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Obsługa telefonu 

Niniejsza instrukcja opisuje sposoby obsługi telefonów IP222 i IP232, mimo zasadniczej 
różnicy w ich obsłudze: telefon IP222 posiada 12 dynamicznych klawiszy wielofunkcyjnych 
znajdujących się na obu stronach wyświetlacza. Telefon IP232 obsługiwany jest za pomocą 
ekranu dotykowego. Ponieważ funkcje poszczególnych przycisków są w obydwu telefonach 
takie same, w instrukcji obsługi opisana została obsługa za pomocą ekranu dotykowego. 
Jeśli w wyjątkowych przypadkach poszczególne funkcje różnią się od siebie, w opisie zostało 
to wyraźnie zaznaczone.  
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Przegląd funkcji 

Na wyświetlaczu telefonów IP232 i IP222 znajdują się aplikacje. Wyboru poszczególnych 
aplikacji dokonać można na dole ekranu.  

 
Home 

Menu główne 

Informacje o obecności  
Przyciski funkcyjne 
Przełączanie stron wyświetlacza  
Dodatkowo w IP232:  
Godzina i data lub nieodebrane połączenia / wiadomości  
 

 
Telefon 

Wyświetla aktualne połączenie telefoniczne   
Przekierowanie połączeń i inne ustawienia połączeń  
 

 
Lista połączeń 

Wszystkie połączenia  
Połączenia przychodzące  
Połączenia wychodzące  
Aktywne oddzwaniania 
 

 
Lista Ulubionych  

Lista Ulubionych-Kontakty  
Wyświetla stan obecności wybranego użytkownika wraz z zamieszczoną 
notatką  
Funkcje:Ustanowienie połączenia, wysłanie wiadomości lub edytowanie 
wpisu   
 

 
Ustawienia 

Konta 
Ustawienia konta 
Ustawienia telefonu 
Administracja 
Ulubione 
Lokalna książka telefoniczna  
Informacje 
 

 
Kontakty 

Wyszukiwanie kontaktów we własnym systemie, w zewnętrznej bazie 
danych lub lokalnych kontaktach  
Wybrany numer: ustanowienie poł., wysłanie wiadomości, zapisanie w 
Kontaktach, dodanie do Folderu Ulubione  
Znaleziony wpis: ustanowienie poł., wysłanie wiadomości, dodanie do 
Folderu Ulubione  

 

Więcej informacji na temat poszczególnych aplikacji można znaleźć w dalszych rozdziałach 
instrukcji obsługi.  
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Opis przycisków telefonu 

Funkcje klawiszy na klawiaturze numerycznej są w powszechnym użyciu i zgodne z ich 
oznakowaniem. Nie zostały one opisane w instrukcji. 

 

 
Home: krok wstecz w Menu. Wyjście z różnych poziomów aplikacji i 
powrót do Home. W telefonach przed wersją Hardware do 1212 był to 
przycisk „ESC“ i miał taką samą funkcję.  
 

 
Zestaw słuchawkowy: umożliwia odebranie i zakończenie poł. oraz 
prowadzenie rozmowy z użyciem zestawu słuchawkowego. Przed 
wersją Hardware 1212 znajdował się tu przycisk: Przerwanie 
połączenia.  

 
Mikrofon: wyciszanie połączenia. Tryb ten może być skonfigurowany i 
wyłączać dzwonek wszystkich połączeń przychodzących. Podczas 
rozmowy przycisk ten wycisza własny mikrofon (Funkcja Mute).  
 

 Klawisz-R: otwiera listę połączeń przychodzących (lista poł.do 
oddzwonienia). Podwójne naciśnięcie tego przycisku łączy z ostatnim 
połączeniem przychodzącym. Podczas rozmowy przycisk ten 
zatrzymuje aktywne poł. i służy do nawiązywania połączenia 
konsultacyjnego, dalszego przełączenia lub do nawiązania połączenia 
konferencji trójstronnej.   
 

