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1. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
Przy korzystaniu z telefonu należy zawsze przestrzegać kilku podstawowych środków 
ostrożności, służących ochronie przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami. W 
szczególności: 

1. Należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję. 

2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie. 

3. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć go od gniazdka 
zasilającego. Nie wolno używać płynnych ani rozpylanych środków czyszczących. 
Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki. 

4. Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody (np. wanny, zlewu kuchennego, 
basenu). 

5. Nie wolno umieszczać telefonu w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych ani 
bardzo zimnych. Nie wolno zbliżać telefonu do źródeł ciepła, np. grzejników, 
kuchenek itp. 

6. Nie wolno przeciążać ściennych gniazdek zasilających ani przedłużaczy, gdyż 
grozi to pożarem i porażeniem prądem. 

7. W wymienionych niżej sytuacjach należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od 
gniazdka zasilającego i przekazać w celu naprawy firmie VTech lub dystrybutorowi 
jej produktów: 

• Uszkodzenie kabla zasilającego lub jego wtyczki. 

• Nieprawidłowe działanie urządzenia mimo postępowania zgodnie z instrukcją 
obsługi. 

• Jeżeli urządzenie uległo upadkowi lub jego obudowa uległa uszkodzeniu w 
inny sposób. 

• Jeżeli urządzenie zauważalnie zmieniło swoją wydajność lub inne parametry 
pracy. 

8. Należy unikać używania telefonu przewodowego w trakcie burzy z wyładowaniami, 
gdyż stwarza to pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku uderzenia 
błyskawicy. 

9. Nie wolno używać telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu, nie oddaliwszy się 
uprzednio poza obszar zagrożony jego wybuchem. 

10. Wolno używać wyłącznie fabrycznie załączonych do niniejszego produktu 
akumulatorków NiMH! Podane czasy działania telefonu na zasilaniu z 
akumulatorka dotyczą akumulatorków o standardowej pojemności. 

11. Stosowanie innych typów baterii niż wyszczególnione oraz baterii jednorazowych 
jest niebezpieczne, gdyż grozi to powstawaniem zakłóceń i może spowodować 
uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikłe z niestosowania się do powyższego zalecenia. 

12. Nie wolno używać ładowarek innych producentów. Mogą one spowodować 
uszkodzenie akumulatorków.  

13. Akumulatorki należy zainstalować z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  
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14. Nie wolno wystawiać akumulatorków na działanie zbyt wysokich temperatur, np. 
przez umieszczanie ich w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub 
narażanie na kontakt z ogniem. 

 

WYMÓG PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI 

1. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego pojemnika na 
śmieci oznacza, że urządzenie to jest objęte wymogami Dyrektywy 
2002/96/WE.   

2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie i 
akumulatory muszą być utylizowane odrębnie od ogólnych odpadów 
gospodarczych za pośrednictwem specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez 
władze centralne lub lokalne. 

3. Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń i baterii przyczynia się do ograniczania 
negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzkie. 

Więcej szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń i baterii można 
uzyskać w urzędzie gminy lub miasta, od lokalnej firmy zajmującej się wywozem 
odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono dany sprzęt. 

Wszelkie pytania dotyczące przygotowania do pracy lub obsługi opisanego tu produktu 
prosimy kierować do naszego działu obsługi klienta. 

 

DANE TECHNICZNE ZASILACZA 

Zasilacz sieciowy VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd.,  
model: VT04EEU06045,  
prąd wejściowy: przemienny (AC) 100-240 V, 50/60 Hz 
150 mA, prąd wyjściowy: stały (DC) 6 V, 450 mA (wtyczka 
europejska). 

Akumulatorki   1 akumulatorek NiMH 2,4V, pojemność 400 mAh. 

 

Urządzenia podłączane do gniazdek zasilających należy instalować w ich pobliżu w 
miejscach gwarantujących w razie potrzeby ich szybkie i łatwe odłączenie od gniazdka. 
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2. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO 
UŻYTKOWANIA 

2.1 Zawarto ść zestawu 
Opakowanie zawiera następujące elementy: 

• 1 słuchawka 

• 1 baza 

• 1 zasilacz bazy 

• 1 kabel telefoniczny 

• 1 akumulatorek NiMH 

• 1 instrukcja obsługi 

2.2 Podłączanie bazy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

• Używaj wyłącznie zasilacza fabrycznie załączonego do niniejszego produktu. 

 

  

Do gniazdka 
zasilającego 

Do gniazdka 
telefonicznego 
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2.3 Instalacja i ładowanie akumulatorka słuchawki 

 
 

UWAGI: 

• Należy używać wyłącznie fabrycznie załączonego akumulatorka NiMH. 

• Jeżeli słuchawka ma być przez dłuższy czas nieużywana, należy wyjąć z niej 
akumulatorek, aby uchronić ją przed wyciekiem elektrolitu. 
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3. POZNAJ SWÓJ TELEFON 

3.1 Słuchawka 

 

1. / MENU / OK 

2.  W GÓRĘ / LISTA OSTATNIO WYBIERANYCH NUMERÓW / GŁO ŚNIEJ 

3.  POŁĄCZ / RECALL (FLASH) 

4. STYKI DO ŁADOWANIA 

5. KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA,  (GWIAZDKA),   (KRZYŻYK) 

6.  TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY 

7.  KSIĄŻKA TELEFONICZNA 

8. MIKROFON 

9. GŁOŚNIK 

10. WYCISZ / KASUJ / INTERKOM 

11.  ROZŁĄCZ / ANULUJ / WSTECZ 

12. W DÓŁ / LISTA POŁ ĄCZEŃ / CISZEJ 

13.  RECALL 
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3.2 Baza 

 
 

1. STYKI ŁADOWARKI 

2. ANS/ON/OFF 

3. PAGE 

Służy do przywoływania wszystkich zarejestrowanych w bazie słuchawek. 

