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Krótkie omówienie funkcji 
słuchawki  

Klawisze słuchawki
1 Wyświetlacz w stanie gotowości (przykład
2 Stan naładowania akumulatora 

e V U (1/3 – naładowane) 
= miga: akumulator prawie wyczerpany
e V U miga: akumulator jest 
ładowany

3 Klawisz sterujący (str. 20)
4 Klawisze wyświetlacza (str. 20)
5 Klawisz zakończenia połączenia i 

włączania/wyłączania 
Zakończenie połączenia, anulowanie 
funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie 
naciśnięcie), powrót do stanu gotowości 
(przytrzymanie), włączanie/wyłączanie 
słuchawki (w stanie gotowości – 
przytrzymanie)

6 Klawisz wiadomości 
Dostęp do listy połączeń oraz listy 
wiadomości
Miga: nowa wiadomość lub nowe 
połączenie.

7 Klawisz krzyżyka 
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy 
(przytrzymanie, str. 20)
Przełączanie między wielkimi i małymi 
literami oraz cyframi podczas wpisywania 
tekstu 

8 Klawisz budzika (str. 26)
Włączanie/wyłączanie budzika

9 Mikrofon 
10 Klawisz R (nie dla połączeń VoIP)

Flash (krótkie naciśnięcie)
Wprowadzanie pauzy (przytrzymanie)

11 Klawisz gwiazdki 
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (w 
stanie gotowości – przytrzymanie)

12 Gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu 
13 Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego 

Przełączanie między trybem słuchawki a 
trybem zestawu głośnomówiącego
Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego 
włączony
Miga: połączenie przychodzące

14 Klawisz połączenia 
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy 
ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie 
w stanie gotowości), wybieranie typu 
połączenia i rozpoczynaniewybierania 
(krótkie/długie naciśnięcie po 
wprowadzeniu numeru) 

15 Moc sygnału
¦ § ¨ (niska do wysokiej)
¥miga: brak zasięgu
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Krótkie omówienie funkcji 
stacji bazowej  

Klawisz stacji bazowej
1 Klawisz wywołania wewnętrznego 
Świeci się: połączenie LAN aktywne (telefon 
połączony z routerem)
Miga: transmisja danych za pośrednictwem 
połączenia LAN 
Naciśnij (krótko): włączanie wywołania 
wewnętrznego 
Przytrzymaj: przełączanie stacji bazowej na 
tryb rejestracji 
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Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Uwaga!
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa.
Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem 
stacji bazowej.

Należy używać tylko zalecanych akumulatorów tego samego typu (str. 38)! Oznacza to, 
że nie należy używać akumulatorów innego typu lub jednorazowych baterii, ponieważ nie 
można wtedy wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.

Należy zwracać uwagę na prawidłowe, tzn. zgodne z oznaczeniem biegunowości ułożenie 
akumulatorów i używać ich zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi (oznaczenia 
zamieszczone są w przegródkach akumulatorów w słuchawce, str. 8).

System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać 
ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np.w gabinecie 
lekarskim).

Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony 
jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń 
słuchu.
Słuchawka może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.

Stacji bazowej nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani słuchawka, ani 
baza nie są wodoszczelne (str. 32).

Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. 
w lakierniach.

Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją 
obsługi.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych 
przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 
2002/96/EC.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych 
odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i 
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie 
gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

$
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Wskazówka
W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
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Gigaset C450 IP – więcej, niż 
tylko telefon
Telefon ten zapewnia możliwość 
telefonowania zarówno za 
pośrednictwem sieci stacjonarnej, jak 
również (taniej) bez komputera PC przez 
Internet (VoIP). 

Jednakże dostępnych w nim funkcji jest 
jeszcze o wiele więcej: 
u W przypadku każdego połączenia 

wystarczy tylko naciśnięcie klawisza, 
aby zadecydować, czy połączenie ma 
być zrealizowane za pośrednictwem 
sieci stacjonarnej, czy też Internetu 
(str. 18). 

u W stacji bazowej można zarejestrować 
łącznie sześć słuchawek. Stacja 
bazowa umożliwia równoczesne 
telefonowanie, przy użyciu jednej 
słuchawki, za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej oraz – przy użyciu drugiej 
– za pośrednictwem Internetu.

u W przypadku połączeń VoIP można 
korzystać z usługi Gigaset.net. 
Wystarczy tylko podłączyć aparat 
telefoniczny do źródła zasilania oraz do 
Internetu i można od razu – bez 
potrzeby wprowadzania dalszych 
ustawień – korzystać bezpłatnie z 
usługi Gigaset.net (str. 21). 

u Łącze telefoniczne dla VoIP można 
skonfigurować bez komputera PC. 
Dostępny w telefonie kreator połączeń 
wczytuje z Internetu ogólnodostępne 
dane operatora telefonii VoIP i ułatwia 
użytkownikowi wprowadzenia 
osobistych informacji (konta) Dzięki 
temu wejście w świat usług VoIP staje 
się dużo łatwiejsze, (str. 12). 

u W razie potrzeby można wprowadzić 
dodatkowe ustawienia usług VoIP w 
komputerze. Telefon wyposażony jest 
w interfejs internetowy (konfigurator 
internetowy), do którego można 
uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki 
internetowej komputera (str. 29). 

u W celu zapewnienia ochrony 
urządzenia oraz ustawień 
konfiguratora internetowego przed 
nieupoważnioną ingerencją można 
ustawić własne hasło (systemowy kod 
PIN), (str. 27).

u Można wysyłać i odbierać wiadomości 
SMS za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej, (str. 24). 

u W słuchawce można zapisać 100 
numerów telefonów, (str. 22). 

u Klawiszom można przypisać ważne 
numery telefonów. Wybieranie takiego 
numeru odbywa się następnie za 
pomocą jednego naciśnięcia klawisza 
(str. 22). 

u Podczas telefonowania obie ręce mogą 
być wolne. W tym celu można 
wykorzystać funkcję trybu 
głośnomówiącego w słuchawce 
(str. 19) lub też użyć zestawu 
słuchawkowego (wyposażenie to nie 
jest objęte zakresem dostawy).

u Telefon umożliwia pobieranie 
aktualizacji. W Internecie można 
sprawdzić informacje na temat 
oprogramowania układowego i 
pobrać je do telefonu. 

u Słuchawki można również używać jako 
budzika, (str. 26).

Dalsze informacje można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji obsługi aparatu Gigaset 
C450 IP pod adresem www.siemens.com/
gigaset.

Życzymy dobrej zabawy podczas 
korzystania z nowego telefonu. 

Dzięki zabezpieczonemu systemowi 
operacyjnemu aparat Gigaset C450 IP 
zapewnia zwiększony poziom ochrony przed 
wirusami z Internetu .
6
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VoIP – telefonowanie za 
pośrednictwem Internetu
W przypadku VoIP (Voice over Internet 
Protocol) rozmowy nie są prowadzone za 
pośrednictwem stałego połączenia, jak w 
przypadku stacjonarnej sieci telefonicznej, 
lecz są transmitowane w formie pakietów 
danych za pośrednictwem Internetu. 

Telefon ten umożliwia wykorzystanie 
wszystkich zalet usług VoIP.
u Dzięki temu można tanio i przy 

zachowaniu wysokiej jakości 
połączenia rozmawiać z użytkownikami 
w Internecie, abonentami sieci 
stacjonarnej oraz komórkowej. 

u Operator telefonii VoIP nadaje 
użytkownikowi osobisty numer, pod 
którym jest on dostępny w Internecie, 
w sieci stacjonarnej i komórkowej. 

Warunki niezbędne w celu korzystania z 
usług VoIP: 
u Szerokopasmowe łącze internetowe 

(np. DSL) o #stałej wzgl. dynamicznej 
przepustowości. 

u Dostęp do Internetu, tzn. niezbędny 
jest router w celu podłączenia telefonu 
do Internetu. Listę zalecanych routerów 
można znaleźć w Internecie pod 
adresem: 
http://siemens.com/gigaset 

u Dostęp do usług operatora telefonii 
VoIP. Należy założyć sobie konto u 
operatora VoIP. 

Pierwsze kroki

Zawartość zestawu
Zawartość zestawu:
u stacja bazowa Gigaset C450 IP,
u słuchawka Gigaset C45,
u zasilacz stacji bazowej, 
u ładowarka wraz z zasilaczem,
u kabel telefoniczny,
u kabel sieciowy Ethernet (LAN),
u dwa akumulatory,
u pokrywa przegródki akumulatorów,
u zaczep do paska,
u skrócona instrukcja obsługi.

Dokumentacja
Szczegółowy opis aparatu Gigaset C450 IP 
oraz konfiguratora internetowego można 
znaleźć w Internecie pod adresem: 

www.siemens.com/gigaset

Pełny opis dostępny jest w formacie PDF. 
Do jego odczytania niezbędny jest 
program Adobe® Reader®. Program 
Adobe® Reader® dostępny jest na stronie 
internetowej pod adresem 
www.adobe.com.

Pierwsze użycie słuchawki
Wyświetlacz zabezpieczony jest za 
pomocą folii ochronnej. Folię ochronną 
należy zdjąć! 
7
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Wkładanie akumulatorów 

¤ Włóż akumulatory zgodnie z 
oznaczeniem biegunowości (patrz 
ilustracja).

Oznaczenie biegunów jest wskazane w 
przegródce akumulatorów.

Słuchawka zostanie automatycznie 
włączona. Słychać sygnał potwierdzenia.

Zamykanie pokrywy przegródki 
akumulatorów 
¤ Załóż pokrywę przesuniętą nieco w 

dół, a następnie dosuń ją do góry, aż do 
zatrzaśnięcia.

Otwieranie pokrywy przegródki 
akumulatorów
¤ Naciśnij pokrywę przegródki 

akumulatorów w miejscu górnego 
zaokrąglenia, a następnie zsuń ją w 
dół.

Podłączanie ładowarki
Informacje na temat podłączania 
ładowarki oraz jej ew. montażu na ścianie 
zamieszczone zostały na końcu niniejszej 
instrukcji obsługi.
¤ W celu naładowania akumulatorów 

słuchawkę należy umieścić w 
ładowarce. 

Ładowanie i rozładowywanie 
akumulatora po raz pierwszy
Ładowanie akumulatora wskazywane jest 
miganiem symbolu akumulatora e, 
V lub U w prawym górnym rogu 
wyświetlacza. Podczas eksploatacji 
symbol akumulatora wskazuje stan 
naładowania akumulatora (str. 1).

Stan naładowania akumulatora 
wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, 
gdy akumulator został najpierw 
całkowicie naładowany, a następnie 
rozładowany podczas użytkowania. 
¤ Słuchawka musi w tym celu znajdować 

się w ładowarce nieprzerwanie aż do 
czasu, gdy przestanie migać symbol 
akumulatora na wyświetlaczu (ok. 
13godzin). 

