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Ładowanie Słuchawki
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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

E

Zdejmij w słuchawce osłonę baterii

Załóż powtórnie osłonę baterii

B

C

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.

Dwu-systemowy
Telefon bezprzewodowy do Skype TM

Model
No.
Model
CIT 400

A

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

Słuchawka może się nagrzewać

Notka: i być ciepła podczas ładowania

3

Pierwsze uruchomienie telefonu

Gdy poraz pierwszy włączysz telefon,
zostaniesz zapytany o:

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

D

Przewodnik instalacji

Podłączanie stacji bazowej

WAŻNE: Aby korzystać ze Skype musisz mieć wolny port ethernet. Jeśli korzystasz z
tradycyjnej linii telefonicznej, musisz mieć dostępne gniazdko telefoniczne.

•
•
•
•
•
•
•
•
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A

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.

B
A

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.

C

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

B
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

C

E

Panel przedni stacji bazowej
Skype
Podczas prowadzenia rozmów przez Skype
pali się niebieska dioda LED.

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.

F

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

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

F

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

• Przewiń Settings. 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.

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.

• Wciśnij przycisk Menu

• Przewiń do pozycji Time & Date.
Wciśnij Select

Ważne informacje o bezpieczeństwie

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linksys

• 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.

• 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!

Skype

http://www.linksys.com
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ftp://ftp.linksys.com
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