4. LICZNIK WIADOMOŚCI 

5.  CISZEJ 

Zmniejsza głośność głosu rozmówcy i odsłuchiwanych wiadomości. 

6. WSKAŹNIK “W U ŻYCIU” 

Miganiem sygnalizuje połączenia przychodzące. Miga także w trakcie trwającej rozmowy 
oraz w trakcie nagrywania wiadomości przez sekretarkę automatyczną. 

7. POWTÓRZ 

Odtwarza poprzednią wiadomość. 

8. ODTWÓRZ/ZATRZYMAJ  

Odtwarza bieżącą wiadomość lub przerywa jej odtwarzanie. 

9. KASUJ 

Krótkie naciśnięcie kasuje aktualnie odtwarzaną wiadomość. Naciśnięcie i przytrzymanie 
kasuje wszystkie stare (odsłuchane) wiadomości. 
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10. GŁOŚNIEJ 

Zwiększa głośność głosu rozmówcy i odsłuchiwanych wiadomości. 

11. WSKAŹNIK ŁADOWANIA 

Wyświetla się podczas ładowania akumulatorka słuchawki prawidłowo spoczywającej na 
widełkach. 

12. POMIŃ 

Odtwarza kolejną wiadomość. 
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3.3 Ikony i symbole wy świetlacza LCD słuchawki 
Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) telefon wyświetla informacje na temat 
swojego aktualnego stanu. 

 

 
 

Ikony 
wyświetlacza 

Ikony mog ą być widoczne, mog ą migać lub mog ą być niewidoczne. 

 
Przewijają menu/książkę telefoniczną/listę wybieranych 
numerów/listę połączeń w górę/w dół. 

 

Wyświetla się, gdy słuchawka odbiera silny sygnał.  

Miga, gdy słuchawka jest poza zasięgiem bazy lub nie jest w niej 
zarejestrowana. 

 
Wyświetla się w trakcie trwania rozmowy przez interkom.  

Miganiem sygnalizuje przychodzące połączenie wewnętrzne. 

 Wyświetla się w trakcie trwania połączenia (rozmowy). 

 Wyświetla się, jeżeli wyciszono dzwonek. 

 

Wyświetla się, jeżeli ustawiono budzik.  

Miga po osiągnięciu ustawionego wcześniej czasu włączenia tej 
funkcji. 

 Wyświetla się, jeżeli zablokowano klawiaturę. 

 
Świeci, jeżeli na poczcie głosowej u operatora pojawiła się nowa 
wiadomość. 

 
Informuje, że akumulatorek jest w pełni naładowany.  

Ikona pełnego naładowania miga podczas ładowania akumulatorka. 

 
Miganiem informuje o niskim poziomie energii w akumulatorku i 
konieczności jego naładowania. 

 
Wyświetla się, jeżeli tekst aktualnie widoczny na wyświetlaczu jest 
poprzedzony niewidocznymi w danym momencie znakami. 

 
Wyświetla się, jeżeli po tekście aktualnie widocznym na 
wyświetlaczu następują niewidoczne w danym momencie znaki. 
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Ikony 
wyświetlacza 

Ikony mog ą być widoczne, mog ą migać lub mog ą być niewidoczne. 

 
Naciśnij, aby wyświetlić więcej opcji (jeżeli są dostępne). 

 Naciśnij, aby zatwierdzić aktualnie wybraną opcję lub polecenie. 

 
Naciśnięcie nawiązuje połączenie wewnętrzne z inną słuchawką 
(funkcja interkomu; jeżeli nie trwa akurat inne połączenie). 

 
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu lub 
anulować bieżącą czynność. 

 
Naciśnij, aby skasować znak lub wyciszyć budzik, a w trakcie 
połączenia – wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon. 

 Wyświetla się, jeżeli istnieją nieodebrane połączenia. 

 
Wyświetla się, gdy włączony jest tryb głośnomówiący. 

 
Oznacza, że włączono funkcję sekretarki automatycznej. Miga, 
jeżeli otrzymano nowe wiadomości. 
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3.4 Poruszanie si ę po menu 
Gdy nie trwa rozmowa: 

1. Naciśnij . 

2.  Użyj przycisków , aby przewinąć menu do żądanej opcji. 

3. Naciśnij , aby potwierdzić wybór zaznaczonej opcji.  
- LUB -  

Naciśnij , jeżeli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu.  
- LUB - 

Naciśnij i przytrzymaj , aby powrócić do trybu bezczynności. 

 

KSIAZKA TEL  
 

KSIAZKA TEL  
 

FILTR POL.  USTAW BAZY 

Przeglądanie listy 
połączeń 

Dla konkretnej pozycji 
listy: 

DOD DO K TEL  

USUN  

USUN WSZYST  

SZCZEGOLY  

Przeglądanie książki 
telefonicznej. 

Dla konkretnego 
kontaktu w książce: 

DODAJ  

POKAZ  

EDYCJA  

USUN  

USUN WSZYST  

STAN KS TEL  

WLACZONE  

WYLACZONE  

DZWON BAZY  

GLOSN DZWON 

USUN SLUCH  

TRYB WYBIER  

CZAS FLASH  

ZMIEN PIN  

 

USTAW SLUCH  REJESTRACJA  UST POCZAT  ANS. MACHINE 

BUDZIK   

USTAW DZWON  

USTAW DZW  

ZM NAZWE SL 

WYSWIETLACZ  

AUTOM ODPOW  

DATA I GODZ  

PIN? PIN? ODTW WIAD 

USUN WSZYST 

NOTATKA 

SEKR WL/WYL 

USTAW SEKR 

TRYB ODPOW 

UST KOMU 

OPOZN ODPOW 

CZAS NAGRYW 

ZDALNY DOST 

KOMPRESJA 

PODSL. BAZY 

ZMIEN PIN 
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4. KORZYSTANIE Z TELEFONU 

4.1 Włączanie i wył ączanie słuchawki 

Naciśnij i przytrzymaj . 