¤ Słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i 
umieścić w niej ponownie dopiero 
wtedy, gdy akumulatory zostaną 
całkowicie rozładowane. 

Uwaga! 
Należy używać wyłącznie zalecanych przez 
firmę Siemens (patrz str. 38) akumulatorów, 
przeznaczonych do wielokrotnego ładowania! 
Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku 
używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani 
też akumulatorów innego typu, ponieważ nie 
można w takim przypadku wykluczyć 
znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód 
materialnych. Np. może zostać uszkodzony 
płaszcz baterii lub akumulatora albo 
akumulatory mogą eksplodować. Ponadto 
może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub 
do uszkodzenia aparatu.

Wskazówki
– Słuchawkę można stawiać tylko w 

przeznaczonej dla niej ładowarce.
– Jeśli słuchawka wyłączyła się z powodu 

wyczerpanego akumulatora, po 
umieszczeniu w ładowarce włączy się ona 
automatycznie.
8
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Uwaga!
u Cykl ładowania i rozładowania należy 

powtarzać po każdej wymianie 
akumulatorów w słuchawce.

u Akumulatory mogą rozgrzewać się 
podczas ładowania. Nie 
jest to niebezpieczne.

u Po pewnym czasie pojemność 
akumulatorów ulega zmniejszeniu ze 
względów technicznych.

Ustawianie daty i godziny
§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Data/czas
~ Wprowadź dzień, miesiąc i rok 

(6 cyfr) i naciśnij klawisz §OK§. 
Za pomocą klawisza q można 
przełączać się między polami.

~ Wpisz godziny i minuty w 
formacie 4-cyfrowym (np.0 7 
1 5 w celu ustawienia godziny 
7:15) i naciśnij klawisz §OK§. Za 
pomocą klawisza q można 
przełączać się między polami.

Na wyświetlaczu słuchawki w stanie 
gotowości zostanie wyświetlona 
informacja o dacie i godzinie, (str. 1) .

Rejestrowanie słuchawki w stacji 
bazowej 
Słuchawka w jest fabrycznie 
zarejestrowana w stacji bazowej. 

Rejestrowanie dodatkowych słuchawek w 
stacji bazowej oraz bezpłatne 
telefonowanie wewnętrzne opisano w 
szczegółowej instrukcji obsługi, (str. 7). 

Ustawianie stacji bazowej
Stacja bazowa przeznaczona jest do 
użytkowana w zamkniętym, suchym 
pomieszczeniu w zakresie temperatur od 
5°C do 45°C. 
¤ Stację bazową należy ustawić wzgl. 

zawiesić w centralnym punkcie 
mieszkania lub domu.

Montaż stacji bazowej na ścianie   

Uwaga! 
u Aparatu nie należy nigdy wystawiać na 

działanie: źródeł ciepła, 
bezpośredniego promieniowania 
słonecznego oraz innych urządzeń 
elektrycznych.

u Aparat telefoniczny Gigaset należy 
chronić przed wilgocią, kurzem, 
cieczami żrącymi i ich oparami.

Wskazówka
Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania 
oraz rozładowaniu słuchawkę można po 
zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w 
ładowarce. 
9
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Podłączanie stacji bazowej
Aby możliwe było telefonowanie przy 
użyciu telefonu za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej oraz VoIP, konieczne jest 
połączenie telefonu z siecią stacjonarną 
oraz z Internetem, patrz Rysunek 1. 

1 Podłączanie do Internetu: 
router ze zintegrowanym modemem lub 
router i modem, 

2 stacja bazowa GigasetC450 IP,
3 słuchawka Gigaset C45,
4 komputer PC z dostępem do sieci LAN.

Należy wykonać następujące czynności w 
kolejności wskazanej poniżej: 
1. Podłączyć stację bazową do przyłącza 

telefonicznego  sieci stacjonarnej.
2. Podłączyć stację bazową do źródła 

zasilania.
3. Podłączyć stację bazową do routera.

Podłączanie stacji bazowej do sieci 
stacjonarnej i źródła zasilania. 
¤ Najpierw należy podłączyć wtyczkę 

telefonu, a dopiero później zasilacz w 
przedstawiony poniżej sposób.

1 Wtyczka telefoniczna wraz z kablem
2 Spód stacji bazowej
3 Zasilacz 230 V

Rysunek 1 Podłączanie telefonu do sieci stacjonarnej oraz do Internetu

Internet

Sieæ stacjonarna

1

1

2

LAN

4

3

1 3

2
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Uwaga! 
u Zasilacz musi być zawsze podłączony, 

ponieważ aparat telefoniczny nie może 
działać bez zasilania.

u W przypadku zakupu kabla 
telefonicznego w sklepie należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe 
przypisanie styków wtyczki 
telefonicznej.

Teraz można już używać do telefonowania 
w sieci stacjonarnej, w której użytkownik 
dostępny jest pod nadanym mu numerem. 

Podłączanie stacji bazowej do routera
W celu podłączenia do Internetu 
niezbędny jest router, połączony z 
Internetem za pośrednictwem modemu 
(ew. zintegrowanego z routerem). 

1 Widok stacji bazowej z boku
2 Wtyczka sieciowa (LAN) z kablem sieciowym
3 Wtyczka sieciowa przy routerze

Po połączeniu telefonu oraz routera za 
pomocą kabla świeci się klawisz 
wywołania wewnętrznego na przedniej 
części stacji bazowej. 

Można teraz nawiązywać połączenia w 
obrębie usługi Gigaset.net (str. 21). 

Wprowadzanie ustawień dla 
telefonii VoIP
Aby możliwe było telefonowanie za 
pośrednictwem Internetu (VoIP) do 
dowolnych użytkowników w Internecie, w 
sieci stacjonarnej oraz komórkowej, 
niezbędne są usługi operatora telefonii 
VoIP, który zapewnia obsługę standardu 
VoIP SIP.

Warunek: użytkownik zarejestrował się 
(np. za pomocą komputera) u operatora 
telefonii VoIP i ma skonfigurowane konto. 

Aby móc rozpocząć korzystanie z usług 
VoIP, niezbędne są jeszcze wymienione 
poniżej ustawienia w telefonie. 
Wszystkich informacji na ten temat 
udziela operator telefonii VoIP.
u Nazwa użytkownika, nadana przez 

operatora VoIP, o ile jest wymagana 
przez operatora

u Dane logowania
u Hasło operatora VoIP
u Ogólne ustawienia operatora VoIP

Kreator połączeń pomaga użytkownikowi 
w skonfigurowaniu powyższych ustawień. 

Prawidłowe przypisanie styków wtyczki 
telefonicznej 

1 wolny
2 wolny
3 a
4 b
5 wolny
6 wolny

3 
2
1

4 
5 
6 

1

2

3

3
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Uruchamianie kreatora połączeń
Warunek: stacja bazowa jest podłączona 
do źródła zasilania oraz do routera. Router 
jest połączony z Internetem. 

Porada: połączenie VoIP (IP) należy 
pozostawić włączone jako połączenie 
standardowe telefonu (ustawienie 
fabryczne, str. 28), aparat podejmuje 
wtedy nawet po zamknięciu kreatora 
połączeń próbę bezpośredniego 
nawiązania połączenia z serwerem 
operatora telefonii VoIP. Jeśli ze względu 
na błędne/niekompletne dane nawiązanie 
połączenia jest niemożliwe, wyświetlane 
są dwa komunikaty (str. 13). 

Gdy tylko akumulator słuchawki zostanie 
naładowany w wystarczającym stopniu, 
miga klawisz wiadomości f na słuchawce 
(ok. 20 minut po umieszczeniu słuchawki 
w ładowarce). 
¤ Naciśnij klawisz wiadomości f.

Na wyświetlaczu widać następujące 
elementy: 

§Tak§ Naciśnij klawisz wyświetlacza, 
aby uruchomić kreatora 
połączeń.

~ Wprowadź i potwierdź kod PIN 
stacji bazowej (ustawienie 
fabryczne: 0000), a następnie 
naciśnij klawisz §OK§.

Pobieranie danych operatora telefonii 
VoIP
Telefon nawiązuje połączenie z serwerem 
firmy Siemens w Internecie. Można z 
niego pobrać dostępne profile wraz z 
ogólnymi danymi dostępu różnych 
operatorów VoIP. Zostanie wyświetlony 
komunikat Wybierz kraj. 
Po zmianie widoku na wyświetlaczu:

q Wybierz kraj i naciśnij klawisz 
§OK§. 

Zostanie wyświetlony komunikat Wybierz 
operatora.

Po zmianie widoku na wyświetlaczu:

q Wybierz operatora VoIP i 
naciśnij klawisz §OK§. 

Niezbędne dane operatora VoIP zostaną 
pobrane i zapisane w telefonie.

Wskazówka
W telefonie ustawione jest dynamiczne 
przyporządkowywanie adresów IP. Aby router 
był w stanie „rozpoznać” telefon, również w 
routerze musi być włączona funkcja 
dynamicznego przydzielania adresów IP 
(serwer DHCP) a.

Uruchomic krea
tora polaczen 

VoIP?
§§§§Nie§§§§  §§§§§Tak§§§§ 

Wskazówka
Kreator połączeń uruchomi się również 
automatycznie w przypadku podjęcia próby 
nawiązania połączenia za pośrednictwem 
Internetu przed wprowadzeniem niezbędnych 
ustawień.
Kreatora połączeń można jednakże włączyć w 
każdej chwili za pośrednictwem menu 
(str. 17).

Wskazówka
Jeśli brak danych wybranego operatora w celu 
pobrania, niezbędne ustawienia należy 
skonfigurować później za pośrednictwem 
konfiguratora internetowego (str. 29). 
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Cofnij§, aby 
przejść przez kolejne etapy konfiguracji z 
pomocą kreatora połączeń 
(patrz „Wprowadzanie danych użytkownika 
VoIP”). 
12
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Wprowadzanie danych użytkownika 
VoIP
W zależności od operatora telefonii VoIP 
sprawdzane są kolejno następujące dane:

Nazwa uzytkownika: 
Jeśli takie jest wymaganie 
operatora, wprowadź nazwę i 
naciśnij klawisz §OK§ .

Nazwa uwierzyteln.: 
Wprowadź nazwę i naciśnij 
klawisz §OK§.

Haslo uwierzyteln.: 
Wprowadź hasło i naciśnij 
klawisz §OK§.

Po wprowadzeniu wszystkich 
niezbędnych ustawień zostanie 
uruchomiony kreator Gigaset.net. 
Umożliwia on wpisanie się pod wybraną 
nazwą do internetowej książki 
telefonicznej w portalu Gigaset.net. 

Bliższe informacje na ten temat można 
znaleźć w szczegółowej instrukcji obsługi 
w Internecie pod adresem:
www.siemens.com/gigaset.

Zamykanie ustawień VoIP
Po wprowadzeniu wszystkich 
niezbędnych ustawień słuchawka powróci 
do stanu gotowości.

