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Bezprzewodowy telefon Internetowy

Zawartoœæ zestawu

•S³uchawka
•2 akumulatory Ni-MH

•£adowarka z zasilaczem sieciowym

•Baza USB z 1,5 kablem USB
•Instrukcja Szybki Start

•CD-Rom z oprogramowaniem Skype

•Karta rejestracyjna
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Konfiguracja telefonuKonfiguracja telefonu
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Wyjmij CD-Rom instalacyjny z 
opakowania i w³ó¿ do napêdu 
CD w komputerze. Program 
instalacyjny powinien urucho-
miæ siê automatycznie, wyœ-
wietlaj¹c ekran powitalny 
Welcome.

W ekranie Welcome, wybierz 
z rozwijanego menu jêzyk pro-
gramu instalacyjnego. Kliknij 
przycisk Next.

W nastêpnym wyœwietlonym 
ekranie naciœnij przycisk Click 
Here to Start.

Przeczytaj wszystkie warunki 
licencyjne, przewijaj¹c ekran. 
Zaznacz I Accept the agree-
ment. Kliknij Next aby konty-
nuowaæ instalacjê.

Jak pokazano na nastêpnym 
rysunku, pod³¹cz bazê USB do 
portu USB w komputerze, po 
czym kliknij przycisk Next ¿eby 
kontynuowaæ.

Tak jak pokazano na rysunku, 
w³ó¿ akumulatory do s³uchaw-
ki i umieœæ j¹ w ³adowarce. S³u-
chawka powinna ³adowaæ siê 
co najmniej 14 godzin przed 
u¿yciem. Kliknij przycisk Next 
aby kontynuowaæ.

Zanim klikniesz przycisk Next 
aby kontynuowaæ instalacjê i 
rozpocz¹æ kopiowanie plików 
do komputera przeczytaj 
uwa¿nie informacje wyœwie-
tlone na ekranie.

Zanim rozpoczniesz korzysta-
nie ze s³uchawki, musisz mieæ 
zainstalowan¹ i uruchomion¹ 
na komputerze aplikacjê 
SKYPE. 

Po na³adowaniu s³uchawki i za-
instalowaniu aplikacji SKYPE 
w komputerze naciœnij przycisk 
SKYPE na Twoim telefonie aby 
przegl¹daæ listê kontaktów i ini-
cjowaæ rozmowy.

Aby wykorzystywaæ aplikacjê  
SKYPE musisz mieæ dostêp do 
Internetu.
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Wsparcie techniczne w jêz polskim
00800 331 1345

Wsparcie techniczne e-mail
support@linksys.com

Strona WWW
http://www.linksys.com   or
http://support.linksys.com

Serwer FTP
ftp://ftp.linksys.com

ZAPAMIÊTAJ TE INSTRUKCJE
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Gratulujemy instalacja 
bezprzewodowego telefonu 
Internetowego zakoñczy³a 

siê powodzeniem
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Po zakoñczeniu instalacji pli-
ków na komputerze, in-
stalator zakoñczy pracê. 
Kliknij  przycisk Online 
Registration aby zare-
jestrowaæ produkt lub przy-
cisk Exit aby zamkn¹æ pro-
gram instalacyjny.

Po uruchomieniu aplikacji 
SKYPE na Twoim kompute-
rze, zostanie wyœwietlone ok-
no jak na rysunku obok. Wy-
bierz opcjê Allow this appli-
cation to use SKYPE i kliknij 
OK.. 

Zanim rozpoczniesz korzystaæ z 
bezprzewodowego telefonu 
internetowego, prosimy upewnij 
siê ¿e:

Posiadasz aplikacjê SKYPE 
zainstalowan¹ i uruchomion¹ 
w Twoim komputerze.

Prawid³owo pod³¹czy³eœ tele-
fon internetowy.

S³uchawka jest na³adowana.

PRZED ROZPOCZÊCIEM KORZYSTANIA Z 
TELEFONU, NALE¯Y ZACHOWAÆ PODSTA-
WOWE ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI ABY ZMINI-
MALIZOWAÆ RYZYKO  PO¯ARU ,PORA¯E-
NIA PR¥DEM I ZRANIENIA.