4.2 Wykonywanie poł ączeń 

Wprowadź numer telefonu. Naciśnij .  

4.3 Odbieranie poł ączeń przychodz ących 

Naciśnij . 

- LUB - 

Jeżeli funkcja AUTOM ODPOW jest włączona: 

podnieś słuchawkę. 

4.4 Regulacja gło śności odbioru w trakcie poł ączenia  
Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność w słuchawce w trakcie połączenia: 

Naciśnij . 

4.5 Wyciszanie/wył ączanie wyciszenia mikrofonu  
Aby wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon słuchawki w trakcie trwania połączenia: 

naciśnij . 

4.6 Kończenie poł ączeń 

Naciśnij .  
- LUB - 
Odłóż słuchawkę, kładąc ją z powrotem na bazie. 

4.7 Włączanie/wył ączanie blokady klawiatury 

Naciśnij i przytrzymaj . 

4.8 Włączanie/wył ączanie blokady klawiatury  

Naciśnij i przytrzymaj . 
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 4.9 Ponowne wybieranie numerów 

4.9.1 Ponowne wybieranie ostatniego numeru z listy ostatnio 
wybieranych numerów 

1. Naciśnij .  

2.  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij . 

UWAGA! 

Jeżeli na liście nie ma ani jednego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„PUSTO”. 

4.9.2 Zapisywanie wybranego wcze śniej numeru w ksi ążce 
telefonicznej 

1. Naciśnij . 

2.  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij DOD DO K TEL . 

4. Naciśnij  Wprowadź nazwę. 

5. Naciśnij  Wprowadź numer. 

6. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

7. Naciśnij . 

4.9.3 Usuwanie wcze śniej wybranego numeru z listy 

1. Naciśnij . 

2.  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij  USUN. 

4. Dwukrotnie naciśnij . 

4.9.4  Usuwanie wszystkich wcze śniej wybranych numerów z listy 

1. Naciśnij . 

2. Naciśnij  USUN WSZYST 

3. Dwukrotnie naciśnij . 

4.10 Odnajdywanie słuchawki (przywoływanie) 
1. Naciśnij przycisk PAGE na bazie. 

2. Naciśnij na słuchawce przycisk  lub przycisk PAGE na bazie, aby 
wyłączyć przywoływanie. 
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 5. KSIĄŻKA TELEFONICZNA 

5.1 Zapisywanie numeru w ksi ążce telefonicznej 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Naciśnij . 

UWAGA! 

Jeżeli na liście nie ma ani jednej pozycji, na wyświetlaczu pojawi się  
komunikat „PUSTO”. 

3. Naciśnij  DODAJ . 

4. Naciśnij  Wprowadź nazwę (imię i/lub nazwisko). 

5. Naciśnij  Wprowadź numer. 

6. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

7. Naciśnij . 

5.2 Wybieranie numeru z listy 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Naciśnij  (żądana pozycja). 

3. Aby wybrać ten numer, naciśnij . 

5.3 Edycja wpisu w ksi ążce telefonicznej 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Naciśnij  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij  EDYCJA. 

4. Naciśnij  W razie potrzeby zmodyfikuj nazwę (imię i/lub nazwisko). 

5. Naciśnij  W razie potrzeby zmodyfikuj numer. 

6. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

7. Naciśnij . 
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5.4 Usuwanie pojedynczego wpisu z ksi ążki telefonicznej 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Naciśnij  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij  USUN. 

4. Dwukrotnie naciśnij . 

5.5 Usuwanie wszystkich wpisów z ksi ążki telefonicznej 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Dwukrotnie naciśnij  USUN WSZYST  

3. Dwukrotnie naciśnij . 

5.6 Sprawdzanie zapełnienia ksi ążki telefonicznej 
Można sprawdzić, ile kontaktów książki telefonicznej zapisano w pamięci telefonu i ile 
jeszcze można w niej zapisać. 

1. Naciśnij  KSIAZKA TEL.   

2. Dwukrotnie naciśnij  STAN KS TEL  

3. Naciśnij . 
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6. USTAWIENIA TELEFONU 
Telefon oferuje wybór ustawień umożliwiających jego personalizację – dostosowanie go 
do preferencji użytkownika. 

6.1 Ustawienia daty i czasu 

Ustawienie bieżącej godziny i daty jest niezbędne do prawidłowego odnotowywania 
przez telefon czasu nagrania otrzymanych wiadomości głosowych (w przypadku modeli z 
automatyczną sekretarką) i wykonania zapisanych na liście połączeń. 