Jeśli wszystkie ustawienia są prawidłowe i 
telefon może nawiązać połączenie z 
serwerem VoIP, zostanie wyświetlona 
nazwa wewnętrzna słuchawki:

Teraz można już używać do telefonowania 
zarówno w sieci stacjonarnej, jak też za 
pośrednictwem Internetu. Dla rozmówców 
dostępny jest teraz zarówno  numer w 
sieci stacjonarnej, jak również numer VoIP.

Brak połączenia z Internetem/serwerem 
VoIP
Jeśli po zamknięciu kreatora połączeń na 
wyświetlaczu zamiast nazwy wewnętrznej 
widoczny jest jeden z następujących 
komunikatów, oznacza to, że wystąpiły 
błędy lub też, że dane są niepełne.

Serwer nie jest dostepny!
Telefon nie ma połączenia z Internetem.
¤ Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy 

stacją bazową a routerem (musi świecić 
się dioda na stacji bazowej), jak 
również pomiędzy routerem a 
modemem/łączem internetowym.

Wskazówka
Podczas wprowadzania nazwy użytkownika 
należy zwrócić uwagę na prawidłową pisownię 
wielkimi/małymi literami. W razie potrzeby 
przytrzymaj klawisz #, aby przełączyć 
pomiędzy wprowadzaniem wielkich/małych 
liter oraz cyfr

Etap ten konieczny tylko w przypadku 
uruchamiania telefonu po raz pierwszy 
(pierwszego uruchomienia kreatora 
połączeń). Wpis ten można utworzyć również 
za pomocą książki telefonicznej Gigaset.net, 
(str. 21).

Wskazówka
Aby zapewnić sobie możliwość stałej 
dostępności za pośrednictwem Internetu, 
router musi mieć stałe połączenie z 
Internetem.

¨  V 

WEWN 1
11.07.06  11:56
§WEWN§§§§§ §§§§Menu
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¤ Sprawdź, czy telefon jest połączony z 
siecią LAN. 
– Być może telefon nie otrzymał 

dynamicznego adresu IP.
lub 
– Do telefonu został przypisany stały 

adres IP, który został już 
przyporządkowany innemu 
użytkownikowi sieci LAN lub nie 
należy on do puli adresowej 
routera.- 

¤ Ustalanie adresu IP za pomocą menu 
słuchawki:
§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza
 ¢ Siec lokalna ¢ (wprowadź 
systemowy kod PIN) ¢ Adres IP

¤ Uruchom konfiguratora 
internetowego dla adresu IP 
(str. 29).

¤ Jeśli nie można nawiązać 
połączenia: zmień ustawienia w 
routerze (włącz serwer DHCP) lub 
zmień (stały) adres IP telefonu

Blad w rejestracji SIP!
u Osobiste dane rejestracji u operatora 

telefonii VoIp są niepełne wzgl. 
nieprawidłowe. 
¤ Sprawdź dane takie jak: Nazwa 

uzytkownika, Nazwa uwierzyteln. i Haslo 
uwierzyteln.. Sprawdź zwłaszcza 
pisownię wielkimi/małymi literami. 
Otwórz w tym celu menu słuchawki: 
§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza ¢ Telefonia  ¢ VoIP

u Brak adresu serwera VoIP lub też jest on 
niepoprawnie wpisany.
¤ Uruchom konfiguratora 

internetowego.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ VoIP. 
¤ W razie potrzeby popraw adres 

serwera.

Wskazówka
Jeśli w routerze włączona jest funkcja Port 
Forwarding dla portów wprowadzonych jako 
SIP (domyślnie 5600) oraz RTP (domyślnie 
5004), wtedy należy wyłączyć DHCP i 
przypisać do telefonu stały adres IP (w 
przeciwnym razie nie będzie możliwości 
słyszenia rozmówcy podczas połączeń VoIP), 
patrz str. 28.
Należy pamiętać, że adres IP oraz maska 
podsieci zależą od puli adresowej routera. 
Ponadto, za pomocą konfiguratora 
internetowego (str. 29) należy jeszcze 
wprowadzić domyślną bramę oraz serwera 
DNS. Najczęściej należy tu wprowadzić adres IP 
routera. 
14
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Przegląd pozycji menu 

Funkcję można wybrać na dwa sposoby:
u Za pomocą kombinacji cyfr („skrót”) w poniższym drzewie struktury menu
¤ Przykład: §Menu§  4 2 2 aby wybrać funkcję „ustawianie języka słuchawki”.

u Za pomocą opcji menu 
¤ Naciœnij klawisz §Menu§, za pomocą klawisza sterującego s przejdź do wybranej funkcji i 

naciśnij klawisz §OK§

1 SMS 

1-1 Nowy SMS

1-2 Odebrane 00+00

1-3 Robocze

1-6 Ustawienia 1-6-1 Centrum SMS 1-6-1-1 Centrum Serwisowe 1

… [do]

1-6-1-4 Centrum Serwisowe 4

1-6-2 Raport statusu

1-6-3 Zamow usluge SMS

2 Budzik 

2-1 Wlaczenie

2-2 Godz. budzenia

3 Ustaw. audio 

3-1 Glosnosc dzwonka

3-2 Melodia dzwonka 3-2-1 Polaczenia 
zewnetrzne

3-2-2 Polaczenia 
wewnetrzne

3-2-3 Budzik

3-3 Tony serwisowe

3-4 Slaba bateria 3-4-1 Wyl.

3-4-2 Wl.

3-4-3 Podczas polaczenia
15
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4 Ustawienia 

4-1 Data/czas

4-2 Sluchawka 4-2-1 Wyswietlacz 4-2-1-1 Wygaszacz ekranu

4-2-1-2 Uklad kolorów 

4-2-1-3 Kontrast

4-2-1-4 Podswietlenie

4-2-2 Jezyk sluchawki

4-2-3 Automatyczny 
odbiór

4-2-4 Zamelduj sluchawke

4-2-5 Reset sluchawki

4-3 Baza 4-3-2 Melodia 
oczekiwania

4-3-3 PIN systemu

4-3-4 Reset bazy

4-3-5 Funkcje specjalne 4-3-5-1 Tryb Repeatera

4-3-6 Siec lokalna 4-3-6-1 Dynamiczny 
adres IP

4-3-6-2 Adres IP

4-3-6-3 Maska podsieci

4-3-6-4 Serwer DNS

4-3-6-5 Brama domyslna

4-3-7 Telefonia Podmenu patrz str. 17

4-3-8 Aktualizacja 
oprogramowania

5 Sekretarka 

5-1 Ustaw przycisk 1 5-1-1 Poczta glosowa
16
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* Wskazówka Usługi sieciowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu 
aktualizacji oprogramowania układowego zostanie wykonane wyrejestrowanie i 
ponowne rejestrowanie słuchawki.

 

6 Uslugi sieci *  

6-1 VoIP 6-1-6 Dla wszystkich 
polaczen

6-1-6-1 Przekierowanie 
polaczen

6-2 Telefon 6-2-3 Ukryj mój numer

6-2-6 Dla wszystkich 
polaczen

6-2-6-1 Przekierowanie 
polaczen

6-2-6-3 Polaczenie oczekujace

6-2-6-6 Odrzucenie 
anonimowych

6-2-7 Wylacz 
oddzwonienie

Podmenu „Ustawienia ¢ Baza ¢ Telefonia
4-3-7 Telefonia 4-3-7-1 Domyslny typ linii 4-3-7-1-1 IP

4-3-7-1-2 Telefon

4-3-7-2 Kreator polaczenia

4-3-7-6 Telefon 4-3-7-6-1 Tryb wyboru

4-3-7-6-2 Czas flash

4-3-7-7 VoIP 4-3-7-7-1 Status na sluchawce

4-3-7-7-2 Wybierz operatora VoIP

4-3-7-7-3 Nazwa uzytkownika

4-3-7-7-4 Nazwa uwierzyteln.

4-3-7-7-5 Haslo uwierzyteln.

W niniejszej skróconej instrukcji nie zostały opisane wszystkie punkty menu. Pełny opis 
można znaleźć w szczegółowej instrukcji obsługi aparatu Gigaset C450 IP w Internecie 
pod adresem www.siemens.com/gigaset.
17
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Telefonowanie za 
pośrednictwem sieci 
stacjonarnej oraz VoIP

Połączenia zewnętrzne 
Połączenia zewnętrzne są to połączenia 
do publicznej sieci telefonicznej (sieci 
stacjonarnej) lub przez Internet (VoIP). Za 
pomocą klawisza połączenia c podczas 
wybierania można określić typ połączenia 
(sieć stacjonarna lub VoIP), jakie zostanie 
użyte. W tym celu w telefonie jeden typ 
połączenia ustalony jest jako połączenie 
domyślne. Fabrycznie jest to VoIP (sposób 
zmiany tego ustawienia, patrz 
patrz str. 28). 

¤ Wprowadź żądany numer/adres IP przy 
użyciu klawiatury. 

¤ Naciśnij krótko klawisz połączenia c, 
jeśli chcesz wykonać rozmowę za 
pośrednictwem połączenia 
domyślnego. 

lub:
¤ Przytrzymaj klawisz połączeniac, jeśli 

chcesz wykonać rozmowę za 
pośrednictwem połączenia innego 
typu (nie połączenia domyślnego). 

Przerywanie wybierania
Za pomocą klawisza zakończenia 
połączenia a można przerwać 
wybieranie.

Wprowadzanie adresu IP
Za pośrednictwem VoIP można zamiast 
numeru telefonu wybierać również numer 
IP.
¤ Naciśnij klawisz gwiazdki P, aby 

oddzielić od siebie bloki cyfr adresu IP 
(n.p. 149*246*122*28).

¤ Naciśnij klawisz krzyżyka #, aby do 
numeru IP rozmówcy dołączyć numer 
portu SIP (np. 
149*246*122*28#5060).

Zakończenie połączenia
a Naciśnij klawisz zakończenia 

połączenia.

Wskazówki
– W celu użycia trybu głośnomówiącego, 

zamiast klawisza połączenia c można 
również nacisnąć/przytrzymać klawisz 
trybu głośnomówiącego d. 

– Jeśli używana jest słuchawka inna, niż 
Gigaset C45 (kompatybilna ze standardem 
GAP), wszystkie rozmowy będą 
prowadzone za pośrednictwem połączenia 
domyślnego, nawet w przypadku 
przytrzymania klawisza c. Jeśli natomiast 
rozmowa ma być nawiązana za 
pośrednictwem połączenia innego niż 
domyślne, na końcu numeru należy 
wprowadzić gwiazdkę (*). 

