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Podstawowe Opcje Telefonu 
Personalizacja Twojego Telefonu 
 
 
Odnosi się do telefonów korzystających 
z SIP 2.2 lub późniejszych. 
 
W celu uzyskania szczegółowych 
informacji proszę przeczytać pełną 
Instrukcję Obsługi do telefonu 
SoundPoint IP 33x/32x, dostępną na: 
www.polycom.com/support/voicedocum
entation  
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PODSTAWOWE OPCJE 
 
WYKONYWANIE POŁĄCZENIA 
Używanie słuchawki: 
Podnieś słuchawkę i wybierz numer lub 
najpierw wybierz numer i wtedy podnieś 
słuchawkę. 
Używanie gło śnika: 
1. Naciśnij, z odłożoną słuchawką:  

- Którykolwiek klawisz linii, lub 
- Klawisz funkcyjny Dzwon .  

2. Wybierz numer. 

Albo wybierz numer i wtedy naciśnij Dial . 
Używanie opcjonalnego zestawu 
nagłownego: 
1. Z podłączonym zestawem naciśnij: 

- Przydzielony klawisz linii, lub 
- Klawisz funkcyjny Dzwon . 

2. Naciśnij . 
3. Wybierz numer. 

Albo wybierz numer, i naciśnij . 
 
Podczas połączenia, możesz wybierać 
pomiędzy słuchawkągłośnikiem czy 
zestawem słuchawkowym przez naciśnięcie 

klawiszy  lub , lub podniesienie 
słuchawki. 
 
 
ODBIERANIE POŁĄCZENIA 
Używanie słuchawki: 
Podnieś słuchawkę. 
Używanie gło śnika: 

Naciśnij , lub klawisz linii lub klawisz 
funkcyjny Odbierz  
Używanie opcjonalnego zestawu 
nagłownego: 

Naciśnij . 
 
Rozmowy przychodzące mogą zostać 
zignorowane przez naciśnięcie klawisza 
Odrzuc . 
 
 
KOŃCZENIE POŁĄCZENIA 
Używanie słuchawki: 
Odłóż lub naciśnij klawisz funkcyjny Koniec . 
Używanie gło śnika: 

Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Koniec . 
Używanie opcjonalnego zestawu 
nagłownego: 

Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Koniec . 
 
 
 
 
 

WYCISZENIE MIKROFONU 

Podczas rozmowy, naciśnij . Wyciszenie 
odnosi się do wszystkich trybów: słuchawka, 
głośnik i zestaw słuchawkowy. Kiedy 
mikrofon jest wyciszony, nadal słychać drugą 
stronę.  
Aby wyłączyć wyciszenie naciśnij ponownie 

. 
 
 
WSTRZYMANIE I WZNAWIANIE 
ROZMOWY 

1. Podczas rozmowy, naciśnij 
Hold

.  

2. Naciśnij ponownie 
Hold

, następnie klawisz 
funkcyjny Wznów , lub klawisz linii aby 
wznowić rozmowę. 
 
Jeśli rozmowa jest w stanie wstrzymania 
przez dłuższy czas, pojawi się alarm wizualny 
i dżwiękowy. 
 
 
KONFERENCJE LOKALNE* 
Aby stworzy ć trzy punktow ą konferencje 
lokaln ą: 
1. Zadzwoń do pierwszej lokacji. 
2. Naciśnij klawisz funkcyjny Konf , aby 
wykonać kolejne połączenie (aktywna 
rozmowa przechodzi w stan wstrzymania). 
3. Zadzwoń do drugiej lokacji. 
4. Gdy druga lokacja odpowie, naciśnij 
ponownie klawisz funkcyjny Konf , aby 
dołączyć lokacje do konferencji. 
 
Kiedy konferencja jest w toku, naciśnięcie 
klawisz funkcyjny Podziel  rozłączy 
konferencje, na dwa osobne telefony, będące 
w stanie wstrzymania. 
 