Przeczytaj i stosuj siê do wszystkich ostrze-
¿eñ i instrukcji umieszczonych na urz¹dzeniu

Nie korzystaj z produktu w pobli¿u wody, w 
wilgotnym œrodowisku lub w pobli¿u basenu.

Nie umieszczaj urz¹dzenia na niestabilnym 
stole. Telefon mo¿e spaœæ i uszkodziæ siê.

Produkt nie powinien byæ nigdy umieszczany 
obok radiatorów lub innych Ÿróde³ ciep³a.

Urz¹dzenie powinno byæ zasilane tylko ze 
Ÿróde³ energii wymienionych na etykiecie.

Nigdy nie przygniataj kabla zasilaj¹cego.

Nie przeci¹¿aj gniazdek sieciowych i prze-
d³u¿aczy, poniewa¿ zwiêksza siê ryzyko 
pora¿enia pr¹dem.

Unikaj korzystania z telefonu podczas burzy. 
Mo¿e zaistnieæ zagro¿enie zdalnego pora-
¿enia pr¹dem z b³yskawicy.

Nie u¿ywaj urz¹dzenia aby poinformowaæ o 
wycieku gazu w miejscu wycieku.

Nie u¿ywaj telefonu w pobli¿u osób z rozrusz-
nikami serca i na oddzia³ach intensywnej 
opieki medycznej.

Podczas komunikacji radiowej miêdzy baz¹ a 
s³uchawk¹, osoby z aparatami s³uchowymi 
mog¹ doœwiadczyæ zak³óceñ.

AKUMULATORY

U¿ywaj tylko akumulatorów wymienionych w 
instrukcji obs³ugi. Nie u¿ywaj baterii litowych i 
nie³adowalnych, mog¹ uszkodziæ produkt.
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Nie wrzucaj baterii do ognia, ponie-
wa¿ mo¿e eksplodowaæ.

Nie otwieraj i nie rozbieraj baterii. 
Zawarty w nich elektrolit jest ¿r¹cy i 
mo¿e uszkodziæ skórê  lub oczy. Po³-
kniêty jest toksyczny.

Unikaj kontaktu z metalowymi 
przedmiotami podczas obs³ugi 
baterii. Mog¹ one spowodowaæ skró-
cenie ¿ywotnoœci  baterii.

Nie próbuj ³adowaæ baterii poprzez 
podgrzanie ich. Szybki wyciek elek-
trolitu mo¿e spowodowaæ po¿ar lub 
podra¿niæ oczy i skórê.

Uwa¿aj na prawid³ow¹ polaryzacjê 
baterii. Nieprawid³owa instalacja 
baterii mo¿e spowodowaæ wyciek lub 
eksplozjê.

Usuñ baterie jeœli planujesz nie ko-
rzystaæ z urz¹dzenia przez kilka mie-
siêcy.

Wyjmuj zu¿yte baterie, poniewa¿ “lu-
bi¹” one wyciekaæ wewn¹trz urz¹-
dzenia.

Nie przechowuj produktu lub baterii 
w miejscach o wysokiej temp-
eraturze. Baterie przechowywane w 
lodówce lub zamra¿arce powinny 
byæ chronione przed kondensacj¹ 
podczas sk³adowania i rozmra-
¿ania. Baterie musz¹ ustabilizowaæ 
siê w temp pokojowej zanim roz-
poczn¹ pracê.
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Dodatkowe informacje oraz pomoc w 
rozwi¹zywaniu problemów znajduje siê w 
instrukcji obs³ugi na p³ycie CD-Rom. Mo¿esz 
tak¿e skontaktowaæ siê telefonicznie lub 
mailem z pomoc¹ techniczn¹.

Twoje baterie mo¿na ³adowaæ i mog¹ 
byæ powtórnie przetworzone po 
czasie gdy stan¹ siê bezu¿yteczne. 
Skontaktuj siê z lokaln¹ firm¹ 
zajmuj¹c¹ siê utylizacj¹ œmieci, aby 
uzyskaæ informacje dotycz¹ce 
metod zwrotu i utylizacji zu¿ytych 
baterii.
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Linksys jest zastrze¿onym znakiem towaro-
wym lub znakiem towarowym Cisco Systems, 
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