– W przypadku połączenia za pośrednictwem 
VoIP do sieci stacjonarnej, w razie potrzeby 
należy również w przypadku rozmów 
miejscowych wprowadzić numer 
kierunkowy (zależnie od operatora VoIP). 
Aby tego uniknąć, numer kierunkowy 
można wprowadzić do konfiguracji stacji 
bazowej (za pomocą konfiguratora 
internetowego). Będzie on wtedy 
automatycznie umieszczany na początku 
numeru w przypadku rozmów 
miejscowych. 
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Przyjmowanie połączenia
Połączenie przychodzące sygnalizowane 
jest w słuchawce na trzy sposoby: 
sygnałem dzwonka, komunikatem na 
wyświetlaczu oraz miganiem klawisza 
trybu głośnomówiącego d. 

Połączenie można przyjąć na różne 
sposoby:
¤ naciskając klawisz połączenia c,
¤ naciskając klawisz trybu zestawu 

głośnomówiącego d. 

Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i 
włączona jest funkcja Automatyczny odbiór 
((str. 16)), słuchawka przyjmie połączenie 
automatycznie po podniesieniu jej z 
ładowarki.

Przełączanie pomiędzy trybem 
słuchawki a trybem zestawu 
głośnomówiącego
¤ Naciśnij klawisz trybu 

głośnomówiącego d , aby podczas 
rozmowy włączyć lub wyłączyć tryb 
głośnomówiący.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy 
do ładowarki:
¤ Podczas odkładania słuchawki należy 

przytrzymać klawisz trybu zestawu 
głośnomówiącego d. Jeśli klawisz 
trybu głośnomówiącegod nie zaświeci 
się, należy go ponownie nacisnąć.

Ustawianie oraz wybieranie 
numeru alarmowego
W telefonie można zapisać pięć numerów 
alarmowych. Telefon jest fabrycznie 
ustawiony w taki sposób, aby numery te 
były wybierane zawsze za pośrednictwem 
sieci stacjonarnej – niezależnie od rodzaju 
połączenia wybranego przez 
użytkownika. Sieć stacjonarna obsługuje 
zawsze ogólne numery alarmowe (np. 
połączenie z miejscową komendą policji). 

Ustawienie wybierania numerów 
alarmowych zawsze za pośrednictwem 
sieci stacjonarnej można wyłączyć (Dialing 
Plans, str. 30). Przedtem należy się 
jednakże upewnić, czy operator telefonii 
VoIP obsługuje numery alarmowe (np. 
połączenie z miejscową komendą policji). 

Numery alarmowe można wprowadzać 
lub zmieniać na stronie internetowej 
Dialing Plans konfiguratorze 
internetowym. 
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Dialing Plans.
¤ Wpisz numery alarmowe w polach 

obszaru Emergency Numbers. 
Wprowadzone numery alarmowe 
można zmienić. 

¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać 
ustawienia.

Wskazówki 
– Czy i jakie numery alarmowe są zapisane w 

telefonie, można sprawdzić za pomocą 
konfiguratora internetowego. 

– Uwaga! Jeśli za pomocą konfiguratora 
internetowego wyłączona została funkcja 
Emergency calls always via fixed line i 
dodatkowo ustawiono automatyczne 
wybieranie lokalnego numeru 
kierunkowego dla połączeń VoIP (Settings £ Telephony £ Dialing Plans), lokalny 
numer kierunkowy poprzedzi również 
numery alarmowe, jeśli będą wybierane za 
pośrednictwem VoIP. 
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Obsługa słuchawki

Włączanie/wyłączanie słuchawki
a Przytrzymaj klawisz 

zakończenia połączenia przez 
dłuższą chwilę.

Słychać sygnał potwierdzenia.

Włączanie/wyłączanie blokady 
klawiszy
# Przytrzymaj klawisz krzyżyka. 

Słychać sygnał potwierdzenia. Jeśli 
blokada klawiszy jest włączona, na 
wyświetlaczu widoczny jest symbol Ø.

Klawisz sterujący 

1 Klawisz sterujący

W niniejszej instrukcji obsługi symbol 
strzałki, którą należy nacisnąć na klawiszu 
sterującym w danej sytuacji, oznaczony 
jest zawsze kolorem czarnym (góra, dół). 
Przykład: t – „należy nacisnąć klawisz 
sterujący na górze”. 

Klawisz sterujący ma różne funkcje.

W stanie gotowości słuchawki
s Otwieranie książki 

telefonicznej.

t Ustawianie głośności sygnału 
dzwonka słuchawki (str. 26).

Na listach i w menu
t / s Przewijanie po jednym 

wierszu w górę lub w dół.

W polu wprowadzania danych
t / s Przesuwanie kursora w lewo 

lub w prawo.

Podczas rozmowy zewnętrznej
s Otwieranie książki 

telefonicznej.

t Zmienianie głośności w trybie 
słuchawki lub zestawu 
głośnomówiącego. 

Klawisze wyświetlacza
Aktualne funkcje wyświetlacza 
prezentowane są w dolnym wierszu 
wyświetlacza w odwróconych kolorach. 
Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają 
się w zależności od sytuacji. 

Przykład:

1 Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
2 Klawisze wyświetlacza

Powrót do stanu gotowości
Powracanie z dowolnego miejsca w menu 
do stanu gotowości:
¤ Przytrzymaj klawisz zakończenia 

połączenia a.

Zmiany, które nie zostały potwierdzone 
lub zapisane za pomocą klawisza §OK§, 
zostaną anulowane.

Dalsze informacje na temat obsługi 
aparatu Gigaset C450 IP można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji (str. 7).

1

§§§§WEWN§§§ §§Menu 

2

1§§§§WEWN§§§ §§Menu 
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Telefonia VoIP za 
pośrednictwem
Gigaset.net
Gigaset.net oferuje możliwość 
bezpośredniego, bezpłatnego 
telefonowania za pośrednictwem 
Internetu do innych użytkowników 
Gigaset.net – bez konieczności zakładania 
konta u operatora VoIP i wprowadzania 
innych ustawień! Wystarczy jedynie 
podłączyć telefon do źródła zasilania oraz 
do Internetu i wpisać się pod wybraną 
nazwą do internetowej książki 
telefonicznej Gigaset Net. 

Gigaset.net to usługa VoIP firmy Siemens 
Home and Office Communication Devices 
GmbH & Co KG, z której korzystać mogą 
wszyscy użytkownicy telefonów VoIP, 
obsługujących Gigaset.net. 

Do każdego aparatu Gigaset VoIP 
przypisany jest już fabrycznie numer 
telefonu Gigaset.net. 

Korzystanie z książki 
telefonicznej Gigaset.net 
Słuchawka znajduje się w stanie 
gotowości: 
¤ Otwórz książkę telefoniczną za pomocą 

klawisza s. 
¤ Wybierz wpis  <Gigaset.net> i naciśnij 

klawisz połączenia c. 

Sposób wyszukiwania numerów 
telefonów w książce telefonicznej 
Gigaset.net oraz nawiązywania połączeń 
opisano w szczegółowej instrukcji obsługi 
w Internecie. 

Wpisywanie własnego numeru
Po połączeniu z książką telefoniczną 
Gigaset.net: 
¤ §Menu§ ¢  Info uzytkownika i naciśnij 

klawisz §OK§.

Zostanie wyświetlony numer Gigaset.net 
użytkownika oraz ew. wpisana nazwa. 

§Edytuj§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.

~ Wpisz/zmień nazwę i naciśnij 
klawisz §OK§. 

Wykluczeni odpowiedzialności
Gigaset.net to dobrowolna usługa firmy 
Siemens Home and Office Communication 
GmbH & Co KG bez gwarancji i 
odpowiedzialności z tytułu dostępności sieci. 
Usługa ta może zostać wyłączona po 
uprzednim  powiadomieniu z wyprzedzeniem 
trzech miesięcy.

Wskazówki
– Połączenia z książką telefoniczną 

Gigaset.net są zawsze bezpłatne. 
– Jeśli w książce telefonicznej został 

przypadkowo skasowany wpis słuchawki  
<Gigaset.net>, wybierz 1188#9 (numer 
książki telefonicznej Gigaset.net) i naciśnij 
klawisz połączenia c. Można również 
utworzyć nowy wpis w książce o tym 
numerze. 
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Korzystanie z książki 
telefonicznej i innych list
Dostępne możliwości: 
u Książka telefoniczna
u Lista ponownego wybierania
u Lista wiadomości SMS
u Lista połączeń

Książka telefoniczna
¤ W stanie gotowości otwórz książkę 

telefoniczną za pomocą klawisza s. 

W książce telefonicznej można zapisać 
100 pozycji.

Długość wpisu

Numer: maks. 32 cyfry 
Nazwa: maks. 16 znaków 

Zapisywanie numerów w książce 
telefonicznej
s ¢ §Menu§ ¢ Nowy wpis
~ Wprowadź numer i naciśnij 

klawisz §OK§. W przypadku 
wprowadzenia na końcu 
numeru gwiazdki (*), numer 
będzie wybierany zawsze za 
pośrednictwem połączenia 
innego niż domyślne, (str. 28).

~ Wprowadź nazwę i naciśnij 
klawisz §OK§.

Przypisywanie klawiszy
§Menu§ ¢ Przycisk skrótu

Aktualny wpis można przypisać do 
klawisza szybkiego wybierania, Q lub 2 
do O.

W celu wybrania numeru przytrzymaj 
odpowiedni klawisz szybkiego 
wybierania.

Jeśli na końcu przyporządkowanego 
numeru w książce telefonicznej znajduje 
się gwiazdka (*), numer będzie wybierany 
zawsze za pośrednictwem połączenia 
innego niż domyślne, a w przeciwnym 
razie zawsze przy użyciu połączenia 
domyślnego (str. 28). 

Zarządzanie wpisami w książce 
telefonicznej
Za pomocą menu książki telefonicznej 
można np.:
u zmieniać wpisy, usuwać lub przesyłać 

do innych słuchawek stacji bazowej,
u Usuwanie książki telefonicznej lub 

przesyłanie do innych słuchawek

¤ Wybierz wpis w książce telefonicznej i 
naciśnij klawisz §Menu§, aby otworzyć 
menu.

Dalsze informacje można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji obsługi aparatu 
Gigaset C450 IP w Internecie pod adresem 
www.siemens.com/gigaset.

Wskazówki
– W razie potrzeby w przypadku łączenia się 

za pośrednictwem VoIP do sieci 
stacjonarnej, należy również w przypadku 
rozmów miejscowych wprowadzić numer 
kierunkowy (zależnie od operatora VoIP). 
Dlatego też numery należy zapisywać w 
książce telefonicznej wraz z prefiksem. 
Alternatywnie można również za pomocą 
konfiguratora internetowego ustalić 
prefiks, który będzie podczas 
telefonowania za pośrednictwem VoIP 
automatycznie poprzedzać wszystkie 
numery wybrane bez prefiksu.

– Aby umożliwić szybkie wybieranie, numer z 
książki telefonicznej można przypisać do 
klawisza.
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Lista ponownego wybierania
Na liście ponownego wybierania 
wyświetla się dziesięć ostatnio wybranych 
na słuchawce numerów telefonów. 
¤ Naciśnij krótkoklawisz połączenia c w 

celu otwarcia listy ponownego 
wybierania numerów.

