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Gigaset C470 IP

Krótka
instrukcja instalacji

KOMUNIKACJA DLA DOMU

2Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa

> Nale y u ywa  wy cznie zasilaczy dostarczonych w zestawie, wskazanych pod spodem stacji bazowej 
lub adowarki.

> Nale y u ywa  tylko zalecanych akumulatorów. Oznacza to, e nie nale y u ywa  akumulatorów 
innego typu lub jednorazowych baterii, poniewa  nie mo na wtedy wykluczy  zagro enia dla 
bezpiecze stwa lub zdrowia. Np. mo e zosta  uszkodzony p aszcz baterii lub akumulatora albo 
akumulatory mog  eksplodowa . Ponadto mo e doj  do zak óce  funkcjonowania lub do 
uszkodzenia urz dzenia.

> Nale y zwraca  uwag  na prawid owe, tzn. zgodne z oznaczeniem biegunowo ci u o enie 
akumulatorów i u ywa  ich zgodnie z niniejsz  instrukcj  obs ugi (oznaczenia zamieszczone s  w 
przegródkach akumulatorów w s uchawce).

> Akumulatorów nie wolno wyrzuca  do mietnika. Nale y je utylizowa  zgodnie z miejscowymi 
przepisami dotycz cymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje mo na uzyska  w urz dzie
gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

> System telefoniczny mo e zak óca  prac  urz dze  medycznych. Nale y przestrzega  ogranicze
technicznych zwi zanych z danym rodowiskiem pracy (np.w gabinecie lekarskim).

> Nie nale y odwraca  s uchawki tyln  stron  do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy w czony jest tryb 
g o nomówi cy. Mo e to doprowadzi  do powa nych, trwa ych uszkodze  s uchu.
S uchawka mo e powodowa  nieprzyjemny szum w aparatach s uchowych.

> Stacji bazowej ani adowarki nie nale y ustawia  w azience ani w pobli u prysznica. S uchawka, stacja 
bazowa i adowarka nie s  wodoszczelne.

> adowarka i stacja bazowa przeznaczone s  do u ytkowana w zamkni tym, suchym pomieszczeniu w 
zakresie temperatur od 5 °C do 45 °C. 

> Nie nale y u ywa  telefonu w rodowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np.w akierniach.
> Aparatu nie nale y nigdy wystawia  na dzia anie: róde  ciep a, bezpo redniego promieniowania 

s onecznego oraz innych urz dze  elektrycznych.
> Aparat telefoniczny Gigaset nale y chroni  przed wilgoci , kurzem, cieczami r cymi i ich oparami.
> Aparat telefoniczny Gigaset nale y przekazywa  osobom trzecim tylko wraz z instrukcj  obs ugi.
> Uszkodzone stacje bazowe nale y wycofa  z eksploatacji lub naprawi  w serwisie firmy Siemens, aby 

unikn  generowania ewentualnych zak óce  radiowych.
> Wszelkie urz dzenia elektryczne i elektroniczne nale y utylizowa  w wyznaczonych przepisami 

punktach. Nie wolno ich wyrzuca  z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekre lonego kosza podlegaj  Dyrektywie Europejskiej 
2002/96/EC.
Prawid owa utylizacja i oddzielna zbiórka zu ytych urz dze  obni aj  szkodliwo  tych 
odpadów dla zdrowia i rodowiska. Jest to niezb dne do ponownego wykorzystania i 
recyklingu zu ytych urz dze  elektrycznych i elektronicznych.
Szczegó owe informacje na temat utylizacji zu ytych urz dze  mo na uzyska  w urz dzie

gminy, zak adzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Uwaga!
Przed u yciem urz dzenia nale y przeczyta  instrukcj  obs ugi oraz wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa, dost pne na dysku CD.
Z informacjami tymi nale y zapozna  równie  dzieci.

Uwaga! 
W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemo liwe. 

3Zawarto  zestawu

Stacja bazowa Gigaset C470 IP 

Zasilacz stacji bazowej

Kabel do pod czenia stacji bazowej do telefonicznej sieci stacjonarnej

Kabel Ethernet (LAN) do pod czenia stacji bazowej do routera (LAN/Internet)

S uchawka Gigaset C47H

Dwa akumulatory do s uchawki (niena adowane)

Pokrywa wn ki akumulatorów s uchawki

Zaczep do paska zak adany na s uchawk

Zasilacz adowarki

adowarka s uchawki 

Dysk CD z instrukcj  obs ugi telefonu Gigaset.