Przełączenie rozmowy w stan wstrzymania 
na telefonie gospodarza konferencji, 
przełączy w ten stan także resztę punktów. 
 
Zakończenie rozmowy na telefonie 
gospodarza, pozwoli na kontynuowanie 
połązcenia pozostałym użytkownikom. 
 
Konferencje może zostać stworzona w każdej 
chwili, pomiędzy aktywnym i wstrzymanym 
połączeniem(na tej samej linii, lub innej). 
Wystarczy nacisnąć klawisz funkcyjny 
Dołącz.  
___ _ 
* - Możliwość konferencji jest opcjonalna i 
musi być skonfigurowana na serwerze 
połączeń. Szczegółowe informacje i opcje w 
menu mogą ulec zmianie. 
 

PRZEŁĄCZANIE ROZMÓW 
1. Podczas rozmowy naciśnij klawisz 
funkcyjny Przenieś (aktywne połączenie jest 
wstrzymane). 
2. Zadzwoń do lokacji, gdzie chcesz 
przełączyć połączenie. 
3. Po ustanowieniu połączenia, naciśnij 
klawisz funkcyjny Przenie ś, aby dokończyć 
przełączenia rozmowy.  
 
Naciśnij kalwisz funkcyjny Ukryty , aby 
przełączyć połączenie bez rozmowy z drugim 
punktem. 
 
Przełączenie może zostać anulowane 
podczas operacji przez naciśnięcie kalwisza 
funkcyjnego Anuluj . Rozmowa jest 
kontynuowana. 
 
 
PRZEKAZYWANIE POŁ ĄCZEŃ 
Aby uruchomi ć przekazywanie poł ączeń: 

1. Naciśnij  i wybierz Cechy , i 
następnie Przenie .  
2. Wybierz Typ przeniesienia  z Zawsze , 
Przy braku odpowiedzi  oraz Zajety . 
3. Dla wszystkich opcji wprowadź numer od 
przekazywania połączeń. 
4. Dla Przy braku odpowiedzi , wprowadź 
liczbę dzwonkó przed przenisieniem. 
5. Naciśnij klawisz funkcyjny Włącz, aby 
potwierdzić Przekaz Połączeń. Ikona 
poruszającej się strzałki pojawi się dla 
określonej linii, aby potwierdzić stan. 
 
Aby wył ączyć przekazywanie poł ączeń: 

1. Naciśnij  i wybierz Cechy , and 
then Przenie . 
2. 2. Wybierz Typ przeniesienia  z Zawsze , 
Przy braku odpowiedzi  oraz Zajety . 
3. Naciśinj klawisz funkcyjny Wylacz . 
 
Przekazywanie połączeń nie jest dostępne na 
dzielonych liniach. 
 
Jeśli przekazywanie połączeń jest 
skonfigurowane na serwerze połączeń ( 
ustawione wybieraniem kodu *  lub na 
oprogramowaniu komputerowym), to drobne 
szczegóły mogą ulec zmianie. 
 
 
PONOWNY WYBÓR NUMERU 

Naciśnij Dial  aby zobaczyć wykonane 

połączenia.  Naciśnij  i  albo 

przytrzymaj  i   aby wyszukać żądany 
numer, następnie naciśnij ponownie klawisz 
funkcyjny Wybierz .                 
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NIE PRZESZKADZAĆ 

Naciśnij , wybierz Cechy  i 
następnie wybierz Nie przeszkadzac  aby 
telefon nie dzwonił podczas przychodzących 
połączeń. Ikona i napis Nie przeszkadzac 
pojawia się dla wszystkich linii. 

Naciśnij , wybierz Cechy  i 
następnie ponownie wybierz Nie 
przeszkadzac  żeby wyłączyć opcję. 
 
Jeżeli “Nie przeszkadzac” jest 
skonfigurowane na serwerze rozmów, to 
szczegółowe dane mogą ulec zmianie. 
 