Wyświetlanie list za pomocą 
klawisza wiadomości 
Za pomocą klawisza wiadomości f 
można wyświetlić następujące listy:
u Lista wiadomości SMS
u Automatyczna sekretarka w sieci

O ile operator udostępnia taką usługę i 
o ile skrzynka ta została ustawiona do 
szybkiego wybierania za pomocą 
klawisza 1, (str. 16).

u Lista połączeń (warunek: została 
udostępniona prezentacja numeru 
wywołującego)
Zapisywane są numery ostatnich 
30 połączeń nieodebranych. 
Wielokrotne połączenia z tego samego 
numeru zapisywane są raz (ostatnie 
połączenie).

Gdy tylko na liście znajdzie się nowy wpis, 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz 
f miga. Na ekranie wyświetlony zostanie 
komunikat.

Naciśnięcie migającego klawisza f 
umożliwia wyświetlenie wszystkich list, 
na których znajdują się nowe wiadomości. 
Jeśli nowe wiadomości znajdują się tylko 
na jednej liście, zostanie ona od razu 
otwarta.

Otwieranie listy
f ¢ ew. wybierz listę

q Wybierz wpis.

Dalsze informacje na temat list można 
znaleźć w szczegółowej instrukcji obsługi 
aparatu Gigaset C450 IP (str. 7).

Wybieranie przy użyciu książki 
telefonicznej/listy
¤ Otwórz książkę telefoniczną/listę.
¤ Za pomocą klawisza q  wybierz wpis.
¤ Naciśnij  krótko/przytrzymaj klawisz 

połączenia c (str. 18). 

Wskazówka
Jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce 
poczty głosowej u operatora, w przypadku 
odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest 
komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki 
poczty głosowej u operatora).

Wskazówka
Adresy IP można wybierać tylko za 
pośrednictwem VoIP.
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Wiadomości SMS 
(komunikaty tekstowe)
Urządzenie dostarczane jest w 
konfiguracji umożliwiającej od razu 
wysyłanie wiadomości SMS.

Podczas wysyłania wiadomości SMS stacja 
bazowa automatycznie nawiązuje 
połączenie za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej.

Warunki:
u Dla linii telefonicznej udostępniona 

została usługa prezentacji numeru 
wywołującego (CLIP).

u Operator obsługuje możliwość 
przesyłania wiadomości SMS w sieci 
stacjonarnej (informacje na ten temat 
można uzyskać u operatora).

u Należy uprzednio zarejestrować się u 
operatora w celu wysyłania i 
odbierania wiadomości SMS.

Wpisywanie/wysyłanie/
zapisywanie wiadomości SMS
Wiadomość SMS może zawierać 160 
znaków. 

§Menu§ ¢ SMS ¢ Nowy SMS
~ Wpisywanie wiadomości SMS 

§Menu§  ¢Wyslij
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.

s / ~ Wybierz numer wraz z 
numerem kierunkowym 
(także w lokalnej sieci 
telefonicznej) z książki 
telefonicznej lub wpisz numer 
bezpośrednio i naciśnij 
klawisz §OK§.
Aby wysłać SMS do skrzynki 
pocztowej SMS: załącz na 
końcu numeru numer 
identyfikacyjny skrzynki.
Wiadomość SMS zostanie 
wysłana. 

lub:

§Menu§ ¢  Zapisz 
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wiadomość zostanie zapisana 
na liście wysłanych. Można ją 
zmienić i wysłać później.
Otwieranie listy wysłanych 
wiadomości: §Menu§ ¢ SMS ¢ Robocze.

.

Odbieranie/odczytywanie 
wiadomości SMS
Wszystkie odebrane wiadomości SMS 
zapisywane są na liście odebranych. 
Wieloczęściowe wiadomości SMS dzielone 
są na mniejsze o maks. ilości 153 znaków 
i zapisywane w tej postaci na liście 
odebranych wiadomości.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są 
na wszystkich słuchawkach Gigaset C45 za 
pomocą komunikatu na wyświetlaczu, 
miganiem klawisza wiadomości f oraz 
sygnałem dźwiękowym. 

Wskazówka 
Po pierwszym otwarciu menu SMS nastąpi 
automatyczna rejestracja telefonu we 
wpisanych i dostępnych centrach SMS. 
Wiadomości SMS można będzie odbierać z 
tych centrów SMS.
Można również wpisać inne centra SMS i 
zarejestrować się w nich za pośrednictwem 
kreatora rejestracji Należy w tym celu 
zapoznać się z instrukcją obsługi aparatu 
Gigaset C450 IP (str. 7).

Wskazówka 
Jeśli wpisywanie wiadomości SMS zostanie 
przerwane przez przychodzące połączenie 
zewnętrzne, zostanie ona automatycznie 
zapisana na liście wysłanych wiadomości.
24



Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Gigaset C450 IP / pl / A31008-M1713-S201-1-5543 / sms_neutral.fm / 28.06.2007
w

er
sj

a 
4

,  
1

6
.0

9
.2

0
0

5

Odczytywanie wiadomości SMS:
¤ Otwórz listę odebranych za pomocą 

klawisza wiadomości f (str. 23) lub 
też Menu§ ¢ SMS  ¢ Odebrane 01+05. 

¤ Wybierz SMS 
¤ Menu§  ¢ Czytaj wybierz i naciśnij 

klawisz §OK§ .

Zarządzanie listami wiadomości 
SMS
Za pomocą menu listy odebranych/
wysłanych wiadomości można np.:
u usuwać pojedyncze wiadomości SMS 

lub całą listę,
u przekazywać lub odpowiadać na 

wiadomości SMS,

¤ wybierać wiadomości SMS i nacisnąć 
§Menu§, w celu otwarcia menu.

Dalsze informacje można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji obsługi aparatu 
Gigaset C450 IP w Internecie pod adresem 
www.siemens.com/gigaset.
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Ustawianie stacji bazowej/
słuchawki 
Słuchawka oraz stacja bazowa są 
wstępnie skonfigurowane. Ustawienia 
można zmieniać pojedynczo. 
Odpowiednie funkcje znajdują się w 
podmenu §Menu§ ¢ Ustawienia oraz §Menu§ ¢ Ustaw. audio (str. 15). 

Stację bazową można ustawić za pomocą 
zarejestrowanej słuchawki Gigaset C45.

Zmienianie głośności
Można ustawić trzy poziomy głośności 
słuchawki i pięć poziomów głośności dla 
głośnika trybu głośnomówiącego. Poziom 
głośności można ustawić tylko w trakcie 
rozmowy. 

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna.

t Naciśnij klawisz sterujący.

q Ustaw głośność i naciśnij 
klawisz §OK§.

Jeśli do klawisza t przypisana jest jakaś 
inna funkcja, np. przełączanie: 

§Menu§ Otwórz menu.

Glosnosc Wybierz i naciśnij klawisz §OK§. 

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej). 

Ustawianie głośności sygnału 
dzwonka
Poziom głośności jest taki sam dla 
wszystkich typów sygnałów.

§Menu§ ¢ Ustaw. audio ¢ Glosnosc dzwonka
Albo, w stanie gotowości:

t Naciśnij krótko.

Następnie:

q Ustaw głośność i naciśnij 
klawisz §OK§.

a Przytrzymaj (stan gotowości). 

Włączanie/wyłączanie sygnału 
dzwonka
Przed odebraniem połączenia lub w stanie 
gotowości aparatu sygnał dzwonka 
słuchawki można wyłączyć. Połączenie 
można przyjąć, dopóki jest ono 
sygnalizowane na wyświetlaczu.

Wyłączanie sygnału dzwonka
P Przytrzymaj klawisz gwiazdki 

tak długo, aż zostanie 
wyświetlony symbol Ú.

Ponowne włączanie sygnału dzwonka
P W stanie gotowości 

przytrzymaj klawisz gwiazdki.

Włączanie/wyłączanie sygnałów 
dźwiękowych
§Menu§ ¢ Ustaw. audio ¢ Tony serwisowe

Wybierz i naciśnij klawisz §OK§ 
(‰ = wł.).

Wszystkie sygnały dźwiękowe zostaną 
włączone wzgl. wyłączone. 

Używanie słuchawki jako 
budzika

Włączanie/wyłączanie budzika
§Menu§ ¢  Budzik ¢  Wlaczenie(‰ = wł.)

lub:

g Naciśnij klawisz budzika.

Po włączeniu budzika automatycznie 
otwierane jest menu umożliwiające 
ustawienie godziny budzenia (str. 27).

Wskazówka
Głośność trybu zestawu głośnomówiącego 
można zmieniać tylko wtedy, gdy funkcja ta 
została ustawiona.
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Ustawianie czasu budzenia
§Menu§ ¢ Budzik  ¢ Godz. budzenia
¤ Wprowadź czas budzenia (godzinę i 

minutę) i naciśnij klawisz §OK§.

Gdy dzwoni budzik...

Powtórzenie budzenia po 5 minutach
§Drzem.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza 

lub dowolny inny klawisz.

Po trzecim naciśnięciu klawisza §Drzem.§ 
budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Wyłączenie budzika na 24 godziny
§Wyl.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmienianie systemowego kodu 
PIN stacji bazowej
Ustawiony 4-cyfrowy, systemowy kod PIN 
stacji bazowej (0000) można zmienić na 
kod PIN (4-cyfrowy) znany tylko 
użytkownikowi.

§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza
 ¢ PIN systemu
~ Wprowadź aktualny 

systemowy kod PIN i naciśnij 
klawisz §OK§. 

~ Wprowadź nowy systemowy 
kod PIN i naciśnij klawisz §OK§. 

~ Wprowadź ponownie nowy 
systemowy kod PIN i naciśnij 
klawisz §OK§. 

Ze względów bezpieczeństwa 
wprowadzany kod wyświetlany jest w 
postaci czterech gwiazdek „****”.

a Przytrzymaj (w stanie 
gotowości). 

Przywracanie ustawień 
fabrycznych słuchawki
Zostaną zresetowane wszystkie 
indywidualne ustawienia słuchawki, a 
zwłaszcza ustawienia języka, 
wyświetlacza, poziomu głośności, 
sygnałów dzwonka, sygnałów 
dźwiękowych oraz budzika (str. 26). 

Usunięta zostanie także lista ponownego 
wybierania. 

Wpisy książki telefonicznej, data i godzina, 
jak również ustawienia rejestracji 
słuchawki w stacji bazowej pozostaną 
zachowane.

§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Sluchawka ¢ Reset 
sluchawki
§OK§ W celu potwierdzenia naciśnij 

klawisz wyświetlacza.

a Przytrzymaj (w stanie 
gotowości).