6.1.1 Ustawienia formatu daty 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH  

2. Naciśnij  DATA I GODZ  

3. Naciśnij  FORMAT DATY  

4. Naciśnij  DD-MM-RR/ MM-DD-RR. 

5. Naciśnij . 

6.1.2 Ustawianie godziny 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH  

2. Naciśnij  DATA I GODZ  

3. Naciśnij  USTAW GODZ. 

4. Naciśnij  Wprowadź godzinę. 

5. Naciśnij  AM (rano) lub PM (po południu). 

6.1.3 Ustawianie daty 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH  

2. Naciśnij  DATA I GODZ  

3. Naciśnij  USTAW DATE  

4. Naciśnij  Wprowadź rok. 

5. Naciśnij  Wprowadź datę. 

6. Naciśnij .  
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6.2 Ustawienia słuchawki 

6.2.1 Budzik 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH.  

2. Naciśnij  BUDZIK . 

3. Naciśnij  WLACZONE / WYLACZONE . 

Jeżeli włączono funkcję (wybrano opcję WLACZONE ): 

1. Naciśnij  Wprowadź godzinę. 

2. Naciśnij  AM (rano) lub PM (po południu). 

3. Naciśnij . Konieczne będzie ustawienie funkcji drzemki. 

4. Naciśnij  WLACZONE / WYLACZONE . 

5. Naciśnij . 

6.2.2 Ustawianie melodii dzwonka dla przychodz ących poł ączeń 
zewnętrznych 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH . 

2. Naciśnij  USTAW DZWON. 

3. Naciśnij  DZWON ZEWN. 

4. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

5. Naciśnij . 

6.2.3 Ustawianie melodii dzwonka dla przychodz ących poł ączeń 
wewnętrznych 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH .  

2. Naciśnij  USTAW DZWON. 

3. Naciśnij  DZWON WEWN. 

4. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

5. Naciśnij . 

6.2.4 Ustawienia gło śności dzwonka 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH .  

2. Naciśnij  USTAW DZWON. 

3. Naciśnij  GLOSN.DZWON. 

4. Naciśnij  GLOSNOSC 1 - GLOSNOSC 5 lub wybierz GLOSN. WYL. . 

5. Naciśnij . 
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6.2.5 Ustawienia d źwięków klawiszy i d źwięków powiadomie ń 
Każde naciśnięcie klawisza jest potwierdzane przez telefon pojedynczym, krótkim 
dźwiękiem, który można włączyć lub wyłączyć. Można także włączyć powiadamianie 
sygnałami dźwiękowymi o niskim stanie baterii i opuszczeniu zasięgu bazy (utracie 
sygnału).  

1. Naciśnij  USTAW SLUCH . 

2. Naciśnij  USTAW DZW. 

3. Naciśnij  DZW. KLAW. / DZW. AKUM. / BRAK ZASIEGU . 

4. Naciśnij  WLACZONE / WYLACZONE . 

5. Naciśnij . 

6.2.6 Zmiana nazwy słuchawki 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH .  

2. Naciśnij  ZM NAZWE SL . 

3. Naciśnij  Wprowadź nazwę. 

4. Naciśnij . 

6.2.7 Ustawienia prostego odbierania 

1. Naciśnij  USTAW SLUCH .  

2. Naciśnij  AUTOM ODPOW. 

3. Naciśnij  WLACZONE / WYLACZONE . 

4. Naciśnij . 
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6.3 Ustawienia bazy (dost ępne za pomoc ą słuchawki) 

6.3.1 Ustawianie melodii dzwonka bazy 

1. Naciśnij  USTAW BAZY . 

2. Naciśnij  DZWON BAZY . 

3. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

4. Naciśnij . 

6.3.2 Ustawianie gło śności dzwonka bazy 

1. Naciśnij  USTAW BAZY . 

2. Naciśnij  GLOSN DZWON. 

3. Naciśnij  GLOSNOSC 1 - GLOSNOSC 5  
    lub wybierz GLOSN. WYL. . 

4. Naciśnij . 

6.3.3 Ustawienia trybu wybierania 
Tryb wybierania zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy zwrócić się po 
informację na temat prawidłowych jego ustawień. 

1. Naciśnij  USTAW BAZY . 

2. Naciśnij  TRYB WYBIER . 

3. Naciśnij  Zależnie od tego, czy sieć telefoniczna obsługuje 
wybieranie tonowe, czy impulsowe, wybierz TONOWE lub IMPULSOWE. 

4. Naciśnij . 

6.3.4 Ustawianie długo ści czasu flash 
Czas flash (przerwa kalibracyjna) zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy 
zwrócić się po informację na temat prawidłowych jego ustawień. 

1. Naciśnij  USTAW BAZY . 

2. Naciśnij  CZAS FLASH . 

3. Naciśnij  KROTKI / SREDNIA / DLUGI . 

4. Naciśnij . 
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6.3.5 Zmiana systemowego kodu PIN 
Domyślnie ustawiony systemowy kod PIN to „0000”. 

1. Naciśnij  USTAW BAZY . 

2. Naciśnij  ZMIEN PIN. 

3. Naciśnij . 

4. Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000). 

5. Naciśnij  Wprowadź nowy kod PIN. 

6. Naciśnij  Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN. 

7. Naciśnij . 

 

6.4 Przywracanie ustawie ń fabrycznych 
W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia wszystkim ustawieniom telefonu 
nastaw fabrycznych. Powoduje to usunięcie wszystkich ustawień osobistych, skasowanie 
całej zawartości listy połączeń i listy ostatnio wybieranych numerów (nie spowoduje 
jednak usunięcia zawartości książki telefonicznej). 

1. Naciśnij  UST POCZAT. 

2. Naciśnij  Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000). 

3. Dwukrotnie naciśnij . 
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7. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O DZWONI ĄCYM 

7.1 Lista poł ączeń 

Warunkiem dostępności tej funkcji jest wykupienie usługi identyfikacji numeru 
dzwoniącego u operatora telefonii. 

7.2 Zapisywanie numerów z listy poł ączeń w ksi ążce 
telefonicznej 

1. Naciśnij . 

2.  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij DOD DO K TEL . 