 
LISTY ROZMÓW 

Naciśnij , wybierz Cechy  i 
następnie wybierz Listy rozmow,  gdzie 
można zobaczyć listę rozmów otrzymanych i 
wybranych, wraz ze szczegółami. 
Wybierz odpowiedni klawisz funkcyjny:  
1. Info  aby zobaczyć więcej informacji. 
2. Zapisz  aby zapisać na liście kontaktów. 
3. Czyść aby usunąc zapis z listy. 

Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrócenia do 
głównego ekranu lub naciśnij klawisz 
funkcyjny Wywołuj ący  aby zobaczyć 
otrzymane połączenia. 
 
 
POCZTA GŁOSOWA* 
Wskaźnik oczekujących wiadomości na 
telefonie – osobny dla każdej linii – będzie 
migał oraz usłyszymy specjalny ton 
wybierania, aby nie przeoczyć nowej 
wiadomości. 
Aby przesłucha ć wiadomo ści głosowe : 
1. Naciśnij klawisz funkcyjny Wiadomosci . 
2.  Kieruj się głosowymi podpowiedziami aby 
wysłuchać konkretne wiadomości. 
______ 
* - Poczta głosowa jest opcjonalna i musi być 
skonfigurowana na serwerze połączeń. 
Szczegółowe informacje i opcje w menu 
mogą ulec zmianie. 
           
 
SZYBKIE WYBIERANIE 
Aby przyporządkować indeksy szybkiego 
wybierania zobacz LISTA KONTAKTÓW . 
 
Aby wybra ć kontakt przypisany do 
kalwisza linii , naciśnij klawisz z 
odpowiednim numerem. 
 
Aby wybra ć kontakt przypisany do 
okre ślonego indeksu szybkiego 
wybierania:   

1. Uzywając klawiatury wybrać określony 
numer, poprzedzony #. 

2. Naciśnij klawisz Dial  albo podnieś 
słuchawkę. 
 
 
PERSONALIZACJA TELEFONU  
 
LISTA KONTAKTÓW 
Aby doda ć kontakt do Twojej lokalnej listy 
kontaktów: 
1.  Naciśnij klawisz funkcyjny Kierunek , i 

następnie klawisz . 

2. Naciśnij  aby wprowadzić kontakt do 
bazy telefonu. 
3. Wpisz Imię z klawiatury. 
4. Nacisnij klawisz funkcyjny OK lub Anuluj  
w celu zatwierdzenia bądź anulowania. 
5. Naciśnij  aby wyświetlić następne pole 
do wprowadzenia. 
6. Powtarzaj kroki 2 do 5 aby wprowadzić 
nazwisko i osobisty numer telefonu (nie może 
się powtarzać).   
7. Zmień pozycje na Liście Skroconych 
Numerów jeśli chcesz. Do numeru jest 
przyporządkowana kolejna wolna wartość. 
8. Jeśli chcesz zmodyfikuj pozostałe pola 
(Typ dzwonka, Przekaz kontakt, Odrzuc 
autom, i Przekaz autom). 

9. Naciśnij  aby zakończyć wpis. 
10. Naciśnij klawisz funkcyjny OK lub Anuluj 
na akranie w celu zatwierdzenia lub 
anulowania operacji. 

11. Naciśnij kilkakrotnie  w celu 
powrócenia do głównego ekranu. 
 
Kontakty mogą zostać bardzo łatwo dodane z 
listy rozmów. Więcej informacji w części 
LISTA POŁĄCZEŃ. 
 
 
Aby szuka ć kontaktu: 
1. Naciśnij klawisz funkcyjny Kierunek . 
2. Używając klawiatury, wpisz pierwsze litery 
Nazwiska. Na przykład, aby znaleźć pierwszy 
wpis w książce którego nazwisko zaczyna się 
na J, wciśnij jednokrotnie klawisz 5. Ważna 
jest wielkość liter. Wybierz zadowalającą 
pozycję z listy wyszukiwań. 
 