Za pomocą klawisza a można anulować 
przywracanie ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień 
fabrycznych stacji bazowej

Przywracanie ustawień fabrycznych 
stacji bazowej za pomocą menu
Zostaną zmienione ustawienia własne 
użytkownika, a w szczególności:
u ustawienia VoIP, np.dane operatora 

VoIP oraz konta, jak też ustawienia 
DTMF, 

u ustawienia sieci lokalnej (str. 28), 
u domyślne połączenie (str. 28), 
u nazwy słuchawek, 
u ustawienia wiadomości SMS (np. 

centra SMS), 
u ustawienia połączeń z centralkami 

PABX. 

Zostaną usunięte listy wiadomości SMS 
oraz lista połączeń.
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Data i godzina, jak również systemowy 
kod PIN pozostaną zachowane. Słuchawki 
pozostaną nadal zarejestrowane. 

§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza
 ¢ Reset bazy
§OK§ W celu potwierdzenia naciśnij 

klawisz wyświetlacza.

Przywracanie ustawień fabrycznych 
stacji bazowej za pomocą klawisza 
stacji bazowej
Podobnie jak w przypadku przywracania 
ustawień stacji bazowej za 
pośrednictwem menu, w tym przypadku 
zostaną również zresetowane wszystkie 
ustawienia indywidualne. Ponadto 
przywrócony zostanie systemowy kod PIN 
„0000” i wyrejestrowane zostaną 
wszystkie słuchawki, które nie zostały 
zarejestrowane fabrycznie. 

¤ Rozłącz połączenie kablowe stacji 
bazowej z routerem oraz z siecią 
stacjonarną.

¤ Odłącz zasilacz stacji bazowej od 
gniazda zasilania.

¤ Naciśnij i przytrzymaj klawisz 
rejestracji/wywołania wewnętrznego 
(str. 2).

¤ Podłącz ponownie zasilacz do gniazda 
zasilania.

¤ Przytrzymaj w dalszym ciągu klawisz 
rejestracji/wywołania wewnętrznego 
(co najmniej 10 sekund).

¤ Zwolnij klawisz rejestracji/wywołania 
wewnętrznego. Ustawienia stacji 
bazowej zostały przywrócone.

Ustawianie połączenia 
domyślnego
Można ustawić, czy połączenia będą 
nawiązywane domyślnie za 
pośrednictwem VoIP czy też sieci 
stacjonarnej.

§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza
 ¢ Telefonia ¢ Domyslny typ linii
IP / Telefon 

Wybierz i naciśnij klawisz §OK§ 
(‰ = wł.).

Dalsze informacje na temat ustawień 
telefonu i usług VoIP można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji obsługi aparatu 
Gigaset C450 IP w Internecie pod adresem 
www.siemens.com/gigaset.

Przypisywanie stałego adresu 
IP- do telefonu
Jeśli w routerze wyłączona jest funkcja 
DHCP, do telefonu należy przypisać stały 
adres IP i z reguły wprowadzić router jako 
bramę do Internetu oraz serwer DNS. 

§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza
 ¢ Siec lokalna 

~ Wprowadź systemowy kod PIN 
i naciśnij klawisz §OK§. 

Dynamiczny adres IP (‰ = wł.) 
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.

Adres IP Wybierz i potwierdź za 
pomocą klawisza §OK§. 

~ Wprowadź adres IP i naciśnij 
klawisz §OK§. Fabrycznie 
ustawiony jest numer 
192.168.2.2.

Wskazówka
Sposób ponownej rejestracji słuchawek po 
przywróceniu ustawień fabrycznych opisany 
został w szczegółowej instrukcji obsługi 
aparatu Gigaset C450 IP w Internecie.
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Maska podsieci
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§. 

~ W razie potrzeby wprowadź 
maskę podsieci i naciśnij 
klawisz §OK§. Ustawienie 
domyślne: 255.255.255.000. 

Serwer DNS
Wybierz i potwierdź za 
pomocą klawisza §OK§. 

~ Wprowadź adres IP 
preferowanego serwera DNS i 
naciśnij klawisz §OK§. Zazwyczaj 
jest to lokalny adres IP routera. 
Ustawienie domyślne: 
192.168.2.1.

Brama domyslna
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§. 

~ Wprowadź adres IP bramy do 
Internetu i naciśnij klawisz §OK§. 
Zazwyczaj jest to lokalny adres 
IP routera. Ustawienie 
domyślne: 192.168.2.1.

Dalsze informacje na temat ustawień 
telefonu i usług VoIP można znaleźć w 
szczegółowej instrukcji obsługi aparatu 
Gigaset C450 IP w Internecie.

Konfigurator internetowy
Konfigurator internetowy to interfejs 
internetowy telefonu. Dzięki niemu 
można wprowadzać ustawienia stacji 
bazowej telefonu za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej w komputerze. 

Warunki: 
u W komputerze zainstalowana jest 

standardowa przeglądarka 
internetowa, np. Internet Explorer 
począwszy od wersji 6.0 lub Firefox od 
wersji 1.0.4.

u Telefon i komputer połączone są ze 
sobą za pomocą routera lub 
przełącznika. 

Łączenie komputera PC z 
konfiguratorem internetowym 
¤ Uruchom konfigurator internetowy.

Warunek: ustawienia zapory w 
komputerze umożliwiają komunikację 
pomiędzy komputerem a telefonem.

¤ Wprowadź w polu adresowym 
przeglądarki internetowej adres IP 
telefonu, np. http://192.168.1.10. 
Aktualny adres IP telefonu można 
sprawdzić w słuchawce: 
§Menu§ ¢ Ustawienia ¢ Baza ¢
Siec lokalna ¢ (PIN systemu 
wprowadź) ¢ Adres IP. 

¤ Naciśnij klawisz Enter. 

Zostanie nawiązane połączenie z 
konfiguratorem internetowym telefonu. 
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Wylogowanie
Na każdej stronie konfiguratora 
internetowego można znaleźć z prawej 
strony u góry na pasku menu polecenie 
Log Off. Kliknij przycisk Log Off, aby 
wylogować się z konfiguratora 
internetowego. 

Funkcje konfiguratora 
internetowego

Przegląd pozycji menu

SettingsKonfigurator internetowy telefonu 
oferuje następujące możliwości:
u IP Configuration 

Konfigurowanie dostępu telefonu do 
sieci lokalnej (adres IP, brama 
internetowa).-
Zwłaszcza w przypadku, gdy do 
telefonu przypisany jest stały numer IP, 
za pomocą konfiguratora 
internetowego należy wprowadzić 
bramę oraz serwer DNS. Zazwyczaj jest 
to router. 

u Telephony ¢ Connections 
Konfigurowanie usług VoIP w telefonie. 
Można pobrać ogólne dane dostępu 
operatora VoIP z Internetu do telefonu 
lub też wpisać dane samodzielnie.

Należy wpisać osobiste dane dostępu 
do konta VoIP (numer VoIP) u danego 
operatora VoIP. 
W razie potrzeby numery telefoniczne 
VoIP można włączyć/wyłączyć.
Telefon zgłasza się na serwerze VoIP 
przy użyciu aktywnego numeru VoIP i 
jest dostępny pod tym numerem. 

u Telephony ¢ Dialing Plans 
Można włączać wzgl. wyłączać 
następujące reguły wybierania. 
– W przypadku połączeń VoIP do 

wszystkich numerów, które nie 
zaczynają się od 0, dodawany jest 
automatycznie na początku lokalny 
numer kierunkowy. 
Numer ten należy ustalić. 

– Zapisane numery alarmowe będą 
zawsze wybierane za pomocą sieci 
stacjonarnej. 
Zostaną wyświetlone zapisane 
numery alarmowe. Można wpisać 
własne numery alarmowe. 

u Telephony ¢ Advanced Settings 
– Należy ustalić numery portów, z 

których telefon będzie korzystać w 
przypadku telefonii VoIP. 

– W odniesieniu do VoIP należy 
ustalić, jak będą transmitowane 
wzgl. konwertowane sygnały DTMF, 
na pakiety językowe, czy na pakiety 
informacji SIP. Sygnalizacja DTMF 
jest niezbędna np. do sprawdzania i 
sterowania niektórymi skrzynkami 
poczty głosowej. Należy dowiedzieć 
się u operatora VoIP, jaki rodzaj 
sygnalizacji DTMF jest obsługiwany. 

u Miscellaneous 
Należy ustalić, czy mają być przesyłane 
informacje o nowych wersjach 

Home (przegląd funkcji)

Settings 

IP Configuration

Telephony

Connections

Dialing Plans

Advanced Settings

Miscellaneous

Status (informacje na temat 
telefonu)

Device

Wskazówka
Ważna wskazówka: po aktualizacji 
oprogramowania układowego w stacjach 
bazowych Gigaset C450 IP, wyprodukowanych 
przed czerwcem 2006, zamiast „Connections” 
wyświetlany jest tekst  ¢ „VoIP”.
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oprogramowania układowego 
(firmware) w Internecie. 
Dla kolejnych aktualizacji 
oprogramowania układowego można 
ustalić serwer/komputer, z którego 
zostanie wykonana aktualizacja i 
wczytać ew. nowe oprogramowanie 
układowe do telefonu.
W celu zdiagnozowania problemów 
połączeń VoIP można wyświetlić w 
słuchawce kody statusu VoIP. 

Opis konfiguratora internetowego 
znajduje się w szczegółowej instrukcji 
obsługi aparatu Gigaset 
C450 IP w Internecie pod adresem 
www.siemens.com/gigaset.
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Dodatek

Konserwacja
¤ Stację bazową i słuchawkę należy 

czyścić czystą wilgotną szmatką lub 
ściereczką antystatyczną (nie używać 
środków czyszczących). 

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. 
Stwarza to niebezpieczeństwo 
gromadzenia się ładunku statycznego. 

Kontakt z cieczami 
W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą 
należy:
¤ Wyłączyć natychmiast słuchawkę i 

wyjąć z niej akumulatory. 
¤ Umożliwić wypłynięcie cieczy ze 

słuchawki.
¤ Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i 

umieścić słuchawkę na co najmniej 
72 godziny z otwartą wnęką 
akumulatorów i klawiaturą skierowaną 
ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu 
(nie w: kuchence mikrofalowej, 
piekarniku itp.).

¤ Słuchawkę należy włączyć dopiero 
po jej całkowitym wyschnięciu. 

Po całkowitym wyschnięciu na ogół 
urządzenia można znowu używać.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem 
telefonu, przez cały czas dostępne jest 
centrum obsługi klienta www.siemens.de/
gigasetservice. Ponadto w szczegółowej 
instrukcji obsługi znaleźć można 
zestawienie najczęściej występujących 
problemów oraz ich możliwych 
rozwiązań.

Obsługa klienta (Customer Care)
Oferujemy Państwu szybkie doradztwo 
indywidualne. 