 Wybieranie ponowne: Otwiera listę poł. wychodzących z możliwością 
ponownego wybrania ostatniego połączenia. Podwójne naciśnięcie tego 
przycisku łączy natychmiast z ostatnim połączeniem wychodzącym.  
Podczas dzwonienia telefonu i w trakcie rozmowy można dokonać 
przekierowania połączenia.  
 

 
Głośnik: otwiera aplikację Telefon i włącza tryb głośnomówiący. 
Podczas gdy telefon dzwoni, połączenie zostanie za pomocą tego 
przycisku odebrane w trybie głośnomówiącym. Podczas trwania 
połączenia, tryb głośnomówiący zostanie włączony. Tak długo, jak 
przycisk jest wciśnięty, można odłożyć słuchawkę, rozmowa nie 
zostanie zakończona. 
 

 
Klawisz nawigacyjny: służy do poruszania się w górę i w dół w Listach 
połączeń na wyświetlaczu.  Lewa/prawa strona klawisza nawigacyjnego 
służy do ustawienia głośności podczas rozmowy. Ustawienia głośności 
dotyczą zawsze aktualnie używanego urządzenia: słuchawki telefonu, 
głośnika lub zestawu głośnomówiącego.   
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Symbole w polu kontaktowym – wskaźniki stanu 

Na środku górnej linii wyświetlacza pokazany jest za pomocą odpowiednich ikon status 
telefonu. Jednocześnie przedstawione mogą być max. trzy ikony. W przypadku symboli 
wykluczających się, wyświetlany jest tylko aktualny symbol.  

 
Telefon niezarejestrowany 

Błąd: telefon nie ma połączenia z systemem 
telefonicznym lub nie działa!  
 

 
Druga rejestracja aktywna  

Uwaga, ponieważ podłączenie do systemu 
telefonicznego nie jest możliwe, telefon został 
podłączony do systemu zapasowego. Wszystkie 
funkcje telefonu są aktywne. 
 

 
Mikrofon jest wył. 

Mikrofon jest wyłączony w słuchawce, głośniku lub 
zestawie głośnomówiącym (podczas rozmowy).  
Inne urządzenia nie są aktywne. Rozmówca nie słyszy 
Twojego głosu.  
 

 
Dzwonek w telefonie jest wył.  

W zależności od konfiguracji dzwonek jest wyłączony. 
Domyślnie dzwonek wyłączony jest dla wszystkich 
połączeń. Dzwonienie telefonu może być również 
ograniczone do jednego sygnału, sygnału zajętości lub 
całkowicie ignorowane. Ustawienia mogą dotyczyć 
dodatkowo tylko połączeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych. 
 

 
Przekierwanie jest zawsze 
aktywne 

Wszystkie połączenia będą natychmiast przekazywane 
na podany adres. To przekierowanie powoduje 
nadpisanie innych przekierowań.   
 

 
Przekierowanie, jeśli linia jest 
zajęta   

Usługa polega na przekierowaniu połączeń 
przychodzących na inny numer, jeżeli własna linia jest 
zajęta.  
 

 
Przekierowanie wywołań przy 
nieobecności  

Usługa polega na przekierowaniu połączeń 
przychodzących na inny numer, jeżeli abonent 
wywoływany nie zgłosił się w określonym czasie. Czas 
ten wynosi 15 sekund i może być dowolnie zmieniony 
przez administratora.  
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Telefonowanie  

 
Obsługa funkcji Telefonowanie: W celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierz 
numer, następnie usłyszysz sygnał oczekiwania na połączenie. Poczekaj do odebrania 
połączenia lub zakończ je.  

W momencie podniesienia słuchawki telefon automatycznie przełącza się do funkcji 
"Wybierz numer". Na wyświetlaczu widoczne są wcześniej wybrane cyfry. Przy odłożonej 
słuchawce telefon przełącza się w momencie wprowadzenia pierwszej cyfry numeru (z 
wyjątkiem otwartych pól edycyjnych) automatycznie do aplikacji Kontakty. We wszystkich 
dostępnych książkach telefonicznych wyszukane zostaną odpowiednie wpisy i następnie 
wyświetlone w postaci listy kontaktów. 

