mogą zostać zmienione w menu “Ustawienia → Godzina i data”.
W “Format czasu” może zostać wybrany preferowany format czasu (24 godz. lub am/pm).
W “Format daty” może zostać wybrany preferowany format daty (np. dzień-miesiąc-rok).

Język
Ustawienia języka mogą zostać zmienione poprzez menu “Ustawienia → Język” / “Settings → 
Language” w wersji angielskiej. Aktualnie wybrany język jest wyświetlany gdy zostanie podświetlona 
menu „Język” / „Language”. Lista możliwych języków zostanei wyświetlona po wejściu przez 
użytkownika w menu.
Graficzny interfejs użytkownika pozwala na wybranie tylko jednego preferowanego ustawienia języka.

Dioda sygnalizacyjna LED
Dioda LED na słuchawce może świecić na trzy różne kolory, które mogą zostać zmienione przez 
użytkownika.
Każdy kolor (Zielony, Żółty i Czerwony) może zostać wybrany do sygnalizacji: Połączeń 
nieodebranych, Wiadomości głosowej lub niskiego poziomu akumulatora lub może być wyłączony.

Bezpieczeństwo
Funkcja automatycznego blokowania klawiatury może zostać wybrana z menu 
“Ustawienia→Bezpieczeństwo→Autom. blok. klaw.”Aktualne ustawienie zostanie pokazane po 
podświetleniu tej opcji w menu. Lista możliwych czasów włączania funkcji zostanei wyświetlona po 
wejściu w menu przez użytkownika.
Graficzny interfejs użytkownika pozwala na wybranie jednego ze zdefiniowanych czasów od 
wyłączenia funkcji do maksymalnie 5 minut. 
Klawisze zostaną automatycznie zablokowane kiedy minie określony czas a użytkownik w tym czasie 
nie przpeorwadzi żadnej operacji.
Nie jest możliwe korzystanie z klawiatury gdy jest zablokowana. Użytkownik może odblokować 
klawiaturę naciskając klawisz OK a następnie symbol gwiazdki *. Tylko numery alarmowy 911 może 
zostać wybrany bez odblokowywania klawiatury.
W menu “Zmień PIN” można zmienić kod PIN słuchawki wykorzystywany np. przy resetowaniu 
słuchawki do ustawień fabrycznych.

Nazwa słuchawki
Nazwa słuchawki może zostać zmieniona w menu “Ustawienia → Nazwa słuchawki”. Tryb edycji 
zostanie udostępiony po wejściu w menu. Nazwa słuchawki może zostać wpisana poprzez klawiaturę 
numeryczną. Nazwa słuchawki wyświetlana na wyświetlaczu LCD jest w trybie bezczynności 
słuchawki.

Kasowanie ustawień
Słuchawka może zostać zresetowana do ustawień fabrycznych poprzez wybranie w menu “Ustawienia 
→ Resetuj ustawienia”. Stacja bazowa RTX 8660 nie zostanie zresetowana kiedy wybierzemy tą 
funkcję. Po resecie słuchawka nadal będzie zarejestrowana do systemu.

Status
Menu “Status” dostarcza kilka uzytecznych informacji. Wyświetlane informacje to:
Stacja bazowa:
- SW version – wersja oprogramowania
- HW version – wersja sprzętu
- Adres IP stacji bazowej
- Adres MAC stacji bazowej
- Nazwa systemu
Status słuchawki:
- SW version – wersja oprogramowania
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- HW version – wersja sprzętu
- Pasmo DECT
- Poziom akumulatora
- Numer IPEI słuchawki

Automatyczny odbiór
Tryb “Normalny”, “Dowolny klawisz” i “Automatyczny” może zostać wybrany w menu “Ustawienia 
→ Automatyczny odbiór”. 
Normalny:
Aby odebrać połączenie użytkownik musi zawsze nacisnąć Zieloną Słuchawkę. Rozmowa nie zostanie 
odebrana poprzez podniesienie słuchawki z ładowarki.
Dowolny klawisz:
Aby odebrać połączenie wystarczy nacisnąć dowolny klawisz. Rozmowa nie zostanie odebrana poprzez 
podniesienie słuchawki z ładowarki.
Automatyczny:
If the feature “Automatic” is enabled on the handset, then the incoming call is answered automatic after 
5 seconds.