W razie aktualizacji oprogramowania firmware stacji bazowej mo e zosta

zaktualizowana równie  instrukcja obs ugi. Mo na j  wówczas pobra  z Internetu ze 

strony www.siemens.com/gigaset.
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4Klawisze i funkcje s uchawki

A
B

Klawisze wy wietlacza: uruchomienie funkcji 

wy wietlanej nad klawiszem na wy wietlaczu. 

d Klawisz trybu zestawu g o nomówi cego: 

prze czanie mi dzy trybem s uchawki a trybem 

zestawu g o nomówi cego (klawisz wieci si ).

c Klawisz po czenia:

Po wprowadzeniu numeru: prze czanie sieci 

VoIP/stacjonarnej (krótkie naci ni cie/

przytrzymanie), odbieranie po czenia.

p Klawisz steruj cy: otwarcie ksi ki telefonicznej 

/ listy ksi ek telefonicznych online (naci ni cie/

przytrzymanie w dó ), przechodzenie w menu 

(naci ni cie w gór /w dó ), nawigacja w tek cie.

f Klawisz wiadomo ci: otwieranie list po cze  i 

wiadomo ci.

Miga: nowa wiadomo /nowe po czenie.

a Klawisz zako czenia po czenia: zako czenie

rozmowy, przerwanie funkcji (naci ni cie), 

powrót do stanu gotowo ci (przytrzymanie), w ./

wy . s uchawki (przytrzymanie).

Klawisz szybkiego wybierania (przytrzymanie): 

wiadomo ci i automatyczna sekretarka w sieci 

* Klawisz *: w czanie/wy czanie sygna u

dzwonka (przytrzymanie)

# Klawisz #: w czanie/wy czanie blokady 

klawiszy (przytrzymanie)

S Klawisz po czenia konsultacyjnego/pauzy

(sie  stacjonarna) 

C Otwieranie listy numerów Call-by-Call (sie

stacjonarna)

A3 1 0 0 8 - M1 9 1 6 - S2 0 1 - 1 - 5 5 4 3

Version: 06-11-2007

5Opis pod czania

Przygotuj s uchawk : w ó  akumulatory 

Pod cz zasilacz do adowarki i na aduj akumulatory

Pod cz kabel telefoniczny i zasilaj cy do stacji bazowej

Pod cz stacj  bazow  do sieci telefonicznej i zasilania

W celu po czenia stacji bazowej z Internetem, pod cz j  do routera

(do routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem) 

Komputer w sieci LAN – umo liwia dodatkowe konfigurowanie stacji bazowej Gigaset 

C470 IP  
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6Przygotowanie s uchawki

 W ó  dostarczone akumulatory, zamknij pokryw  przegródki

 Pod czanie adowarki i adowanie akumulatorów

> W ó  akumulatory zgodnie z oznaczeniem 

biegunów wskazanym w przegródce. 

> Nale y u ywa  wy cznie zalecanych 

akumulatorów. 

Po w o eniu akumulatorów s uchawka w czy si

automatycznie.

W ó  brzeg pokrywy do 

wg bienia nad przegródk

akumulatorów.

Nast pnie doci nij pokryw  a  do 

zatrza ni cia.

> Wy wietlacz zabezpieczony jest za pomoc  folii ochronnej. Foli  ochronn  nale y zdj !

> Umie  s uchawk  w adowarce i zaczekaj 

do chwili pe nego na adowania 

akumulatorów. 

> S uchawk  nale y ponownie umie ci  w 

adowarce dopiero po ca kowitym 

roz adowaniu akumulatorów.

> Po pierwszym roz adowaniu s uchawk

mo na umieszcza  w adowarce po ka dej

rozmowie. 

> Stan na adowania wy wietlany jest na 

ekranie stanu gotowo ci: = e V U
(wyczerpany – na adowany). 
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kolejno ci (A, B)! 
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7Pod czanie stacji bazowej

Pod cz kabel telefoniczny i zasilaj cy do stacji bazowej

Pod czanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania

Mo na ju  telefonowa  za po rednictwem sieci stacjonarnej.  

W ó  wtyk kabla telefonicznego do 

dolnego gniazda pod spodem stacji 

bazowej. 

W ó  wtyk kabla zasilaj cego do 

górnego gniazda pod spodem stacji 

bazowej. 

U ó  oba kable w odpowiednich 

prowadnicach. 