Wykonanie połączenia możliwe jest również z następujących aplikacji: 
•  Telefon - przez podniesienie słuchawki telefonu  
•  Listy połączeń 
•  Home - za pomocą klawiszy funkcyjnych   
•  Folderu Ulubione  
•  Listy kontaktów 
 

Podczas wstępnego wybierania istnieje możliwość wysłania krótkiej wiadomości do 
adresata. Funkcja ta dostępna jest tylko z kompatybilnymi numerami wewnętrznymi, np. ze 
współpracownikami zarejestrowanymi w tym samym systemie telefonicznym. 

 

 

 

Jeśli połączenie wychodzące nie zostanie odebrane, można je zakończyć z użyciem 
symbolu C (call completion-zakończenie połączenia). W opcji tej dostępne są dalsze 
działania: oddzwanianie, ponowne wybieranie i wysyłanie wiadomości. Jeśli skonfigurowane 
zostało aktywne oddzwanianie, telefon poinformuje nas, kiedy wybrany numer wewnętrzny 
jest wolny. Funkcja ta dostępna jest tylko wtedy, jeśli wybrany numer obsługuje tę funkcję. 
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Automatyczne, ponowne wybieranie żądanego numeru powtarzane jest okresowo. Funkcja 
dostępna jest także wtedy, gdy wybrany numer jest w innej sieci. Wybierając okno 
"Wiadomość" otwarte zostanie okno do wysyłania wiadomości. 

 

Połączenie przychodzące wyświetlane jest w obszarze informacyjnym telefonu. Oprócz tego 
wyświetlane są dodatkowe informacje takie jak „Nazwa” lub „Numer” rozmówcy, jeśli są one 
dostępne.  

 

 

Odebranie połączenia przychodzącego odbywa się poprzez podniesienie słuchawki. Aby 
odebrać połączenie w trybie głośnomówiącym lub przy użyciu zestawu słuchawkowego 
należy wybrać ikonę zielonej słuchawki. Ikona czerwonego symbolu słuchawki służy do 
odrzucania połączenia. Dzwoniący usłyszy sygnał zajętości. Aby przekierować połączenie 
należy wybrać symbol strzałki. Rozmowa może zostać przekierowana jeszcze przed jej 
odebraniem. Na wyświetlaczu pojawi się pole do wpisania numeru docelowego. Naciskając 
symbol dzwonka, sygnał dzwonienia zostanie wyłączony dla tego połączenia. 

 

 

Gdy połączenie zostanie odebrane, aktywowane zostaną funkcje obsługi połączeń. Aby 
zakończyć połączenie, należy odłożyć słuchawkę lub nacisnąć czerwoną ikonę słuchawki. 
Symbol-P służy do parkowania połączeń w telefonie. Funkcja parkowania opisana jest w 
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osobnym rozdziale. „Pauza” służy do zawieszania bieżącego połączenia. Rozmówcy 
pozostającemu w trybie Hold włączona może zostać melodia. W trakcie zawieszania 
rozmowy można wykonać drugie połączenie. 

 

. 

 

Ikony obsługi połączeń po prawej stronie wyświetlacza odnoszą się zawsze do aktywnego 
połączenia, przedstawionego za pomocą najdłuższego paska. Podświetlenie na żółto 
oznacza połączenie z danym rozmówcą.  

Po nawiązaniu drugiego połączenia można odzyskać aktywne połączenie za pomocą 
zielonej ikony. Podwójne naciśnięcie przycisku R przełącza natychmiast do innej rozmowy. 

Czerwona ikona słuchawki kończy aktywne połączenie i automatycznie przełącza do 
połączenia jeszcze niezakończonego. W momencie odłożenia słuchawki pozostałe dwa 
połączenia zostaną ze sobą połączone. Szara ikona strzałki umożliwia osobne 
przekierowanie poszczególnych połączeń. Na wyświetlaczu pojawi się pole do 
wprowadzania numeru docelowego przekierowania. 