Nasza pomoc techniczna w Internecie jest 
dostępna o każdej porze i z każdego 
miejsca na świecie. 
http://www.siemens.com/
gigasetcustomercare 
Pomoc techniczna, dotycząca naszych 
produktów, dostępna przez 24 godziny na 
dobę. Użytkownik może tam znaleźć listę 
najczęściej zadawanych pytań i 
odpowiedzi, jak też dostępne do pobrania 
pliki instrukcji obsługi i (w przypadku 
niektórych produktów) najnowsze 
aktualizacje oprogramowania.

Listę najczęściej zadawanych pytań i 
odpowiedzi na nie można również znaleźć 
w szczegółowej instrukcji obsługi na 
dostarczonym dysku CD lub w Internecie 
pod adresem
http://www.siemens.com/gigaset. 

W razie konieczności dokonania naprawy, 
ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub 
rękojmi szybką i niezawodną pomoc 
uzyskać można w centrum serwisowym 
Service-Center. 

Polska 0 801 140 160

Należy przygotować dowód zakupu. 

W krajach, w których produkty naszej 
firmy nie są rozprowadzane przez 
autoryzowanych partnerów handlowych, 
nie są również oferowane usługi wymiany 
ani naprawy. 

!

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do 
usługi VoIP należy kierować do operatora 
udostępniającego te usługi. 
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Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w 
analogowych liniach telefonicznych 
polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów 
zostały uwzględnione.

Niniejszym Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG 
oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe 
wymagania i inne związane z tym 
regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.
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Dane techniczne

Zalecane akumulatory
(stan aktualny w momencie złożenia instrukcji 
obsługi do druku)

Niklowo-wodorkowe (NiMH):
u Sanyo Twicell 650
u Sanyo Twicell 700
u Sanyo NiMH 800
u Panasonic 700 mAh „for DECT”
u GP 550mAh
u GP 700mAh
u GP 850mAh
u Yuasa Technology AAA Phone 600
u Yuasa Technology AAA Phone 700
u Yuasa Technology AAA 800
u VARTA Phone Power AAA 700mAh

Słuchawka dostarczana jest z dwoma 
akumulatorami dopuszczonymi do 
użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki
Poniższe parametry dotyczą 
akumulatorów o pojemności 650mAh.

Czasy pracy oraz ładowania odnoszą się 
tylko do użytkowania zalecanych 
akumulatorów.

Pobór mocy stacji bazowej
W zależności od aktualnego statusu ok. 
2,5 W.

Ogólne dane techniczne

Czas gotowości ok. 125godzin (5 dni)

Czas rozmowy ok. 13godzin

Czas ładowania ok. 7,5godziny

Złącza sieć stacjonarna, Ethernet

Standard DECT obsługiwany

Standard GAP obsługiwany

Liczba kanałów 60 kanałów dupleksowych

Zakres 
częstotliwości

1880–1900 MHz

Procedura 
dupleksowania

multipleksowanie z 
podziałem czasowym, 
długość ramki 10 ms

Odstęp między 
kanałami

1728 kHz

Szybkość 
transmisji

1152 Kb/s

Modulacja GFSK

Kodowanie 
sygnału mowy 

32 Kb/s

Moc wyjściowa 10 mW, średnia moc na 
jeden kanał

Zasięg do 300 m w terenie 
otwartym, do 50 m w 
budynkach

Zasilanie stacji 
bazowej

230 V ~/ 50 Hz

Środowisko pracy od 5°C do 45°C, 
wilgotność względna od 
20% do 75%

Tryb wybierania DTMF (wybieranie 
tonowe)/DP (wybieranie 
impulsowe)

Kodery-dekodery G711, G726, G729AB z 
VAD/CNG

Quality of Service TOS, DiffServ

Protokoły DECT, SIP, RTP, DHCP, 
NAT Traversal (STUN)

Wymiary stacji 
bazowej

105 x 132 x 46 mm 
(wys. x szer. x gr.)

Wymiary 
słuchawki

141 x 53 x 31mm 
(dł. x szer. x wys.)

Ciężar stacji 
bazowej

130 g 

Ciężar słuchawki 
z akumulatorami

116 g
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Gigaset C450 IP – wolne 
oprogramowanie 
Oprogramowanie aparatu Gigaset C450 IP 
zawiera między innymi wolne 
oprogramowanie, licencjonowane na 
zasadach GNU Lesser General Public 
License. Oprogramowanie to zostało 
stworzone przez osoby trzecie i jest 
chronione prawem własności 
intelektualnej. Na dalszych stronach 
załączony został tekst licencji w 
oryginalnej, angielskiej wersji. 

Oprogramowanie przekazywane jest 
bezpłatnie. Użytkownik ma prawo 
użytkowania wolnego oprogramowania 
na zasadach wskazanych w w/w 
warunkach licencyjnych. W przypadku 
sprzeczności niniejszych warunków 
licencyjnych w stosunku do odnoszących 
się do oprogramowania warunków 
licencyjnych firmy Siemens Home and 
Office Communication Devices GmbH & 
Co. KG w odniesieniu do wolnego 
oprogramowania pierwszeństwo mają w/
w warunki licencyjne. 

Licencja GNU Lesser General Public 
License (LGPL) dostarczana jest wraz z 
niniejszym produktem. Ponadto warunki 
licencyjne można również pobrać z 
Internetu: 
u Warunki LGPL dostępne są w Internecie 

pod adresem: 
http://www.gnu.org/copyleft/
lesser.html 

u Tekst źródłowy adnotacji o prawach 
własności intelektualnej do wolnego 
oprogramowania  można znaleźć 
zawsze w Internecie pod adresem: 
http://www.siemens.com/developer/
c455ip

Dalsze informacje oraz łącza internetowe 
do tekstu źródłowego licencji wolnego 
oprogramowania można znaleźć na 
stronach pomocy technicznej w 
Internecie: 

www.siemens.com/gigasetcustomercare 

O ile kopia nie została załączona do 
produktu, tekst źródłowy oraz adnotacje 
na temat praw własności intelektualnej 
można zamówić za opłatą pokrywającą 
koszty przesyłki i kopiowania w firmie 
Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG. 
Życzenie takie należy skierować przed 
upływem 3 lat od daty zakupu produktu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu na wskazany poniżej adres wzgl. nr 
faksu. Należy ponadto podać dokładny typ 
urządzenia, jak również numer wersji 
zainstalowanego oprogramowania 
sprzętowego. 

Korzystanie z zawartego w niniejszym 
produkcie wolnego oprogramowania, 
wykraczające poza procedurę programu 
przewidzianą przez firmę Siemens Home 
and Office Communication Devices GmbH 
& Co. KG odbywa się na własne ryzyko – 
tzn.bez prawa do roszczeń o 
odpowiedzialność z tytułu wad wobec 
Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG. 
Warunki GNU Lesser General Public 
License zawierają wskazanie odnośnie 
odpowiedzialności z tytułu wad ze strony 
twórców lub też innych właścicieli praw 
do wolnego oprogramowania. 

Użytkownik nie ma prawa do roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności za wady wobec 
Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG, 
jeśli wada produktu polega lub mogłaby 
polegać na zmianie przez użytkownika 
programów lub ich konfiguracji. Ponadto 
użytkownik nie ma prawa do roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności za wady wobec 
firmy Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG, 
jeśli wolne oprogramowania narusza 
chronione prawa własności intelektualnej 
osób trzecich.

Kleinteileversand Com Bocholt 

E-mail: kleinteileversand.com@siemens.com 

Faks: +49 2871 / 91 30 29 
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Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG 
nie udziela wsparcia technicznego dla 
tego oprogramowania, włącznie z 
zawartym w nim wolnym 
oprogramowaniem, jeśli zostało ono 
zmienione. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC 
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software 
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, 
Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute 
verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser 
GPL. It also counts as the successor of the GNU 
Library Public License, version 2, hence the 
version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to 
take away your freedom to share and change it. 
By contrast, the GNU General Public Licenses 
are intended to guarantee your freedom to 
share and change free software--to make sure 
the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, 
applies to some specially designated software 
packages--typically libraries--of the Free 
Software Foundation and other authors who 
decide to use it. You can use it too, but we 
suggest you first think carefully about whether 
this license or the ordinary General Public 
License is the better strategy to use in any 
particular case, based on the explanations 
below.
When we speak of free software, we are 
referring to freedom of use, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make 
sure that you have the freedom to distribute 
copies of free software (and charge for this 
service if you wish); that you receive source 
code or can get it if you want it; that you can 
change the software and use pieces of it in new 
free programs; and that you are informed that 
you can do these things.
To protect your rights, we need to make 
restrictions that forbid distributors to deny you 
these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies 
of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the 
library, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that we gave 
you. You must make sure that they, too, receive 
or can get the source code. If you link other 
code with the library, you must provide 
complete object files to the recipients, so that 
they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling 
it. And you must show them these terms so 
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: 
(1) we copyright the library, and (2) we offer 
you this license, which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify 
the library.
To protect each distributor, we want to make it 
very clear that there is no warranty for the free 
library. Also, if the library is modified by 
someone else and passed on, the recipients 
should know that what they have is not the 
original version, so that the original author's 
reputation will not be affected by problems that 
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat 
to the existence of any free program. We wish 
to make sure that a company cannot effectively 
restrict the users of a free program by obtaining 
a restrictive license from a patent holder. 
Therefore, we insist that any patent license 
obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use 
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is 
covered by the ordinary GNU General Public 
License. This license, the GNU Lesser General 
Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the 
ordinary General Public License. We use this 
license for certain libraries in order to permit 
linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, 
whether statically or using a shared library, the 
combination of the two is legally speaking a 
combined work, a derivative of the original 
library. The ordinary General Public License 
therefore permits such linking only if the entire 
combination fits its criteria of freedom. The 
Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public 
License because it does Less to protect the 
user's freedom than the ordinary General Public 
License. It also provides other free software 
developers Less of an advantage over 
competing non-free programs. These 
disadvantages are the reason we use the 
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ordinary General Public License for many 
libraries. However, the Lesser license provides 
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a 
special need to encourage the widest possible 
use of a certain library, so that it becomes a de-
facto standard. To achieve this, non-free 
programs must be allowed to use the library. A 
more frequent case is that a free library does 
the same job as widely used non-free libraries. 
In this case, there is little to gain by limiting the 
free library to free software only, so we use the 
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular 
library in non-free programs enables a greater 
number of people to use a large body of free 
software. For example, permission to use the 
GNU C Library in non-free programs enables 
many more people to use the whole GNU 
operating system, as well as its variant, the 
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is 
Less protective of the users' freedom, it does 
ensure that the user of a program that is linked 
with the Library has the freedom and the 
wherewithal to run that program using a 
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, 
distribution and modification follow. Pay close 
attention to the difference between a "work 
based on the library" and a "work that uses the 
library". The former contains code derived from 
the library, whereas the latter must be 
combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 
0. This License Agreement applies to any 
software library or other program which 
contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may 
be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called "this 
License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software 
functions and/or data prepared so as to be 
conveniently linked with application programs 
(which use some of those functions and data) 
to form executables.
The "Library", below, refers to any such 
software library or work which has been 
distributed under these terms. A "work based 
on the Library" means either the Library or any 
derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Library or a portion 
of it, either verbatim or with modifications and/