Nale y u ywa  wy cznie dostarczonego 

kabla telefonicznego oraz dostarczonego 

zasilacza.

Pod cz kabel telefoniczny 

do gniazdka telefonicznego.

Nast pnie pod cz zasilacz do 

gniazdka elektrycznego.

Zasilacz musi by  zawsze 

pod czony, poniewa  aparat 

telefoniczny nie mo e dzia a  bez 

zasilania.
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8Pod czanie stacji bazowej 

Pod czanie stacji bazowej do routera (Internetu)

Pod czanie komputera do routera

Dodatkow  konfiguracj  stacji bazowej mo na przeprowadzi  za pomoc  komputera 

pod czonego do sieci LAN. 

> Pod cz komputer do jednego z pozosta ych gniazd LAN routera. 

Umie  wtyk kabla sieci Ethernet w 

gnie dzie LAN z boku stacji bazowej. 

Umie  drugi wtyk kabla sieci Ethernet 

w gnie dzie LAN routera.

Nale y u y  dostarczonego kabla Ethernet.

Po po czeniu telefonu z routerem za pomoc  kabla 

wieci si  klawisz wywo ania wewn trznego na przedzie 

stacji bazowej. 
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9Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP

Aby mo liwe by o telefonowanie za po rednictwem Internetu (VoIP) do dowolnych 

u ytkowników w Internecie, w sieci stacjonarnej oraz komórkowej, niezb dne jest konto 

zapewniaj ce dost p do us ugi VoIP.

> Nale y za o y  sobie konto u operatora VoIP.

> Przygotuj dane konta VoIP otrzymane od operatora VoIP. Dane te nale y teraz zapisa  w 

stacji bazowej. 

Konieczne jest podanie:
> nazwy logowania i has a* oraz, 

> w przypadku niektórych operatorów VoIP, nazwy u ytkownika. 

*.) Automatyczna konfiguracja:
Je li operator obs uguje automatyczn  konfiguracj , zamiast nazwy logowania i has a u ytkownik otrzy-
muje od operatora kod automatycznej konfiguracji. 
Konfiguracja VoIP przy u yciu kodu automatycznej konfiguracji jest opisana w instrukcji obs ugi znaj-
duj cej si  na do czonym dysku CD. 
Po konfiguracji nale y post powa  zgodnie z opisem w punkcie .

Wskazówki

> Poni ej przyjmuje si , e w routerze w czona jest funkcja dynamicznego przypisywania 

adresów IP (serwer DHCP). 

Je li serwer DHCP routera nie jest w czony lub stacja bazowa z innych przyczyn musi mie

sta y adres IP, aby uzyska  dost p do sieci LAN, adres ten nale y zapisa  w stacji bazowej:

v ¢ Ustawienia ¢ Baza ¢ Siec lokalna 
Dodatkowe informacje znale  mo na w instrukcji obs ugi na do czonym dysku CD.

> Po czenie VoIP jest ustawione (fabrycznie) jako domy lne po czenie telefonu. Je li ze 

wzgl du na b dne/niekompletne dane nawi zanie po czenia z serwerem VoIP operatora 

jest niemo liwe, wy wietlany jest odpowiedni komunikat.

12

10Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP 

Uruchamianie konfiguracji
Gdy s uchawka jest wystarczaj co na adowana (oko o 20 minut po umieszczeniu jej w 

adowarce), klawisz wiadomo ci f na s uchawce zaczyna miga .

Uruchamianie kreatora po cze , wprowadzanie kodu PIN

> Naci nij klawisz wiadomo ci na s uchawce. 

> Naci nij klawisz wy wietlacza §Tak§. > Wprowad  systemowy kod PIN stacji 

bazowej za pomoc  klawiatury. 

Fabrycznie ustawiony systemowy kod 

PIN to „0000”.

Je li kreator po cze  nie zostanie uruchomiony automatycznie, mo na go uruchomi

za pomoc  menu: 

v ¢ Ustawienia ¢ Telefonia ¢ Asystent pol. 
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8

Asystent pol. 

Uruchomic  

asystenta w celu 

wprowadzenia  

parametrów VoIP?

Nie Tak

PIN systemu 

Prosze podac 

PIN systemu:

[- - - -]

Ý OK

12Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP 

Wprowadzanie danych konta us ugi VoIP

> W zale no ci od operatora, wy wietlony mo e zosta  monit o podanie nazwy u ytkownika. 