Ciche ładowanie
Funkcja “Ciche ładowanie” może zostać uaktywniona poprzez menu “Ustawienia → Ciche ładowanie”. 
Słcuhawka musi znajdować się na ładowarce aby funkcja działała jak opisano poniżej. Mogą zostać 
wybrane następujące opcje:
 Wyłączone: 
Słuchawka dzwoni podczas połączeń przychodzących (powiadomienie dźwiękiem i wyświetlanie 
informacji na ekranie słuchawki).
 Rozłączenie:
Słuchawka nie reaguje na połączenia przychodzące (brak powiadamiania dźwiękiem i brak 
wyświetlania informacji na ekranie słuchawki).
 Cisza:
Słuchawka reaguje na połączenia przychodzące ale nie dzwoni (brak powiadamiania dźwiękiem i 
wyświetlanie informacji na ekranie słuchawki).

Nie przeszkadzać
Funkcja “Nie przeszkadzać” może zostać uaktywniona w menu “Ustawienia → Nie przeszkadzać”. 
Kiedy jest wyłączaona słuchawka reaguje na wszelkie połączenia przychodzące. Gdy funkcja zostanei 
włączona słuchawna nie reaguje na żadne połączenia przychodzące.

Szybkie wybieranie/Wybieranie jednoprzyciskowe
Funckja szybkiego wybierania pozwala pużytkownikowi na przyporządkowanie numerów szybkiego 
wybierania (2-9) do kontaktów. Włączenie jej umożliwia użytkownikowi na wykonywanie połączeń z 
numerami z listy kontaktówp oprzez długie naciśnięcie jednego z klawiszynumerycznych (2 – 9) w 
trybie czuwania słuchawki. Kontakt może zostać przyporządkowany do jednego klawisza w danym 
momencie. Jeżeli zostanie użyty klawisz szybkiego wybierania (długie przyciśnięcie) to zostanei 
wybrany pierwszy zdefiniowany numer danego kontaktu. To oznacza, że jeżeli dla danego kontaktu 
zdefiniowane są różne numery takie jak Praca, Komórka, Domowy i Inny wybrany zostanei numer 
Praca. Jeżeli numer Praca nie jest zdefiniowany zostanei wybrany numer Komórka itd.

UWAGA:
Klawisz ‘1’ jest zarezerwowany do połączeń z pocztą głosową. Długie naciśnięcie klawisza ‘0’ służy do 
wpisania znaku ‘+’ na początku numeru.
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Jak ustawić szybkie wybieranie
Warunki wstępne: Musi istnieć co najmniej jeden kontakt na liście kontaktów.
Kroki:

1. Idź do listy kontaktów > Wybierz kontakt, który chcesz przyporządkować do listy numerów 
szybkiego wybierania.

2. Wybierz “Więcej” > Wybierz “Szybkie wybieranie”
3. Przesuń zaznaczenie na numer klawisza szybkiego wybiernia (2 – 9) który chcesz 

przyporządkować do kontaktu.
4. Wybierz “Dodaj”. Nazwa kontaktu zostanie dołączona do numeru klawisza szybkiego 

wybierania.
5. Opuść listę klawiszy szybkiego wybierania naciskając symbol Czerwonej słuchawki.

Jak wykonywać połączenia z kontaktami z listy szybkiego wybierania
Warunki wstępne: Słuchawka jest w trybie czuwania i nie jest włączona blokada klawiatury.
Kroki:

1. Naciśnij długo klawiszs (> 2 sekund) przyporządkowany do wybranego kontaktu. Zostanie 
wybrany pierwszy zdefiniowany numer.

5 Połączenia – interfejs słuchawki 

Wykonywanie połączeń 
• Wpisz numer 

• Naciśnij Zieloną Słuchawkę  aby nawiązać połączenie 
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Strona zestawiająca połączenie

Strona docelowa
• Strona odbierająca musi nacisnąć Zieloną Słuchawkę aby zaakceptować połączenie lub 

nacisnąć przycisk Odrzuć aby odrzucić połączenie.

Zawieszanie połączeń  
• Naciśnij opcję Zawieś (Hold) po lewej stronie ekranu podczas nawiązywania lub trwania 

połączenia
• Naciśnij opcję Przywr. (Retrive) aby wznowić połączenie 
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Przekazywanie połączeń (Transfer bez anonsu) 
• Podczas połączenia naciśnij przycisk Zawieś (Hold) aby zawiesić połączenie.
• Wprowadź numer na jaki ma zostać przekazane połączenie.
• Naciśnij przycisk Przekaz (Transfer) aby przełączyć połączenie do docelowego odbiorcy. 

Słuchawka wykona to polecenie i przejdzie w stan gotowości. 
Inicjujący

Przekazywanie połączeń (Transfer z anonsem) 
• Podczas połączenia naciśnij przycisk Zawieś (Hold) aby zawiesić połączenie.
• Wprowadź numer na jaki ma zostać przekazane połączenie.

