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Instrukcja obsługi 
 
 
Opis urządzenia: 
 

1. Klips 
2. Głośnik  
3. Przycisk „rozmawiaj” 
4. Przycisk zakończenia rozmowy  
5. Przycisk Hotline  
6. Wyświetlacz LCD 
7. Mikrofon  
8. Gniazdo słuchawek 
9. Jog-Dial  
10. Gniazdo ładowarki   

 
 
Wyświetlacz: 

1. Połączenie Bluetooth 
2. Wyłączony mikrofon  
3. Połączenie aktywne  
4. Akumulator  
5. Głośność  
6. Wskaźnik jakości sygnału  
7. Kontrolka statusu  

 
 
 

1. Włączenie/ wyłączenie 
 
Aby włączyć urządzenie naleŜy podnieć klapkę z wyświetlaczem. Aby zamknąć urządzenie naleŜy 
złoŜyć klapkę z wyświetlaczem.   
 
Tryb oszczędzania energii:  
Podświetlenie wyświetlacza wygasa automatycznie po 60 sek. Po przyciśnięciu któregokolwiek z 
przycisków włącza się ponownie.   
 

2. Parowanie urządzeń  
 
Aby przejść do parowania urządzeń naleŜy przez 3 sek. przytrzymać klawisz „słuchawki”. Zapali się 
niebieska kontrolka LED. Tryb parowania jest aktywny przez 60 sek. Krótkie przyciśnięcie klawisza 
„słuchawki” spowoduje zakończenie trybu parowania.  
 

1. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.  
2. Na wyświetlaczu telefonu pojawi się symbol zestawu głośnomówiącego. NaleŜy przycisnąć 

klawisz OK! 
3. Następnie wpisać kod: 0000, a na telefonie wybrać przycisk OK! 

JeŜeli parowanie zostało przeprowadzone poprawnie to urządzenie zasygnalizuje to dźwiękowo.  
 
Automatyczne tworzenie połączenia:  
Po wyłączeniu zestawu i jego ponownym włączeniu połączenie z telefonem zostanie automatycznie 
nawiązane.    
 
 
Obsługa połączeń 
1. Powtórne wybieranie: 
Aby wybrać ponownie numer poprzedniej rozmowy naleŜy przycisnąć klawisz słuchawki.  
 
2. Wybieranie numeru rozmówcy 
Przesuwając przycisk Jog-Dial w prawo, na wyświetlaczu pojawią się numery telefonów ostatnich 5 
połączeń. Aby wybrać dany numer naleŜy przesunąć klawisz Jog-Dial w lewo lub w prawo.  
JeŜeli klawisz Jog-Dial zostanie przesunięty w lewo, wyświetlone zostaną wszystkie numery z ksiąŜki 
telefonicznej. Aby rozpocząć połączenie naleŜy przycisnąć klawisz słuchawki.  
 
3. Przycisk szybkiego wybierania połączenia 
Aby wykonać szybkie połączenie naleŜy przycisnąć klawisz H. W menu moŜna samemu przypisać do 
danego numeru odpowiedni przycisk szybkiego wybierania.  
 
4. Odbieranie połączeń  
Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dźwiękowo. Na wyświetlaczu pojawi się numer 
rozmówcy lub ID. Przyciskając klawisz słuchawki moŜna odebrać połączenie.  
JeŜeli w telefonie zapisano nazwę rozmówcy ID na wyświetlaczu zestawu będzie ona równieŜ 
wyświetlona.  
 
5. Odrzucanie/ kończenie połączenia  
 
1. Odrzucanie połączenia:  
Przy przychodzącym połączeniu naleŜy przycisnąć klawisz słuchawki.  
2. Kończenie rozmowy: Przyciskając raz przycisk słuchawki moŜna zakończyć rozmowę.               
 
6. Przekazywanie połączeń  
Aby przekierować rozmowę ponownie na telefon komórkowy naleŜy ponownie przycisnąć klawisz 
słuchawki.    
 
7. Ustawienie głośności  
Podczas rozmowy naleŜy przesunąć przycisk Jog-Dial w prawo lub w lewo.  
 
8. Wyłączenie mikrofonu 
Przyciskając klawisz Jog-Dial podczas rozmowy moŜna wyłączyć mikrofon. Aby włączyć mikrofon 
ponownie naleŜy ponownie przycisnąć Jog-Dial.  
 
9. Reset urządzenia  
Przycisk kończenia rozmowy naleŜy przytrzymać przez około 8 sek. Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol Reset. W tym wypadku skasowane zostaną wszystkie dane ale bez ksiąŜki telefonicznej. 
Następnie uruchomiony zostanie tryb ponownego parowania urządzeń.  
 



UWAGA! W przypadku dokonania resetu, skasowane zostaną wszystkie dane! 
 

Menu 
 

1. Wyświetlenie menu 
Przycisk Jog-Dial naleŜy przycisnąć i przytrzymać przez 2 sek. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 
Menu.  
 