Wprowad  j  w sposób opisany powy ej.

Po wprowadzeniu wszystkich niezb dnych ustawie  wy wietlony zostanie przez chwil

komunikat „Parametry polaczenia gotowe”.

> Za pomoc  klawiszy wprowad  nazw

logowania (nazw  u ytkownika) 

otrzyman od operatora VoIP. Upewnij 

si , e wpisane zosta y odpowiednie 

wielkie i ma e litery.

> Naci nij klawisz wy wietlacza §OK§.

> Za pomoc  klawiszy wprowad  has o

logowania otrzymane od operatora 

VoIP. Upewnij si , e wpisane zosta y

odpowiednie wielkie i ma e litery.

> Naci nij klawisz wy wietlacza §OK§.

> W razie potrzeby przytrzymaj klawisz #, aby prze czy  pomi dzy wprowadzaniem 

wielkich/ma ych liter oraz cyfr. 

> B dnie wpisane znaki mo na usun , naciskaj c lewy klawisz wy wietlacza Ý.

Usuwane s  znaki po lewej stronie kursora. 

> Za pomoc  klawisza steruj cego p (w prawo lub w lewo) mo na zmienia  po o enie

kursora w polach wprowadzania.

Za pomoc  konfiguratora internetowego w stacji bazowej mo na wprowadzi  pi

dodatkowych kont VoIP (numerów telefonu VoIP). Dodatkowe informacje zawiera instrukcja 

obs ugi na do czonym dysku CD. 
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Asystent pol. 

Nazwa aut. uzytk.: 

Ý OK

Asystent pol. 

Haslo: 

Ý OK

11Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP

Wybieranie operatora i adowanie danych operatora 
zapisanych w stacji bazowej

> Wybierz kraj klawiszem steruj cym p
(w dó ).

> Naci nij klawisz wy wietlacza §OK§.

> Wybierz operatora klawiszem 

steruj cym p (w dó ).

> Naci nij klawisz wy wietlacza §OK§.

Je li operatora nie ma na li cie:

> Naci nij dwa razy klawisz wy wietlacza ” i wykonaj instrukcje opisane w kroku  . 

Po czenia VoIP mo na b dzie u ywa  dopiero po podaniu za pomoc  konfiguratora 

internetowego danych dost powych odpowiedniego operatora. Dane te mo na uzyska

od operatora telefonii VoIP. 

> Zamknij kreatora po cze , przytrzymuj c klawisz zako czenia po czenia a, a 

nast pnie wprowad  odpowiednie dane konta VoIP za pomoc  konfiguratora 

internetowego. Wpis Gigaset.net mo na wówczas utworzy  bezpo rednio w ksi ce

telefonicznej us ugi Gigaset.net. 

Dodatkowe informacje o konfiguratorze internetowym i ksi ce telefonicznej Gigaset.net 

zawiera instrukcja obs ugi na do czonym dysku CD.

9

Wybierz kraj

Germany  

England 

France 

Netherlands, the

Ý OK

Wybierz operatora

Operator 1

Operator 2

Operator 3

Operator 4

Ý OK
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13Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP 

Wprowadzanie nazw w ksi ce telefonicznej Gigaset.net

Je li w ksi ce telefonicznej Gigaset.net jest ju  wpis o tej nazwie, zostanie wy wietlony 

komunikat „Nick istnieje! Prosze zmienic.”. W takim przypadku znowu zostanie wy wietlony 

monit o wprowadzenie nazwy. 

Je li wpis zosta  pomy lnie utworzony w ksi ce telefonicznej Gigaset.net, wy wietlany jest 

przez krótki czas komunikat 

„Twoja nazwa zostala zarejestrowana w Gigaset.net!”. 

> Naci nij klawisz wy wietlacza §Tak§. > Za pomoc  klawiszy wprowad  nazw ,

pod któr  chcesz figurowa  w ksi ce

telefonicznej Gigaset.net.

> Naci nij klawisz wy wietlacza §OK§.

Je li próba utworzenia wpisu nie powiedzie si  (np. poniewa  telefon nie ma po czenia z 

Internetem), przez krótki czas wy wietlany jest odpowiedni komunikat. 

Wpis ten mo na utworzy  równie  pó niej za pomoc  ksi ki telefonicznej Gigaset.net.
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Asystent pol. 

Uruchomic 

asystenta dla  

Gigaset.net?

Nie Tak

Asystent pol. 