4. Naciśnij  Wprowadź nazwę. 

5. Naciśnij  Wprowadź ewentualne zmiany w numerze. 

6. Naciśnij  MELODIA 1  - MELODIA 10 . 

7. Naciśnij . 

7.3 Usuwanie wpisów z listy poł ączeń 

1. Naciśnij . 

1.  (żądana pozycja). 

3. Naciśnij  USUN. 

4. Dwukrotnie naciśnij . 

7.4 Usuwanie wszystkich wpisów z listy poł ączeń 

1. Naciśnij . 

2. Naciśnij  USUN WSZYST 

3. Dwukrotnie naciśnij . 

7.5 Wyświetlanie szczegółów konkretnego poł ączenia z listy 
połączeń 

1. Naciśnij . 

2. Naciśnij  SZCZEGOLY. 

3. Naciśnij . 
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8.   SEKRETARKA AUTOMATYCZNA 
Opisany tu model telefonu został wyposażony w funkcję sekretarki automatycznej, 
umożliwiającą dzwoniącym nagrywanie wiadomości głosowych w przypadku 
nieodebrania połączenia. Gdy jest ona włączona, liczbę nagranych wiadomości wskazuje 
dwusegmentowy wyświetlacz LCD bazy. Pamięć sekretarki mieści maksymalnie 59 
wiadomości o łącznym czasie trwania wynoszącym ok. 14 minut. Poza nagrywaniem 
wiadomości przez dzwoniącym, baza oferuje też użytkownikowi telefonu możliwość 
nagrywania wiadomości przeznaczonych dla innych korzystających z niego osób. 
Całkowite zapełnienie pamięci sekretarki automatycznej jest sygnalizowane na 
wyświetlaczu słuchawki komunikatem SEKRET PELNA  lub, gdy znajduje się ona w 
stanie gotowości, komunikatem SEKR PELNA  oraz datą i godziną (zależnie od ustawień 
wyświetlacza słuchawki). 

8.1     Włączanie i wył ączanie sekretarki automatycznej 
Funkcję sekretarki automatycznej można włączać i wyłączać za pomocą słuchawki. Gdy 
funkcja sekretarki automatycznej jest włączona (WLACZONE ), połączenia będą 
odbierane z podanym w ustawieniach opóźnieniem i dzwoniący będzie mieć wówczas 
możliwość nagrania wiadomości. Gdy funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona 
(WYLACZONE ), będzie odbierać połączenia po 10 dzwonkach i odtwarzać wówczas 
powitanie, nie umożliwiając jednak pozostawienia wiadomości. 

Aby wł ączyć lub wył ączyć automatyczn ą sekretark ę: 

Naciśnij na bazie . 

- LUB - 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  SEKR WL/WYL . 

3.    Naciśnij  WL/WYL. 

4.    Naciśnij . 

UWAGI 

• Jeżeli sekretarka jest włączona, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona 

, a 2-segmentowy wyświetlacz LED na bazie wyświetla liczbę otrzymanych 
wiadomości. 

• Jeżeli sekretarka jest wyłączona, na wyświetlaczu słuchawki nie będzie widać 

ikony , a 2-segmentowy wyświetlacz LED na bazie będzie wyświetlać - -. 
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8.2 Odtwarzanie wiadomo ści nagranych na sekretarce 
automatycznej 
Nowe wiadomości są odtwarzane jako pierwsze, po czym są zapisywane jako 
wiadomości stare i pozostają dostępne, dopóki nie zostaną skasowane. Stare 
wiadomości są odtwarzane po odtworzeniu w całości wszystkich nowych wiadomości. 

Za pomoc ą bazy: 
• Aby odsłuchać wiadomości nagranych przez dzwoniących i przez inne osoby 

korzystające z Twojego telefonu, naciśnij . 
• Ponowne naciśnięcie  zatrzyma odtwarzanie. 

• Naciśnij  jeden raz – sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie 
odtwarzaną wiadomość. 

• Naciśnij  dwa razy – sekretarka rozpocznie odtwarzanie poprzedniej 
wiadomości. 

• Naciśnięcie  pomija aktualnie odtwarzaną wiadomość i odtwarza następną. 
• Jeżeli chcesz skasować aktualnie odtwarzaną wiadomość, podczas jej 

odtwarzania naciśnij przycisk . 
Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  ODTW WIAD. 

3.    Naciśnij . Sekretarka zacznie odtwarzać wiadomości w trybie 
głośnomówiącym. 

Funkcje klawiszy słuchawki dost ępne w trakcie odtwarzania wiadomo ści  

• Klawisz 5 przerywa odtwarzanie wiadomości. 

• Klawisz 4 powoduje ponowne odtworzenie bieżącej wiadomości od początku. 
Dwukrotne naciśnięcie klawisza 4 powoduje odtworzenie poprzedniej wiadomości.  

• Klawisz 6 powoduje rozpoczęcie odtwarzania kolejnej wiadomości.  

• Klawisz 2 usuwa aktualnie odtwarzaną wiadomość. 

8.3      Usuwanie wszystkich wiadomo ści nagranych na 
sekretarce automatycznej 
Za pomoc ą bazy: 

Naciśnięcie i przytrzymanie  spowoduje usunięcie wszystkich odsłuchanych już 
wiadomości. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USUN WSZYST 

3.    Dwukrotnie naciśnij . 
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 UWAGI 

• Nie można usunąć nowej wiadomości, czyli takiej, której nie odsłuchano do końca. 
Aby usunąć dowolną wiadomość, należy najpierw ją odtworzyć. 

• Po usunięciu wszystkich wiadomości z pamięci sekretarki automatycznej na 
wyświetlaczu słuchawki pojawi się komunikat, „PUSTO”, po czym z powrotem 
wyświetli on menu funkcji SEKR AUTOM . 