or translated straightforwardly into another 
language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred 
form of the work for making modifications to it. 
For a library, complete source code means all 
the source code for all modules it contains, plus 
any associated interface definition files, plus 
the scripts used to control compilation and 
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and 
modification are not covered by this License; 
they are outside its scope. The act of running a 
program using the Library is not restricted, and 
output from such a program is covered only if 
its contents constitute a work based on the 
Library (independent of the use of the Library in 
a tool for writing it). Whether that is true 
depends on what the Library does and what the 
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies 
of the Library's complete source code as you 
receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy 
of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of 
transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the 
Library or any portion of it, thus forming a work 
based on the Library, and copy and distribute 
such modifications or work under the terms of 
Section 1 above, provided that you also meet all 
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software 
library.
b) You must cause the files modified to carry 
prominent notices stating that you changed the 
files and the date of any change. 
c) You must cause the whole of the work to be 
licensed at no charge to all third parties under 
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a 
function or a table of data to be supplied by an 
application program that uses the facility, other 
than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith 
effort to ensure that, in the event an 
application does not supply such function or 
table, the facility still operates, and performs 
whatever part of its purpose remains 
meaningful.
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(For example, a function in a library to compute 
square roots has a purpose that is entirely well-
defined independent of the application. 
Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by 
this function must be optional: if the 
application does not supply it, the square root 
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work 
as a whole. If identifiable sections of that work 
are not derived from the Library, and can be 
reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate 
works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work 
based on the Library, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every 
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim 
rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise 
the right to control the distribution of derivative 
or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work 
not based on the Library with the Library (or 
with a work based on the Library) on a volume 
of a storage or distribution medium does not 
bring the other work under the scope of this 
License.
3. You may opt to apply the terms of the 
ordinary GNU General Public License instead of 
this License to a given copy of the Library. To do 
this, you must alter all the notices that refer to 
this License, so that they refer to the ordinary 
GNU General Public License, version 2, instead 
of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public 
License has appeared, then you can specify that 
version instead if you wish.) Do not make any 
other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is 
irreversible for that copy, so the ordinary GNU 
General Public License applies to all subsequent 
copies and derivative works made from that 
copy.
This option is useful when you wish to copy part 
of the code of the Library into a program that is 
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a 
portion or derivative of it, under Section 2) in 
object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you 
accompany it with the complete corresponding 

machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for 
software interchange.
If distribution of object code is made by offering 
access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source 
code from the same place satisfies the 
requirement to distribute the source code, even 
though third parties are not compelled to copy 
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any 
portion of the Library, but is designed to work 
with the Library by being compiled or linked 
with it, is called a "work that uses the Library". 
Such a work, in isolation, is not a derivative 
work of the Library, and therefore falls outside 
the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" 
with the Library creates an executable that is a 
derivative of the Library (because it contains 
portions of the Library), rather than a "work 
that uses the library". The executable is 
therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such 
executables.
When a "work that uses the Library" uses 
material from a header file that is part of the 
Library, the object code for the work may be a 
derivative work of the Library even though the 
source code is not.
Whether this is true is especially significant if 
the work can be linked without the Library, or if 
the work is itself a library. The threshold for this 
to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical 
parameters, data structure layouts and 
accessors, and small macros and small inline 
functions (ten lines or less in length), then the 
use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. 
(Executables containing this object code plus 
portions of the Library will still fall under 
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the 
Library, you may distribute the object code for 
the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall 
under Section 6, whether or not they are linked 
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you 
may also combine or link a "work that uses the 
Library" with the Library to produce a work 
containing portions of the Library, and 
distribute that work under terms of your choice, 
provided that the terms permit modification of 
the work for the customer's own use and 
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reverse engineering for debugging such 
modifications.
You must give prominent notice with each copy 
of the work that the Library is used in it and that 
the Library and its use are covered by this 
License. You must supply a copy of this License. 
If the work during execution displays copyright 
notices, you must include the copyright notice 
for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this 
License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete 
corresponding machine-readable source code 
for the Library including whatever changes 
were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, 
if the work is an executable linked with the 
Library, with the complete machine-readable 
"work that uses the Library", as object code and/
or source code, so that the user can modify the 
Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified Library. (It 
is understood that the user who changes the 
contents of definitions files in the Library will 
not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for 
linking with the Library. A suitable mechanism 
is one that (1) uses at run time a copy of the 
library already present on the user's computer 
system, rather than copying library functions 
into the executable, and (2) will operate 
properly with a modified version of the library, 
if the user installs one, as long as the modified 
version is interface-compatible with the version 
that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, 
valid for at least three years, to give the same 
user the materials specified in Subsection 6a, 
above, for a charge no more than the cost of 
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering 
access to copy from a designated place, offer 
equivalent access to copy the above specified 
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a 
copy of these materials or that you have already 
sent this user a copy.
For an executable, the required form of the 
"work that uses the Library" must include any 
data and utility programs needed for 
reproducing the executable from it. However, 
as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, 
kernel, and so on) of the operating system on 

which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts 
the license restrictions of other proprietary 
libraries that do not normally accompany the 
operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a 
work based on the Library side-by-side in a 
single library together with other library 
facilities not covered by this License, and 
distribute such a combined library, provided 
that the separate distribution of the work based 
on the Library and of the other library facilities 
is otherwise permitted, and provided that you 
do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy 
of the same work based on the Library, 
uncombined with any other library facilities. 
This must be distributed under the terms of the 
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined 
library of the fact that part of it is a work based 
on the Library, and explaining where to find the 
accompanying uncombined form of the same 
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link 
with, or distribute the Library except as 
expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, 
link with, or distribute the Library is void, and 
will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have 
received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated 
so long as such parties remain in full 
compliance.
9. You are not required to accept this License, 
since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or 
distribute the Library or its derivative works. 
These actions are prohibited by law if you do 
not accept this License. Therefore, by 
modifying or distributing the Library (or any 
work based on the Library), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its 
terms and conditions for copying, distributing 
or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or 
any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute, link with or 
modify the Library subject to these terms and 
conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the 
rights granted herein.
43



Dodatek

Gigaset C450 IP / pl / A31008-M1713-S201-1-5543 / appendix.fm / 28.06.2007
w

er
sj

a 
4

,  
1

6
.0

9
.2

0
0

5

You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or 
allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they 
do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute 
the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free 
redistribution of the Library by all those who 
receive copies directly or indirectly through 
you, then the only way you could satisfy both it 
and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or 
unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce 
you to infringe any patents or other property 
right claims or to contest validity of any such 
claims; this section has the sole purpose of 
protecting the integrity of the free software 
distribution system which is implemented by 
public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range 
of software distributed through that system in 
reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if 
he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly 
clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library 
is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the 
original copyright holder who places the 
Library under this License may add an explicit 
geographical distribution limitation excluding 
those countries, so that distribution is 
permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the 
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish 
revised and/or new versions of the Lesser 
General Public License from time to time. Such 
new versions will be similar in spirit to the 

present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version 
number. If the Library specifies a version 
number of this License which applies to it and 
"any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by 
the Free Software Foundation. If the Library 
does not specify a license version number, you 
may choose any version ever published by the 
Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the 
Library into other free programs whose 
distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. 
For software which is copyrighted by the Free 
Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided 
by the two goals of preserving the free status of 
all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software 
generally.
NO WARRANTY 
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF 
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER 
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO 
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY 
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF 
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY 
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER 
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED 
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY 
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), 
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
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BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New 
Libraries
If you develop a new library, and you want it to 
be of the greatest possible use to the public, we 
recommend making it free software that 
everyone can redistribute and change. You can 
do so by permitting redistribution under these 
terms (or, alternatively, under the terms of the 
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following 
notices to the library. It is safest to attach them 
to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; 
and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full 
notice is found.

You should have received a copy of the GNU 
Lesser General Public License along with this 
library; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, 
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by 
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work 
as a programmer) or your school, if any, to sign 
a "copyright disclaimer" for the library, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:

<one line to give the library's name and a brief 
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can 
redistribute it and/or modify it under the terms 
of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; 
either version 2.1 of the License, or (at your 
option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will 
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; 
without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 
General Public License for more details.

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 
interest in the library `Frob' (a library for 
tweaking knobs) written by James Random 
Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice
45



46

Gigaset C450 IP / pl / A31008-M1713-S201-1-5543 / montage_charger_base.fm / 28.06.2007
w

er
sj

a 
4

,  
1

6
.0

9
.2

0
0

5


	Krótkie omówienie funkcji słuchawki
	Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej
	Spis treści
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Zawartość zestawu
	Pierwsze użycie słuchawki
	Wkładanie akumulatorów
	Podłączanie ładowarki
	Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy
	Ustawianie daty i godziny
	Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
	Podłączanie stacji bazowej do routera

	Wprowadzanie ustawień dla telefonii VoIP
	Pobieranie danych operatora telefonii VoIP


	Przegląd pozycji menu
	Telefonowanie za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz VoIP
	Połączenia zewnętrzne
	Zakończenie połączenia
	Przyjmowanie połączenia
	Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

	Obsługa słuchawki
	Włączanie/wyłączanie słuchawki
	Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
	Klawisz sterujący
	Klawisze wyświetlacza
	Powrót do stanu gotowości
	Wpisywanie własnego numeru

	Korzystanie z książki telefonicznej i innych list
	Książka telefoniczna
	Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

	Lista ponownego wybierania
	Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości
	Otwieranie listy

	Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej/listy

	Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
	Wpisywanie/wysyłanie/zapisywanie wiadomości SMS
	Odbieranie/odczytywanie wiadomości SMS
	Zarządzanie listami wiadomości SMS

	Ustawianie stacji bazowej/słuchawki
	Zmienianie głośności
	Ustawianie głośności sygnału dzwonka
	Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

	Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych
	Używanie słuchawki jako budzika
	Włączanie/wyłączanie budzika
	Ustawianie czasu budzenia
	Gdy dzwoni budzik...

	Zmienianie systemowego kodu PIN stacji bazowej
	Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej
	Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu
	Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą klawisza stacji bazowej

	Ustawianie połączenia domyślnego
	Przypisywanie stałego adresu IP- do telefonu
	Łączenie komputera PC z konfiguratorem internetowym
	Funkcje konfiguratora internetowego

	Dodatek
	Konserwacja
	Kontakt z cieczami
	Pytania i odpowiedzi
	Zezwolenie
	Dane techniczne
	Zalecane akumulatory
	Pobór mocy stacji bazowej
	Ogólne dane techniczne

	Gigaset C450 IP – wolne oprogramowanie
	GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE



	Text1: 2007