W konferencji trójstronnej może jednocześnie brać udział maksymalnie trzech 
użytkowników. Aby rozpocząć i zakończyć konferencję trójstronną naciśnij symbol trójkąta. 
Jeżeli konferencja trójstronna została zakończona, pierwsze połączenie zostanie 
zawieszone i rozmówca usłyszy w telefonie melodię. Pozostali rozmówcy są nadal ze sobą 
połączeni. Powrót do sytuacji sprzed konferencji. 
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Konferencję trójstronną można zakończyć czerwonym symbolem rozłączenia rozmowy. Po 
zakończeniu pierwszego połączenia, połączenie z drugim rozmówcą jest nadal aktywne, aż 
do jego zakończenia.  

Uwaga: Jeśli rozłączenie połączenia odbędzie się przez odłożenie słuchawki, pozostali 
użytkownicy zostaną ze sobą połączeni.  

W przypadku połączeń przekierowanych wewnętrznie wyświetlane zostaną dodatkowe 
informacje. Na wyświetlaczu telefonu IP222 symbol wygiętej strzałki wskazuje użytkownika, 
który przekierował połączenie. W ten sposób otrzymujemy od razu informację, że dany 
użytkownik został do nas przekierowany, a nie my jesteśmy adresatem rozmowy.  

 

 

Na wyświetlaczu telefonu IP232 informacja ta ukazuje się natychmiast. 

 

Parkowanie i odparkowanie połączeń 

 
Funkcja parkowania połączeń zapewnia wygodny i elastyczny sposób przekazywania 
połączeń. Dużą zaletą jest to, że rozmowy mogą być przyjęte z dowolnego telefonu w 
systemie. Rozmowy mogą zostać zaparkowane na dowolnym numerze (linii) i oznaczone 
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pozycją parkowania od 0 do n. Połączenia mogą zostać odparkowane przez każdego 
upoważnionego abonenta z danej grupy.  

 
Opis funkcji parkowania i odparkowania połączeń: Centrala odbiera połączenie. Użytkownik, 
do którego skierowane jest połączenie nie odbiera, centrala parkuje połączenie na numerze 
telefonu użytkownika docelowego. Użytkownik zostaje poinformowany przez zapowiedź o 
zaparkowanej rozmowie na jego numerze. Użytkownik ma możliwość odparkowania 
zaparkowanego połączenia na dowolnym telefonie. 

 
Po nawiązaniu połączenia wyświetlony zostaje symbol P przewidziany do parkowania 
połączeń. W ten sposób połączenie jest zaparkowane na własnym telefonie. W telefonie nie 
ma połączenia i powraca on do stanu podstawowego. Drugi abonent usłyszy w telefonie 
muzykę. 

 
Do parkowania i odparkowania połączeń użyta może być również aplikacja myPBX. Funkcje 
te są kompatybilne, tak więc połączenia zaparkowane przez myPBX mogą zostać 
odparkowane w telefonie i odwrotnie. 

Funkcja odparkowania połączenia w telefonie realizowana jest w folderze Ulubione. 
Zaparkowane połączenie z folderu Ulubione jest wyraźnie oznaczone niebieskim P. 

 

 

Ponadto wyświetlone są informacje dotyczące zaparkowanego połączenia. Kliknięcie 
kontaktu w Ulubionych wyświetla informacje szczegółowe, zawierające funkcję Pickup. 
Funkcja ta umożliwia przejęcie wywołania z innego numeru wewnętrznego na własny 
telefon i odebranie połączenia.   

Ponieważ nie można zakładać, że wszystkie kontakty w folderze Ulubione skonfigurowane 
są w każdym telefonie, odparkowanie może być również wykonane ręcznie z innych 
telefonów, za pomocą specjalnych kodów cyfrowych. Odparkowanie na własnym numerze 
odbywa się za pomocą następującego kodu: 
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#16$(1) 

#16 jest kodem cyfrowym do odparkowania połączeń, a symbol $(1) odpowiada pozycji 
zaparkowanego połączenia. Pozycja parkowania przydzielana jest automatycznie i 
rozpoczyna się od 0. W wielu przypadkach wystarczy więc wybranie kodu #160, aby 
odparkować połączenie.  