Twój Nick 

Gigaset.net: 

Ý OK

14Zapisywanie danych dost powych us ugi VoIP

Zamykanie ustawie  VoIP
Je li wszystkie ustawienia s  prawid owe i telefon mo e nawi za  po czenie z serwerem 

VoIP, zostanie wy wietlona nazwa wewn trzna s uchawki (przyk ad):

Testowanie po czenia VoIP
Je li zamiast numeru wewn trznego wy wietlony zostanie komunikat, mo na przetestowa

po czenie z Internetem, korzystaj c np. z us ugi Echo w sieci Gigaset.net: 

> Wprowad  jeden z nast puj cych numerów telefonu:

12341#9 (j zyk angielski)

12342#9 (j zyk holenderski)

12343#9 (j zyk w oski)

12344#9 (j zyk francuski)

12345#9 (j zyk niemiecki)

12346#9 (j zyk hiszpa ski)

> Naci nij klawisz po czenia c.

> Po wezwaniu zacznij mówi  do mikrofonu s uchawki. 

Je li s yszysz w asny g os, stacja bazowa jest po czona z Internetem. 

Je li nie s yszysz swojego g osu, sprawd  ustawienia telefonu i routera. 

Teraz mo na ju  u ywa  do telefonu do rozmów 

zarówno w sieci stacjonarnej, jak i za po rednictwem 

Internetu. U ytkownik jest dost pny pod numerem 

telefonu stacjonarnego, numerem w us udze

Gigaset.net oraz numerem VoIP.

Aby u ytkownik zawsze by  dost pny za po rednictwem Internetu, router musi mie  sta e

po czenie z Internetem.

Instrukcja obs ugi na do czonym dysku CD zawiera szczegó owe 

informacje na temat uruchamiania i u ywania telefonu oraz 

odpowiedzi na cz sto zadawane pytania i mo liwe rozwi zania

ewentualnych problemów. 

12

Ð V

WEWN 1 

WEWN Godzina
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15Telefonowanie

Telefonowanie
Warunek:ustawienia fabryczne telefonu nie zosta y zmienione.

> Wprowad  numer telefonu za pomoc  klawiszy numerycznych s uchawki. 

Nale y pami ta , e przypadku po czenia za po rednictwem VoIP nale y równie  w 

przypadku rozmów miejscowych wprowadzi  numer kierunkowy (zale nie od operatora 

VoIP). 

> Naci nij klawisz po czenia c, aby wykona  po czenie VoIP.

lub

> Przytrzymaj klawisz po czenia c, aby wykona  po czenie w sieci stacjonarnej.
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Obs uga klienta (Customer Care)

Oferujemy Pa stwu szybkie doradztwo indywidualne. 

Nasza pomoc techniczna w Internecie jest dost pna o ka dej porze i z ka dego miejsca na 

wiecie. http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Pomoc techniczna, dotycz ca naszych produktów, dost pna przez 24 godziny na dob .

U ytkownik mo e tam znale  list  najcz ciej zadawanych pyta  i odpowiedzi, jak te

dost pne do pobrania pliki instrukcji obs ugi i (w przypadku niektórych produktów) 

najnowsze aktualizacje oprogramowania.

List  najcz ciej zadawanych pyta  i odpowiedzi na nie mo na równie  znale  w 

szczegó owej instrukcji obs ugi na dostarczonym dysku CD lub w Internecie pod adresem 

http://www.siemens.com/gigaset.

W razie konieczno ci dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub r kojmi 

szybk  i niezawodn  pomoc uzyska  mo na w centrum serwisowym Service-Center. 

Polska 0 801 140 160

Nale y przygotowa  dowód zakupu. 

W krajach, w których produkty naszej firmy nie s  rozprowadzane przez autoryzowanych 

partnerów handlowych, nie s  równie  oferowane us ugi wymiany ani naprawy. 

Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do u ytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci 

publicznej.

Przy u yciu dodatkowego modemu mo na korzysta  z telefonii VoIP za po rednictwem 

interfejsu sieci LAN.

Wymagania poszczególnych krajów zosta y uwzgl dnione.

Niniejszym Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG o wiadcza, i

aparat spe nia podstawowe wymagania i inne zwi zane z tym regulacje Dyrektywy 

1999/5/EC 

Pytania dotycz ce cza DSL i dost pu do us ugi VoIP nale y kierowa  do operatora 
udost pniaj cego te us ugi. 
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