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KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWKI 
1) Przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć 

lub wyłączyć słuchawkę. 

2) Użyj przycisku głośnika , aby podczas 

rozmowy włączyć lub wyłączyć tryb 

głośnomówiący. 

 

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA 

1) Naciśnij klawisz , aby rozpocząć rozmowę. 

2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź 

numer, z którym chcesz się połączyć. 

3) Po zakończeniu wybierania poczekaj 4 s 

(wartość domyślna opcji „No Key Entry 

Timeout” — „Limit czasu przy braku naciśnięcia 

klawisza”) albo naciśnij klawisz #, aby wybrać 

numer bezpośrednio (w konfiguracji WWW musi 

być ustawiona opcja „Use # as dial key” — 

„Użyj # jako klawisza wybierania”).  

 

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ 

Połączenie przychodzące można odebrać na dwa 

sposoby: 

1) Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie. 

2) Podnieś słuchawkę z podstawy lub ładowarki 

(w menu słuchawki musi być włączona opcja 

„Auto Talk” — „Rozmowa automatyczna”).  

 

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA 

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz 

albo odłóż słuchawkę na podstawę lub ładowarkę. 

 

ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE POŁĄCZENIA 

Naciśnięcie przycisku ponownego wywołania 

podczas rozmowy spowoduje jej zawieszenie. 

Ponowne naciśnięcie przycisku ponownego 

wywołania  spowoduje wznowienie rozmowy. 

 

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ 

Funkcję można zastosować podczas połączenia, 

które użytkownik chce przekazać do innej osoby. 

ŚLEPE PRZEKAZANIE: 

1) Naciśnij klawisz  na słuchawce, aby zawiesić 

aktualną rozmowę. 

2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *87, 

docelowy numer przekazania, a następnie 

naciśnij klawisz # (lub poczekaj 4 s). 

3) Po przekazaniu połączenia rozmowa zostanie 

rozłączona.  

PRZEKAZANIE NADZOROWANE 

1) Naciśnij klawisz na słuchawce, aby 

zawiesić aktualną rozmowę. 

2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz 

numer docelowy przekazania, a następnie 

naciśnij klawisz # (lub poczekaj 4 s).  

3) Gdy rozmówca docelowy przekazania 

odbierze, możesz po prostu odłożyć słuchawkę, 

aby przekazać połączenie.  

4) Jeśli rozmówca docelowy przekazania nie 

odbiera, możesz nacisnąć klawisz  , aby 

powrócić do połączenia.  

 

KONFERENCJA 3-STRONNA 

INICJOWANIE POŁĄCZENIA KONFERENCYJNEGO 

Jeśli prowadzisz rozmowę i chcesz dołączyć 

trzeciego rozmówcę do konferencji: 

1) Naciśnij klawisz na słuchawce, aby 

zawiesić aktualną rozmowę.  

2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź 

numer trzeciego rozmówcy i wybierz go.  

3) Jeśli trzeci rozmówca odbierze, naciśnij 

klawisz  , aby utworzyć konferencję z oboma 

rozmówcami.  

4) Jeśli trzeci rozmówca nie odbiera, możesz 

nacisnąć klawisz  , aby powrócić do 

połączenia.  

5) Naciśnięcie klawisza   podczas konferencji 

spowoduje odłączenie trzeciego rozmówcy. 

 

KOŃCZENIE KONFERENCJI 

Jeśli się rozłączysz, konferencja zostanie 

zakończona dla wszystkich rozmówców. Gdy 

w telefonie włączono opcję przekazywania po 

rozłączeniu konferencji, możesz się rozłączyć, 

a inni rozmówcy pozostaną na linii i będą mogli 

w dalszym ciągu prowadzić rozmowę. 

 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI 

Podczas rozmowy można używać klawiszy 

strzałek  i  do regulacji głośności.  

Aby zmienić głośność dzwonka, użyj klawisza 

programowego słuchawki  na ekranie 

bezczynności i postępuj zgodnie z instrukcjami 

z podręcznika użytkownika telefonu DP715/710. 

WYCISZENIE 

Naciśnij klawisz programowy , aby 

wyłączyć mikrofon podczas połączenia. Możesz 

teraz rozmawiać swobodnie, a osoba po drugiej 

stronie słuchawki nie będzie nic słyszeć. Naciśnij 

ten klawisz ponownie, aby włączyć mikrofon. 

 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA 

Naciśnij klawisz programowy książki 

telefonicznej , aby wyświetlić książkę 

telefoniczną. 

 

HISTORIA POŁĄCZEŃ 

HISTORIA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH 

Gdy jest wyświetlany ekran bezczynności, 

naciśnij klawisz , aby wyświetlić rejestr 

ostatnich połączeń wychodzących. Aby 

ponownie wykonać połączenie, wyróżnij 

odpowiednią pozycję przy użyciu klawiszy 

strzałek w górę/w dół i naciśnij klawisz  , 

aby wybrać numer.  

 

HISTORIA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH 

Gdy jest wyświetlany ekran bezczynności, 

naciśnij klawisz  , aby wyświetlić rejestr 

ostatnich połączeń przychodzących. Jeśli chcesz 

oddzwonić, wyróżnij odpowiednią pozycję przy 

użyciu klawiszy strzałek w górę/w dół i naciśnij 

klawisz  , aby wybrać numer.  
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