8.4      Nagrywanie wiadomo ści dla innych u żytkowników 
telefonu 
Telefon umożliwia pozostawienie wiadomości głosowej dla innych korzystających z niego 
osób. Po nagraniu takiej wiadomości licznik wiadomości na poczcie głosowej zwiększy 
swoją wartość o jeden i będzie można ją odtworzyć tak samo, jak wiadomości 
pozostawione przez dzwoniących. Funkcja nagrywania wiadomości dla 
domowników/współpracowników działa także wówczas, gdy funkcja sekretarki 
automatycznej jest wyłączona. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij NOTATKA . 

3.    Naciśnij  Zacznij nagrywać własne powitanie. 

4.    Naciśnij  Nagrywanie zostanie zakończone i zapisane w pamięci telefonu.  

- LUB - 

Naciśnij  Nagrywanie zostanie przerwane, a wiadomość NIE zostanie zapisana. 

8.5 Ustawienia sekretarki automatycznej 
Dostępne na wyświetlaczu słuchawki menu USTAW SEKR  umożliwia dostosowanie 
sposobu działania sekretarki automatycznej do preferencji użytkownika. 

8.5.1 Ustawienia trybu odbierania 

Funkcja sekretarki automatycznej jest fabrycznie przełączona na tryb ODP I NAGR, 
umożliwiający dzwoniącym pozostawienie wiadomości głosowej. Można ją jednak 
przełączyć na tryb TYLKO ODPOW , w którym nie mają oni takiej możliwości. Słyszą oni 
wówczas jedynie powitanie (informację głosową), zawierające np. prośbę o kontakt o 
późniejszej porze. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij TRYB ODPOW. 

4.    Naciśnij  Wybierz ODP I NAGR lub TYLKO ODPOW . 

5.    Naciśnij . 
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8.5.2 Nagrywanie powitania 

Użytkownik może nagrać własne powitanie, które będzie odtwarzane w trybie ODP I 
NAGR (w którym sekretarka odtwarza powitanie i pozwala pozostawić wiadomość) lub w 
trybie TYLKO ODPOW  (w którym jedynie odtwarza powitanie). Nagrane powitanie 
będzie odtwarzane za każdym razem, gdy sekretarka automatyczna odbierze 
połączenie. Usunięcie powitania nagranego przez użytkownika automatycznie spowoduje 
przywrócenie powitania nagranego fabrycznie. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  UST KOMU. 

4.    Naciśnij  Wybierz ODP I NAGR lub TYLKO ODPOW . 

5.    Naciśnij  NAGRAJ WIAD . 

6.    Naciśnij  Zacznij nagrywać własne powitanie. 

7.    Naciśnij  Nagrywanie zostanie zakończone i telefon zapisze powitanie w 
pamięci.  

- LUB - 

Naciśnij  Nagrywanie zostanie przerwane, a powitanie NIE zostanie zapisane. 

8.5.3 Odtwarzanie nagranego powitania 

Istnieje możliwość odsłuchania powitania nagranego przez siebie dla trybu ODP I NAGR 
oraz TYLKO ODPOW . W trakcie jego odtwarzania można je skasować i nagrać na nowo. 
(Nie można skasować standardowego powitania nagranego fabrycznie.) 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij UST KOMU. 

4.    Naciśnij  ODP I NAGR lub TYLKO ODPOW . 

5.    Naciśnij  ODTW. 

6.    Naciśnij  Rozpocznie się odtwarzanie. 

7.    Naciśnij  Odtwarzanie zostanie przerwane.  

UWAGA 

W przypadku braku powitania nagranego przez użytkownika odtwarzane będzie 
powitanie nagrane fabrycznie. 
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8.5.4 Usuwanie spersonalizowanego powitania (wybór powitania fabrycznego)  

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  UST KOMU. 

4.    Naciśnij  Wybierz ODP I NAGR lub TYLKO ODPOW . 

5.    Naciśnij  ODTW. 

6.    Naciśnij  Rozpocznie się odtwarzanie. 

7.    Naciśnij , aby skasować powitanie.  

8.5.5 Opóźnienia sekretarki 

Istnieje możliwość określenia liczby sygnałów (od 2 do 9), po której połączenia będą 
odbierane przez sekretarkę automatyczną i odtwarzane będzie powitanie. Zamiast tego 
można też wybrać opcję OSZCZ CZASU. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  OPOZN ODPOW. 

4.    Naciśnij  Wybierz liczbę dzwonków. 

5.    Naciśnij . 

8.5.6 Ustawienie maksymalnego czasu nagrywania wiadomości głosowej 

Ustawienia funkcji sekretarki automatycznej pozwalają określić maksymalny czas 
nagrywania pojedynczej wiadomości głosowej. 

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  CZAS NAGRYW . 

4.    Naciśnij  Ustaw czas nagrywania. 

5.    Naciśnij . 
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8.5.7 Włączanie i wyłączanie odsłuchiwania połączeń przez bazę  

Za pomoc ą słuchawki: 

Można włączyć lub wyłączyć podsłuchiwanie połączeń przez bazę. 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  PODSL. BAZY . 

4.    Naciśnij  WLACZONE  lub WYLACZONE . 

5.    Naciśnij . 

8.5.8 Zmiana stopnia kompresji wiadomości głosowych 

Za pomoc ą słuchawki: 

Istnieje możliwość wyboru poziomu kompresji zapisu nagrywanych wiadomości 
głosowych (WYSOKA , SREDNI lub NISKA). Im niższa kompresja, tym wyższa jakość 
nagrań. 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  KOMPRESJA . 