• Nacisnij Zieloną Słuchawkę  aby nawiązać połączenie.
• Po zaanonsowaniu naciśnij przycisk Przekaz. (Transfer)
• Słuchawka wykona tą operację i przejdzie w stan gotowości.

Połączenie konferencyjne (Konferencja) 
• Podczas połączenia naciśnij przycisk Zawieś (Hold) aby zawiesić połączenie.
• Wprowadź numer, który ma zostać dołączony do konferencji.

• Naciśnij Zieloną Słuchawkę  aby nawiązać połączenie.
• Nacisnij przycisk Konf.  (Conf) aby utworzyć połączenie konferencyjne między wszystkimi 

stronami. 
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6 Kolejność zdarzeń – Transfer połączeń

Różne określenia – transfer połączeń
Istnieją trzy rodzaje uczestników operacji przekazywania (transferowania) połączeń:
• Przekazywany (transferowany): Uczestnik przekazywany do uczestnika docelowego.
• Przekazujący (transferujący): Uczestnik inicjująca przekazywanie (transfer) połączenia.
• Cela przekazania (transferu): Nowy uczestnik, do którego przekazywane (transferowane) 

połączenie z uczestnikiem przekazywanym.

Przekazywanie (transfer) połączeń - możliwości
Każda ze stron rozmowy ma możliwość wykonania przekazania (transferu) połączenia w każdym 
momencie do strony trzeciej.

Rodzaje transferów połączeń
Istnieją trzy różne sposoby w zależności od możliwości serwera SIP. 

 Prosty lub nienadzorowany transfer – Prosty transfer polega na dostarczeniu przez wykonującego 
transfer kontaktu stronie docelowej do abonenta transferowanego. Przekazywany podejmie próbę 
nawiązania połączenia ze stroną docelową i raportuje wyniki tej próby do inicjującego transfer. 
Sygnalizacja między transferującym i transferowanym nie jest przerywana i umożliwia powrót do 
pierwotnego połączenia między transferującym i transferowanym w przypadku gdy nie jest 
mozliwy kontkt z abonentem docelowym. Należy zauważyć, że informacje kontaktowe o abonencie 
docelowym są przekazywane abonentowi transferowanemu. Dane dokaktowe abonenta docelowego 
mogą zostać wykorzystane w przyszłości do ustanowienia nowego połączenia.

 Prosty lub nienadzorowany transfer z anonsem - Transfer z anonsem jest taki sam jak bez anonsu 
ale ale zawiera także połączenie głosowe pomiędzy abonentem inicjującym transfer a abonentem 
docelowym przed wykonaniem transferu. Jest to zaimplementowane przy pomocy funkcji SIP 
takich jak Hold i Transfer.
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 Nadzorowany transfer – Transferujący zawiesza abonenta transferowanego, 
nawiązuje połączenie z abonentem docelowym aby poinformować go o próbie wykoanania 
transferu, zawiesza połączenie z abonentem docelowym a następnie wykonuje funkcję transferu.

7 Kolejność zdarzeń – Połączenia konferencyjne

Celem tego dokumentu jest opisanie sposobu ustanowienia połączenia konferencyjnego między jedną 
lub wieloma stronami za pomocą strandardowego interfejsu słuchawki. Po drugie przedstawić 
scenariusze połączeń konferencyjnych w sieci SME - przy użyciu schematów kolejności zdarzeń.

Wykonywanie połączeń konferencyjnych
W procesie zestawiania konferencji użytkownik nawiązauje połączenie SIP z innym użytkownikiem 
określanym jako fokus. Fokus jest centralnym punktem kontroli, autentykacji i autoryzacji. Ta seksja 
definiuje operacje fokusa i użytkowników. Wyłącznie sygnalizacja SIP musi być scentralizowana; media 
mogą być centralnie mieszane, dystrybuowane a także rozsyłane. 

Typy połączeń konferencyjnych
Są trzy typy połączeń konferencyjnych z punktu widzenia różnych typów użytkowników. Opiszemy 
dwa z nich.

• Nieświadomy uczestnik konferencji:
Dowolny użytkownik może sam dołączyć do konferencji lub zostać do niej zaproszony. Ewentualne 
informacje związane z konferencją są przekazywane z/do użytkownika poza protokołem SIP. Taki 
użytkownik nie jest zazwyczaj gospodarzem połączenia konferencyjnego.

• Świadomy uczestnik konferencji:
A conference-aware user agent supports SIP conferencing call control SUCH as a conference 
participant.  A conference-aware UA should be able to process SIP redirections.
A conference-aware UA usually renders to the user any information about the conference obtained 
from the SIP conference package/feature.
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