Aby edytowa ć kontakt:  
1. Naciśnij klawisz funkcyjny Kierunek . 
2. Szukaj kontaktu (zobacz powyżej). 
3. Naciśnij klawisz funkcyjny Edytuj  i dokonaj 
pożądanych zmian. 

4. Naciśnij  aby zakończyć wprowadzanie. 
5. Naciśnij klawisz funkcyjny OK lub Anuluj  
w celu zatwierdzenia lub anulowania zmian. 

6. Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrócenia 
do głównego ekranu. 
 
 
ZMIANA GŁOŚNOŚCI 
Naciśnij klawisze  głośności w celu 
zmiany głośności słuchawki, głośnika czy 
zestawu nagłownego podczas rozmowy. 
Naciśnięcie tych klawiszy bez rozmowy 
dopasuje głośność dzwonka telefonu. 
 
Aby dostosować się do wymagań, słuchawka 
i jej glośność powróci do wyjściowych 
ustawień po każdej rozmowie. Konfiguracja 
może zostać zmieniona przez administratora. 
Głośność głośnika będzie zachowana 
pomiędzy rozmowami. 
 
 
TYP DZWONKA 
Możesz wybrać odmienne dzwonki aby 
dopasować je do swoich wymagań i odróżnić 
telefony na odmiennych liniach.  
Aby zmieni ć dzwonek poł ączeń: 

1. Naciśnij  . 
2. Wybierz Ustawienia , następnie 
Podstawowe  i Typ dzwonka . 

3. Używając  i , przejdz do wybranego 
dzwonka. Nacisnij klawisz funkcyjny Graj  w 
celu wysłuchania. 
4. Naciśnij klawisz funkcyjny Wybierz  aby 
ustawić wybrany dzwonek. 

5. Naciśnij  i kilkakrotnie  w celu 
powrócenia do głównego ekranu. 
 
Jeśli wybrałeś Silent ring, naciśnij klawisz linii 
lub klawisz funkcyjny Odbierz  w celu 
odebrania połączenia. 
 
 
OSOBISTY DZWONEK 
Możesz ustawić osobisty dzwonek połączenia 
przychodzącego dla każdego kontaktu z listy 
kontaktów. 
Aby ustawi ć osobisty dzwonek : 
1. Naciśnij klawisz funkcyjny Kierunek.  
2. Szukaj kontaktu (zobacz LISTA 
KONTAKTÓW ). 
3. Naciśnij klawisz funkcyjny Edytuj  oraz 
przewiń w dół do Typu Dzwonka. 
4. Wprowadź numer jednego z dostępnych 
dzwonków (zobacz TYP DZWONKA). 

5. Naciśnij  aby zakończyć wprowadzanie 
danych. 
6. Naciśnij klawisz funkcyjny OK lub Anuluj 
aby zatwierdzić anulować operacje. 

7. Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrócenia 
do głównego ekranu. 

PAMIĘĆ ZESTAWU NAGŁOWNEGO 
Dla stałych użytkowników zestawu 
nagłownego istnieje opcja przypisania 
wszystkich rozmów zestawu.  
Aby uruchomi ć tryb pami ęci zestawu 
nagłownego: 

1. Naciśnij  i wybierz Ustawienia, 
następnie Podstawowe , Preferencje  oraz 
Pamiec zestawu nagl . 

2. Użyj  i oraz naciśnij  aby 
włączyć Pamięć Zestawu Nagłownego. 
 
Aby aktywowa ć Pamięc Zestawu 
Nagłownego: 
Naciśnij dwukrotnie . Ikona zestawu 
nagłownego mignie. 
 
Aby deaktywowa ć Pamięc Zestawu 
Nagłownego:  
Powtórz kroki 1 i 2 oraz zaznacz Wyłączony . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


