
Model No.

Przewodnik instalacji

Model CIT 400

21 Ładowanie Słuchawki

Zawartość opakowania

•  Słuchawka
•  2 baterie  AAA NiMH
•  Ładowarka
•  Stacja bazowa        
•  Zasilacz do ładowarki
•  Zasilacz do stacji bazowej
•  Kabel telefoniczny RJ-11
•  Kabel sieciowy RJ-45

Dwu-systemowy
Telefon bezprzewodowy do Skype

A Zdejmij w słuchawce osłonę baterii

B Zainstaluj 2 baterie (zestaw zawiera)
Upewnij się, że są włożone poprawnie
zgodnie z polaryzacją „+” i „-”

C Załóż powtórnie osłonę baterii

D Podłącz ładowarkę do gniazdka
elektrycznego. Postaw słuchawkę
na ładowarce. Przy pierwszym 
użyciu, pozostał ładowarkę
włączoną przez 14 godzin,
przedłuży to żywotność baterii

E Aby zadzwonić, podnieś słuchawkę
z ładowarki. Włącz ją poprzez
przyciśnięcie klawisza Power/End
Call tak długo, aż na ekranie słuchawki
pokaże się menu programu Skype.
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Notka: Słuchawka może się nagrzewać
i być ciepła podczas ładowania
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Aby korzystać ze Skype musisz mieć wolny port ethernet. Jeśli korzystasz z
tradycyjnej linii telefonicznej, musisz mieć dostępne gniazdko telefoniczne.

Podłączanie stacji bazowej

Jeżeli posiadasz linię analogową,
podłącz przewód telefoniczny RJ-11
do portu telefonicznego w stacji bazowej.
Drugą końcówkę kabla, podłącz
do gniazdka telefonicznego.
Jeżeli podłączysz tylko kabel telefoniczny,
będziesz mógł wykonywać i odbierać
jedynie połączenia telefoniczne.

Podłącz kabel ethernetowy RJ-45
do portu Ethernet w stacji bazowej.
Następnie podłącz drugą końcówkę
kabla sieciowego do sieci Ethernet.
Jeżeli podłączysz tylko kabel
ethernetowy, będziesz mógł wykonywać
i odbierać jedynie rozmowy z 
komunikatora Skype lub SkypeIn.

Podłącz zasilacz sieciowy do portu
zasilania w stacji bazowej. Następnie
podłącz drugi koniec kabla zasilającego
do gniazdka elektrycznego.

Pierwsze uruchomienie telefonu

analogo
 Gdy poraz pierwszy włączysz telefon,
zostaniesz zapytany o:
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Wybierz język. Jeżeli język, 
który chcesz używać, nie pojawił się
na ekranie, przewiń menu i wyszukaj
poprawny język, wciśnij Select, aby
zatwierdzić operację.

Przeczytaj warunki umowy.
Użyj przycisków nawigacji, aby
przesuwać tekst góra-dół. Po
przeczytaniu wciśnij Accept, aby
przejść dalej.

Ustaw numer kierunkowy kraju (48).
Aby telefon działał zgodnie ze
standardami obowiązującymi w
naszym kraju, musisz użyć numer
kierunkowy kraju, z którego będziesz
dzwonił.

Ustaw numer kierunkowy województwa.
Telefon sam zauktualizuje swoje
ustawienia i będzie gotowy do pracy.

Utwórz konto Skype lub przypisz
swoje istniejące konto Skype. Każde
konto Skype posiada swoją unikalną
nazwę z hasłem. Jeśli twoje konto
Skype będzie brzmiało tak samo jak
inne konto w sieci Skype, nie zostanie
zaakceptowane. Nazwa twojego konta
Skype musi mieć 6
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Skype
Podczas prowadzenia rozmów przez Skype
pali się niebieska dioda LED.

Linia telefoniczna
Podczas prowadzenia rozmów przez linię
telefoniczną pali się jasno pomarańczowa
dioda LED.

Przywołanie słuchawki Page
Wciśnij ten przycisk, aby zlokalizować swoją
słuchawkę. Aby zakończyć lokalizowanie,
wciśnij prawy klawisz na słuchawce.

Wychodzenie poza zasięg
Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy
przesuniesz się poza zasięg odbioru stacji
bazowej, rozlegnie się dzwonek alarmowy
i ikonka Base/Handset Link zacznie
intensywnie migać na wyświetlaczu słuchawki.
Twoja rozmowa może zostać przerwana,
jesli nie wrócisz w zasięg stacji bazowej.

Panel przedni stacji bazowej

WAŻNE: Telefony alarmowe nie
mogą być realizowane za pomocą
Skype. Jeśli wybierasz numer
alarmowy, automatycznie będzie
on wykonany przez linię miejską.
Jeśli linia telefoniczna będzie
niedostępna, telefon alarmowy
nie zostanie zrealizowany.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
TELEFONU NALEŻY ZACHOWAĆ PODSTAWOWE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY ZMINIMALIZOWAĆ
RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB
ZRANIENIA.

• Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń
  i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

• Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody, w
  wilgotnym środowisku lub w pobliżu basenu.

• Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym stole.
  Telefon może spaść i uszkodzić się.

• Produkt nie powinien być nigdy umieszczany
  obok radiatorów lub innych źródeł ciepła.

• Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródeł
  energii wymienionych na etykiecie.

• Nigdy nie przygniataj kabla zasilającego. Nie
  przeciążaj gniazdek sieciowych i przedłużaczy,
  ponieważ zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

• Unikaj korzystania z telefonu podczas burzy.
  Może zaistnieć zagrożenie zdalnego porażenia
  prądem z błyskawicy.

• Nie używaj urządzenia, aby poinformować o
  wycieku gazu w miejscu wycieku.

• Nie używaj telefonu w pobliżu osób z rozrusznikami
  serca i na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

• Podczas komunikacji radiowej między bazą, a
  słuchawką, osoby z aparatami słuchowymi mogą
  doświadczyć zakłóceń.

AKUMULATORY

• Używaj tylko akumulatorów wymienionych w
  instrukcji obsługi. Nie używaj baterii litowych
  i nieładowalnych, mogą uszkodzić produkt.

• Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może
  eksplodować.

• Nie otwieraj i nie rozbieraj baterii.

• Zawarty w nich elektrolit jest żrący i może
  uszkodzić skórę lub oczy. Połknięty jest toksyczny.

• Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
  podczas obsługi baterii. Mogą one spowodować
  skrócenie żywotności baterii.

• Nie próbuj ładować baterii poprzez podgrzanie ich.
  Szybki wyciek elektrolitu może spowodować pożar
  lub podrażnić oczy i skórę.

• Uważaj na prawidłową polaryzację baterii.
  Nieprawidłowa instalacja baterii może
  spowodować wyciek lub eksplozję.

• Usuń baterie jeśli planujesz nie korzystać z
  urządzenia przez kilka miesięcy.

• Wyjmuj zużyte baterie, ponieważ “lubią” one
  wyciekać wewnątrz urządzenia.

• Nie przechowuj produktu lub baterii w miejscach
 o wysokiej temperaturze.

• Baterie przechowywane w lodówce lub zamrażarce
  powinny być chronione przed kondensacją podczas
  składowania i rozmrażania. Baterie muszą
  ustabilizować się w temperaturze pokojowej zanim
  rozpoczną pracę.

• Twoje baterie można ładować i mogą być powtórnie
  przetworzone po czasie gdy staną się bezużyteczne.
  Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją
  śmieci, aby uzyskać informacje dotyczące metod
  zwrotu i utylizacji zużytych baterii.

ZAPAMIĘTAJ TE INSTRUKCJE!

Linksys jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym Cisco Systems, Inc i/lub
firm przynależnych w USA i innych krajach.
Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe informacje lub odpowiedzi
na trudne pytania znajdują na płycie CD
w pełnej instrukcji obsługi.
Możesz także sprawdzić poniższe strony
internetowe:

Skype

http://support.skype.com
http://www.skype.com

Linksys

http://www.linksys.com
lub http://www-pl.linksys.com
ftp://ftp.linksys.com

Importer:
Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 273a, 60-406 Poznań
www.fen.pl, linksys@fen.pl
F

liter lub może być dowolną
kombinacją liter, liczb i symboli.
Twoje hasło musi się składać
z min. 4 liter. To hasło jest inne
niż system PIN w twoim telefonie.
Każdy użytkownik telefonu może 
mieć swoje własne konto Skype.

Jeśli to konieczne, ustaw zegar, aby
wskazywał odpowiednią strefę czasową
zanim zaczniesz używać telefonu Skype

Strefa czasowa jest ustawiana na
podstawie Greenwich Mean Time (GMT)
Jeśli nie wiesz w jakiej strefie czasowej
się znajdujesz, możesz sprawdzić na
stronie:
http://www.greenwichmeantime.com

• Wciśnij przycisk Menu

• Przewiń Settings. Wciśnij Select

• Przewiń do pozycji Time & Date.
  Wciśnij Select

• Przewiń do strefy czasowej Time Zone
  Wciśnij Select

• Wybierz odpowiednią strefę czasową.
  Wciśnij OK, aby zakończyć operację.
  Poprawne ustawienia czasu i daty 
  zostaną zapamiętane.

NOTKA: Twój telefon został
zarejestrowany do stacji bazowej. Jeżeli
posiadasz dodatkową słuchawkę lub
twoja słuchawka została wyrejestrowana,
na ekranie telefonu może pojawić się
informacja: Unregistered. Aby zarejstrować
słuchawkę, przeczytaj rozdział 4 pełnej 
instrukcji.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