Odparkowanie numerów zewnętrznych odbywa się za pomocą kodu cyfrowego: #17. Pełen 
kod w celu odparkowania połączeń zewnętrznych:  

#17$(1)$# 

$(1) oznacza pozycję parkowania, a $ odpowiada numerowi połączenia telefonicznego, na 
którym połączenie jest aktualnie zaparkowane. Pełen kod cyfrowy kończy symbol #. Za 
pomocą tego kodu połączenie zostanie przywołane i może zostać połączone.  

Początkowo opisany scenariusz można w następujący sposób rozwiązać: centrala 
przyjmuje połączenie z myPBX i parkuje je na właściwym numerze docelowym. 
Użytkownicy, poinformowani o zaparkowanych połączeniach przejmują je na dowolnym 
telefonie za pomocą kodu # 170nnn #, gdzie nnn odpowiada własnemu numerowi 
wewnętrznemu w centrali. 

Obsługa zestawu słuchawkowego 

Zestaw słuchawkowy podłączony jest do telefonu przez port USB. Oddzielna instalacja nie 
jest wymagana. Zestaw słuchawkowy aktywowany jest w ustawieniach w polu: 
Konfiguracja, Ustawienia telefonu, Ustawienia urządzenia. Wszystkie połączenia odbierane 
będą za pomocą zestawu słuchawkowego, a nie słuchawki. 

 
Od wersji sprzętowej 1212 w telefonie znajduje się przycisk zestawu słuchawkowego, który 
umożliwia odbieranie i rozłączanie rozmów telefonicznych z użyciem zestawu 
słuchawkowego. Obsługa połączeń z użyciem zestawu słuchawkowego możliwa jest tylko 
wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest na liście kompatybilności innovaphone. Lista ta 
znajduje się w wiki.innovaphone.com, a także na stronie internetowej z opisem telefonów 
IP222 i IP232. 

Moduł rozszerzający 

Moduł rozszerzający dostępny jest dla telefonów IP222 i IP232. Do każdego telefonu 
podłączone mogą zostać dwa moduły, które połączone są szeregowo. Podstawki połączone 
są ze sobą mechanicznie za pośrednictwem uchwytu. Połączenie elektryczne odbywa się 
za pomocą specjalnego kabla, dołączonego do zestawu. 
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Dodatkowa instalacja nie jest wymagana. Oprogramowanie telefonu wykrywa 
automatycznie moduł rozszerzający i uruchamia go w ciągu kilku sekund. Moduł 
rozszerzający posiada dwie aplikacje, które działają podobnie jak odpowiednie aplikacje w 
telefonie: Aplikacja Home z dwiema stronami, na każdej stronie znajduje się 16 dowolnie 
programowalnych klawiszy funkcyjnych oraz aplikacja „Ulubione”, która pokazuje wszystkie 
kontakty w porządku alfabetycznym. W polu Ustawienia, folder Ulubione, funkcja Wyświetl, 
można dokonać ustawień, która lista kontaktów ulubionych wyświetlana będzie na którym 
urządzeniu. Działanie aplikacji na module rozszerzeń odpowiada aplikacjom w telefonie. 

Aplikacje 

 Home – Menu główne 

 

W lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest informacja o dostępności użytkownika, 
ewentualnie wraz z zamieszczoną notatką. Poprzez szybkie naciśnięcie na ikonę uzyskuje 
się dostęp do innych opcji. W wyświetlonym polu można dokonać zmiany dostępności oraz 
dodać notatkę. Ustawienie opcji "Nie przeszkadzać" wyłącza w reguły sygnał dzwonienia. 
Dokładne zdefiniowanie funkcji "Nie przeszkadzać" możliwe jest w ustawieniach konta. 

 
W aplikacji Home dostępnych jest pierwszych 8 klawiszy funkcyjnych. Funkcja ich zależy od 
konfiguracji. Klawisze funkcyjne, do których nie została przypisana żadna funkcja, 
wyświetlane są na ekranie jako jasnoszary znak plus. Dłuższe przyciśnięcie przycisku 
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funkcyjnego powoduje przypisanie do niego nowych funkcji lub jego konfigurację.   W 
prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk, w celu przejścia do kolejnych 8 klawiszy 
funkcyjnych. 