4.    Naciśnij  Wybierz opcję kompresji. 

5.    Naciśnij . 
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8.5.9       Włączenie dostępu zdalnego 

Opisany tu model telefonu pozwala zdalnie odsłuchiwać wiadomości głosowe i zmieniać 
ustawienia sekretarki automatycznej.  Wystarczy zadzwonić na numer sekretarki z 
dowolnego telefonu o wybieraniu tonowym i podać 4-cyfrowy kod PIN służący do 
dostępu zdalnego. Zachowywanie go w tajemnicy chroni funkcję sekretarki 
automatycznej przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

8.5.9.1 Zmienianie 4-cyfrowego kodu PIN dost ępu zdalnego  

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  ZMIEN PIN. 

4.    Naciśnij  Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000). 

5.    Naciśnij  Wprowadź nowy kod PIN. 

6.    Naciśnij  Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN. 

7.    Naciśnij . 

UWAGA! 

Jeżeli nowy kod PIN powtórnie wprowadzony w kroku 6 będzie różnić się od kodu 
wprowadzonego w kroku 5, w kroku 5 ponownie poproszony zostanie wyświetlony monit 
o podanie starego, obowiązującego kodu PIN systemu. 7.   

8.    Naciśnij . 

 

8.5.9.2 Włączanie i wył ączanie dost ępu zdalnego  

Za pomoc ą słuchawki: 

1.    Naciśnij  SEKR AUTOM . 

2.    Naciśnij  USTAW SEKR . 

3.    Naciśnij  ZDALNY DOST . 

4.    Naciśnij  WLACZONE  lub WYLACZONE . 

5.    Naciśnij . 
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8.5.9.3      Korzystanie ze zdalnego dost ępu do sekretarki automatycznej 

Nawet będąc poza domem lub biurem można użyć dowolnego telefonu z wybieraniem 
tonowym, aby połączyć się telefonicznie z własną sekretarką automatyczną, włączyć ją 
lub wyłączyć i odsłuchać pozostawione przez dzwoniących wiadomości głosowe. 

1.  Zadzwoń na swój telefon z innego telefonu z wybieraniem tonowym. 

2. Gdy połączenie zostanie odebrane przez sekretarkę automatyczną, która rozpocznie 

odtwarzanie powitania, naciśnij . 

3.  Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego (fabrycznie: 0000). 

4.  Wykonaj zamierzoną czynność za pomocą opisanych niżej klawiszy. 

 

Klawisze  Funkcje 

 Gdy nie s ą odtwarzane 
wiadomo ści 

Podczas odtwarzania  
wiadomo ści 

2  Kasuje aktualnie odtwarzaną wiadomość. 

4  Sekretarka jeszcze raz od początku 
odtworzy aktualnie odtwarzaną 
wiadomość. Dwukrotne naciśnięcie 
rozpocznie odtwarzanie poprzedniej 
wiadomości. 

5 Odtwarza wiadomość Przerywa odtwarzanie bieżącej 
wiadomości 

6  Odtwarza następną wiadomość 

7 Włącza sekretarkę automatyczną  

8  Przerywa odtwarzanie bieżącej 
wiadomości 

9 Wyłącza sekretarkę automatyczną  

* Wprowadza 4-cyfrowy kod PIN 
służący do dostępu zdalnego 

 

 

UWAGI: 

• Jeżeli funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona, telefon przełączy się w 

tryb dostępu zdalnego po 10 sygnałach. Można wówczas nacisnąć klawisz , po 
czym wprowadzić aktualny 4-cyfrowy kod PIN dostępu zdalnego (domyślnie 
0000). Spowoduje to włączenie funkcji dostępu zdalnego. 

• Jeżeli w pamięci telefonu brak już miejsca na wiadomości głosowe, a wybrany tryb 
odbierania połączeń to ODP I NAGR (powitanie i możliwość pozostawienia 
wiadomości), zostanie on automatycznie zmieniony na TYLKO ODPOW  (tylko 
odtwarzanie powitania).  
Telefon automatycznie przywróci tryb ODP I NAGR po zwolnieniu pamięci przez 
użytkownika przez usunięcie kilku wiadomości. 
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8.5.10     Podsłuchiwanie poł ączeń 

Gdy sekretarka automatyczna jest włączona (WLACZONE ) i odbierze połączenie, a 
dzwoniący zacznie nagrywać wiadomość, baza automatycznie rozpocznie jej 
odsłuchiwanie po liczbie dzwonków (sygnałów), ustawionej jako zwłoka odbierania 
połączeń przez sekretarkę. 

Można wówczas w dowolnym momencie odebrać połączenie, naciskając na słuchawce 

przycisk , co automatycznie spowoduje przerwanie nagrywania wiadomości. Część 
wiadomości nagrana do tego momentu zostanie zapisana w pamięci sekretarki. 
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9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
TECHNICZNYCH 
 

Problem Rozwi ązania 

Telefon nie działa. •    Sprawdź, czy w słuchawce zainstalowano akumulatorki i 
czy zostały one prawidłowo naładowane. Zalecamy 
ustawianie słuchawki z powrotem w bazie po każdej 
rozmowie. 

•    Wyjmij akumulatorki, po czym zainstaluj je z powrotem i 
umieść słuchawkę w bazie, aby je naładować. Pełne 
ładowanie może potrwać do 16 godzin. Jeżeli to nie rozwiąże 
problemu, zakup nowe akumulatorki. 

•    Sprawdź, czy zasilacz bazy jest prawidłowo podłączony 
do ściennego gniazdka elektrycznego i czy gniazdko to nie 
wymaga przypadkiem włączenia osobnym włącznikiem. 