2. Wyłączenie menu 
NaleŜy przycisnąć klawisz kończenia rozmowy.  
 

3. Nawigowanie w menu  
Aby przesuwać poszczególne opcje w menu naleŜy uŜyć przycisku Jog-Dial.  
 

4. Wybieranie opcji w menu  
Wybranie opcji następuje przez przyciśnięcie przycisku Jog-Dial.  
 

5. Zapamiętanie ustawień menu 
Aby zapamiętać ustawienie naleŜy przytrzymać przycisk Jog-Dial przez około 2 sek.  
 

6. Praca w menu  
W menu dostępne są opcje: dźwięki, ksiąŜka telefoniczna i Hotline.  
 
-  Dźwięki:  
Aby wywołać menu naleŜy przycisnąć klawisz Jog-Dial przez około 2 sek. Przycisk Jog-Dial 
przesunąć w lewo lub prawo, aby przejść do menu dźwięków. Przez naciśnięcie jednorazowe przycisku 
Jog-Dial moŜna otworzyć menu dźwięków. Wybrać odpowiedni dźwięk dzwonka (0 do 2). Aby 
zapamiętać ustawienie przycisnąć klawisz Jog-Dial przez 2 sek.  
 
- KsiąŜka telefoniczna  
Otworzyć menu (jak opisano wyŜej). Przyciskając klawisz Jog-Dial naleŜy wybrać opcję ksiąŜki 
telefonicznej. Przesuwając klawisz Jog-Dial wyświetli się lista.  
 
Listy, które nie zawierają numerów zostaną wyświetlone jako listy puste. W przypadku numerów i 
nazw będą wyświetlane obie opcje.  
Aby rozpocząć wyszukiwanie alfabetycznie, naleŜy klawisz Jog-Dial przesunąć w lewo lub prawo, a 
następnie aby wybrać dany numer naleŜy przycisnąć klawisz Jog-Dial.  
 
Aby opuścić menu naleŜy klawisz Jog-Dial przytrzymać przez 2 sek.  
Przyciskając klawisz kończenia połączenia moŜna wyjść z menu ale bez zapamiętania ustawień.  
 
- Hotline 
Otworzyć menu (jak opisano wyŜej). Wybrać opcję Hotline. Przyciskając klawisz Jog-Dial otwarta 
zostanie lista Hotline.  
 
 
 
 

Opracowanie ksiąŜki telefonicznej 
 
1. Kasowanie wybranej pozycji  z ksiąŜki telefonicznej 
Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz 
ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo naleŜy wybrać odpowiednią 
literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po 
zakończeniu wyszukiwania wynik wyświetlony będzie na wyświetlaczu. Aby skasować pozycję naleŜy 
przycisnąć przez 3 sek. przycisk odbierania połączenia.  
 
2. Zmiana nazwy wybranej pozycji w ksiąŜce telefonicznej 
Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz 
ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo naleŜy wybrać odpowiednią 
literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po 
zakończeniu wyszukiwania wynik wyświetlony będzie na wyświetlaczu. Następnie naleŜy przycisnąć 
klawisz Jog-Dial aby móc rozpocząć zmiany. Przyciskając klawisz odbierania połączenia moŜna 
kasować poszczególne znaki.  
 
3. Zrzucanie ksiąŜki telefonicznej 
Funkcja ta jest dostępna tylko jeŜeli telefon obsługuje funkcję OPP. Kontakty zostaną skopiowane.  
 

1. Otworzyć klapkę wyświetlacza zestawu i przytrzymywać jednocześnie klawisz kończenia 
rozmowy. Na wyświetlaczu pojawi się opcja Object Push.  

2. Wybrać numery telefonów do przesłania w telefonie. Postępować zgodnie z menu telefonu. 
Wpisać numer dostępu: „0000”.  

3. Po nawiązaniu połączenia z telefonem, numery zostaną automatycznie przekazane.  
4. Wyłączyć zestaw zamykając klapkę, a następnie włączyć ponownie.  
5. Postępować tak jak w przypadku parowania urządzeń, aby stworzyć ponownie połączenie.  

 
 
4. Wybieranie numerów z ksiąŜki telefonicznej 
Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz 
ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo naleŜy wybrać odpowiednią 
literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po 
zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu pojawi się szukana nazwa li numer telefonu. Aby 
wykonać połączenie naleŜy przycisnąć klawisz wykonywania połączenia.  
 
5. Reset ksiąŜki telefonicznej 
Kasowanie ksiąŜki telefonicznej trwa około 2,5 min.  
 
W trybie uśpienia naleŜy przycisnąć klawisz kończenia połączenia. Na wyświetlaczu pojawi się opcja 
Reset PhBook. Po skasowaniu ksiąŜki telefonicznej urządzenie przeprowadzi test pamięci. Po 
zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się HAMA SUPERB.  
 
Urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE (1999/5/EG). Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.hama.com.  
    

 
   
                 