 

 Telefonowanie 

 

Połączenia wychodzące wybierane są za pomocą klawiatury numerycznej. Przy wyborze 
numeru z podniesioną słuchawką zostanie bezpośrednio wybrany taki numer, jaki został 
wpisany. Wybór numeru przed podniesieniem słuchawki przełącza automatycznie do pola 
wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej. 

 

 

W telefonie IP232 dostępna jest na ekranie dodatkowo klawiatura dotykowa, która  
wyświetlona zostanie w momencie dotknięcia ekranu. Powrót do widoku bez klawiatury 
odbywa się za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu, obok spacji.  

Przycisk po lewej stronie umożliwia przełączanie pomiędzy małymi i dużymi literami oraz 
liczbami. Po prawej stronie okna znajduje się przycisk służący do usuwania ostatniego 
znaku przed kursorem. 
Podczas wpisywania nazwy lub numeru wyszukiwanie odbywa się we wszystkich 
dostępnych katalogach. Wyniki wyszukiwania wyświetlone zostaną pod polem edycyjnym.  
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Pierwszy wpis pozostaje zawsze taki, jaki został wpisany w polu edycyjnym. Następnie 
można wybrać żądanego rozmówcę. 

 
W następnym oknie wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat wybranego 
użytkownika. W tym polu możliwe są następujące opcje: połączenie telefoniczne, wysłanie 
wiadomości lub dodanie kontaktu do listy ulubionych. 

 

W celu wykonania połączenia należy podnieść słuchawkę, aby wysłać wiadomość należy 
przycisnąć przycisk Wiadomość, następnie otworzy się nowe okno.   

 

Aby napisać wiadomość, należy użyć klawiatury telefonu. Wysłanie wiadomości odbywa się 
przez naciśnięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu (haczyk). Użytkownik 
powiadomiony zostanie wiadomością (trwającą 2 sekundy) o powodzeniu lub 
niepowodzeniu wysłania - jeśli wysłanie powiedzie się, wyświetlone zostanie "Ok", jeśli 
wysłanie nie powiedzie się wyświetlone zostanie "Operacja nie powiodła się". W większości 
przypadków otrzymania informacji o niepowodzeniu wysłania wiadomości jest brak 
kompatybilności między terminalami końcowymi. 
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 Listy połączeń  

 

 

Listy połączeń dostępne są w trzech wariantach: „Wszystkie połączenia“, „Połączenia 
przychodzące“ i „Połączenie wychodzące“. Dostępna jest również lista „Aktywne 
oddzwaniania” oraz funkcja ponownego wybierania. Przełączanie między poszczególnymi 
listami odbywa się za pomocą strzałek znajdujących się po lewej lub po prawej stronie 
wyświetlacza.    

 

Po wybraniu kontaktu dostępne są następujące funkcje: 

- Uzyskanie szczegółowych informacji o połączeniu (kto wykonał połączenia, do kogo, 
czas rozpoczęcia i czas trwania rozmowy), 

- Ponowne połączenie z użytkownikiem, 
- Wykonanie nowego połączenia  
- Dodanie numeru do folderu Ulubione  
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- Skasowanie wpisu. 

 Folder Ulubione  

Kontakty w folderze Ulubione wyświetlane są w telefonie oraz w aplikacji UC myPBX w 
komputerze.  

 

 

Do listy ulubionych dodane są najczęściej używane kontakty, które wyświetlane są z 
informacjami o dostępności. W ten sposób możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o 
stanie dostępności wybranego użytkownika.   

 

Wyświetlane informacje:  

• Ikona stanu dostępności symbolizuje: „Dostępny“, „Nieobecny“, „Zajęty“, „Lunch“, 
„Urlop“ lub „Nie przeszkadzać“.  