•    Upewnij się, że przewód telefoniczny jest prawidłowo 
podłączony jednym końcem do gniazda w bazie telefonu, a 
drugim - do ściennego gniazdka telefonicznego. 

Uniwersalna 
procedura 
rozwi ązywania 
problemów ze 
sprz ętem 
elektronicznym: 

Jeżeli telefon nie działa prawidłowo, odłóż słuchawkę, 
ustawiając ją w bazie. Jeżeli telefon nadal nie działa 
prawidłowo, wykonaj poniższe czynności (zachowując ich 
kolejność): 

•    Odłącz kabel zasilający od bazy. 

•    Wyjmij akumulatorki ze słuchawki. 

•    Odczekaj kilka minut, po czym z powrotem podłącz bazę 
do gniazdka zasilającego. 

•    Z powrotem zainstaluj baterie w słuchawce i umieść 
słuchawkę w bazie. 

•    Poczekaj, aż słuchawka nawiąże połączenie z bazą. 
Może to potrwać około minuty. 
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10. GWARANCJA I R ĘKOJMIA 

GWARANCJA NA PRODUKT VTECH 

Szanowny Kliencie, dziękujemy Ci za zakup telefonu marki VTech. Treść dotyczącej go 
gwarancji zamieściliśmy w witrynie internetowej plphones.vtech.com , w której należy 
zarejestrować nabyty telefon. Na mocy obowiązującego prawa telefon jest również objęty 
2-letnią rękojmią sprzedawcy. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w 
ciągu 2 lat od zakupu produktu należy więc skontaktować się telefonicznie lub przez e-
mail z działem obsługi gwarancyjnej sprzedawcy produktu. 

Gwarancja rozszerzona 

Prosimy o zachowanie kopii dowodu zakupu. Będzie ona potrzebna w przypadku zwrotu 
produktu jego sprzedawcy. 

1. Jeżeli problem z produktem wystąpi po upływie 2 lat od jego zakupu, lecz przed 
upływem 5 lat od jego daty: Ważność rękojmi jest uzależniona od zarejestrowania 
opisanego tu produktu w ciągu 30 dni od zakupu w witrynie producenta pod 
adresem: plphones.vtech.com . 

2. Gwarancja rozszerzona nie obejmuje: baterii i akumulatorków, kabli, szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta, szkód spowodowanych upadkiem, wodą lub 
promieniami słonecznymi. 

Dziękujemy! 
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11. ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY 
Niniejszy analogowy telefon bezprzewodowy (DECT) spełnia podstawowe wymagania 
zawarte w Dyrektywie R&TTE 1999/5/WE  w sprawie urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych i nadaje się do podłączania i użytkowania w państwie 
członkowskim wskazanym na jego bazie i/lub opakowaniu. 

Z deklaracją zgodności dotyczącą przedmiotowego produktu można zapoznać się pod 
adresem plphones.vtech.com . 

Symbol CE potwierdza zgodność niniejszego telefonu z powyższą dyrektywą. 
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12. ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I 
KONSERWACJI 

Dbaj o swój telefon 
• Ten telefon bezprzewodowy zawiera zaawansowane części elektroniczne i wymaga 
ostrożnego i delikatnego traktowania. 

• Chroń telefon przed wstrząsami i uderzeniami. 

• Zawsze powoli i ostrożnie odkładaj słuchawkę. 

• Zachowaj oryginalne opakowanie; przyda się, jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba 
transportu lub wysyłki telefonu. 

Chroń telefon przed wod ą 
• Zamoczenie telefonu może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Nie wolno 
używać słuchawki na zewnątrz budynków w deszczową pogodę ani dotykać jej mokrymi 
rękami. Nie wolno ustawiać bazy telefonu w pobliżu zlewu, umywalki, wanny ani kabiny 
prysznicowej. 

Burze z wyładowaniami atmosferycznymi 

• Burze z piorunami mogą niekiedy powodować nagłe przepięcia w sieci elektrycznej, 
grożące uszkodzeniem podłączonych do niej urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa, 
użytkując sprzęt elektroniczny w trakcie burzy należy zachować dużą ostrożność. 

Czyszczenie telefonu 
• Obudowa telefonu jest wykonana z wytrzymałego plastiku i powinna zachować 
doskonały wygląd przez wiele lat jego użytkowania. Do pielęgnacji jej powierzchni wolno 
używać wyłącznie ściereczki nieznacznie zwilżonej wodą lub łagodnym mydłem. 

• Nie wolno używać nadmiernie mokrych ściereczek, polewać telefonu wodą ani używać 
jakiegokolwiek rodzaju rozpuszczalników. 

UWAGA! 

Należy pamiętać, że urządzenia elektryczne mogą powodować groźne obrażenia, jeżeli 
ulegną zamoczeniu, zanurzeniu w wodzie lub zostaną ustawione na mokrej powierzchni. 
W przypadku wpadnięcia bazy telefonu do wody NIE WOLNO PRÓBOWAĆ 
WYJMOWAĆ JEJ Z WODY ZANIM UPRZEDNIO NIE ODŁ ĄCZY SIĘ JEJ ZASILACZA 
OD GNIAZDKA ZASILAJ ĄCEGO. Odłączywszy zasilacz od gniazdka, należy wyjąć 
urządzenie z wody, delikatnie pociągając za suchą część odłączonego od sieci 
elektrycznej zasilacza. 

OSTROŻNIE! 

INSTALACJA BATERII LUB AKUMULATORKA NIEWŁA ŚCIWEGO TYPU GROZI 
WYBUCHEM. ZUŻYTE AKUMULATORKI NALE ŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE ZE 

WSKAZÓWKAMI ICH PRODUCENTA. 
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