• Dostępność aplikacji myPBX przedstawiona jest za pomocą jasnego symbolu. Jeśli 
aplikacja myPBX jest nieaktywna, odpowiedni symbol nie jest podświetlony  

• Wpisy w oknie Notatka  (drugi wiersz) dodane są przez użytkownika lub pobrane z 
kalendarza z Outlook/Exchange. 

Naciśnięcie klawisza obok kontaktu otwiera menu z opcjami: „Zadzwoń“, „Wiadomość“, 
„Edytuj“ i „Usuń”.  
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Jeśli nawiązane zostało połączenie z użytkownikiem z listy ulubionych, istnieje możliwość 
przejęcia rozmowy we własnym telefonie za pomocą funkcji Pickup.  

 Ustawienia 

 

 

 

Opcja Konta zawiera informacje o wszystkich użytkownikach, którzy zarejestrowani są w 
danym telefonie. Zarejestrowanych może zostać do 6 użytkowników. Wybór konta pozwala 
na przełączanie między użytkownikami, w celu wybrania bieżącego użytkownika. Dla tego 
użytkownika można zmienić ustawienia logowania. 

Opcja Ustawienia konta umożliwia dokonanie ustawień w następujących punktach: „Nie 
przeszkadzać ", „Melodie dzwonka”, „Połączenia oczekujące”, „Wybór języka” i „Ustawienia 
daty i godziny”. Ustawienia dotyczą aktywnego konta, dla każdego konta można określić 
indywidualne opcje. 

Ustawienia telefonu obejmują konfigurację „Połączenie bezpośrednie”, zablokowanie 
telefonu podaniem kodu PIN oraz ustawienia dla zestawu słuchawkowego i podświetlenia 
ekranu LCD. Ustawienia te są niezależne od aktywnego konta. 

Administracja dostarcza informacji technicznych o „Ustawieniach IP” telefonu oraz 
umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. 
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W Folderze Ulubione w Ustawieniach można określić, które z Listy kontaktów mają być 
wyświetlone. Przy użyciu modułów rozszerzających istnieje możliwość ustawienia, gdzie 
wyświetlana zostanie lista ulubionych - w telefonie lub w module rozszerzającym 1 lub 2. 
Ponadto mogą zostać utworzone nowe listy, które następnie zostaną wypełnione w aplikacji 
wybranymi kontaktami. 

W folderze „Lokalne kontakty” można utworzyć listę kontaktów i nią zarządzać. Lista ta 
dostępna jest tylko w tym telefonie. Wyszukiwanie w aplikacji Kontakty uwzględnia również 
wpisy z telefonu. 
 

W Informacjach znajdują się dane dotyczące adresu IP, numeru seryjnego oraz wersji, które 
ważne są w przypadku konieczności skorzystania z pomocy technicznej. 

 Kontakty 

 

 

Do folderu Kontakty należą: lokalnie utworzone wpisy, wszyscy użytkownicy własnego 
systemu telefonicznego oraz kontakty z zewnętrznych baz danych, jeśli zostały one 
udostępnione przez administratora.  

Wyszukiwanie w Kontaktach odbywa się we wszystkich dostępnych katalogach lub 
oddzielnie wg kontaktów lokalnych i centralnych lub kontaktów z zewnętrznej bazy danych. 

 
Lokalne wpisy można dodawać ręcznie lub mogą być pobierane z list połączeń. 
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Uwagi końcowe o dokumencie 

Dokument ten dotyczy obsługi telefonów IP222 i IP232 z oprogramowaniem: 

Wersja 11 R1 [110896] 

Nazwy produktów używane są bez gwarancji swobodnego wykorzystywania. 
Wszystkie nazwy sprzętu oraz oprogramowania użyte w tej instrukcji są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi lub powinny być jako takie traktowane. 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana w żaden 
sposób (druk, fotokopia, mikrofilm lub inne metody) lub przetworzona przy użyciu systemów 
elektronicznych, jak również rozpowszechniana bez wyraźnej zgody. 
 
Teksty oraz ilustracje zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo tego nie 
można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Dokumentacja ta jest dostarczana z 
wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności lub gwarancji przydatności do określonego 
celu. innovaphone zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji niniejszej 
dokumentacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 
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