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 Wstęp 

Dziękujemy Państwu za zakup telefonu Slican XL-2023ID. Zakupiony produkt jest nowoczesnym 
telefonem analogowym, wyposażonym w wyświetlacz LCD, książkę telefoniczną, tryb głośnomówiący, 
listę połączeń przychodzących, listę wybieranych numerów oraz wiele innych, użytecznych funkcji. 
Wszystkie cechy telefonu zostały zebrane w rozdziale 8. Wykaz funkcji.  

Przed podłączeniem zakupionego telefonu do gniazdka telefonicznego, prosimy sprawdzić zawartość 
pudełka z telefonem. 

Nowe pudełko powinno zawierać: 

 Aparat telefoniczny 

 Słuchawkę wraz ze słuchawkowym przewodem połączeniowym 

 Przewód telefoniczny 

 Niniejszą instrukcję obsługi 

PODŁĄCZENIE PRZEWODU DO LINII TELEFONICZNEJ 

Podłącz końcówkę dostarczonego przewodu do gniazda oznaczonego LINE i znajdującego się na 
tylnej ściance telefonu. Drugi koniec tego kabla należy podłączyć do naściennego gniazda linii 
telefonicznej. 

 

 Rozmieszczenie przycisków kontrolnych 

 
1. Wskaźnik “In use” 

2. Wyświetlacz LCD 

3. Wskaźnik “New call” 

4. Przyciski M1-M10 

5. Przycisk książki telefonicznej 

6. Przycisk FLASH 
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7. Przycisk układu głośnomówiącego 

8. Przycisk Redial/Pause (RD/P) 

9. Przycisk MUTE 

10. Przycisk SET 

11. Przycisk strzałki w dół (▼) 

12. Przycisk DEL 

13. Przycisk MENU 

14. Przycisk strzałki w górę (▲) 

15. Przycisk DIAL 

16. Przycisk STORE 

17. Przycisk AUTO 

18. Przycisk regulacji głośności – (VOL -) 

19. Przycisk regulacji głośności + (VOL +) 

 

 

 Funkcje klawiszy 

 

3.1 Regulacja głośności 

Przy odłożonej słuchawce, naciśnij przycisk VOL+ lub VOL- w celu regulacji głośności 
dzwonienia (możliwy jest wybór jednego z czterech poziomów). Wyświetlacz LCD pokaże aktualne 
ustawienie, np.: RING VOLUME 2. 

3.2 Funkcja Redial 

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego. Następnie naciśnij przycisk 
RD/P w celu ponownego wybrania numeru ostatnio wybieranego. 

3.3 Tryb głośnomówiący 

W celu przełączenia prowadzonej rozmowy na głośnik, wciśnij przycisk układu 
głośnomówiącego i odłóż słuchawkę. W celu powrotu do poprzedniej sytuacji po prostu podnieś 
słuchawkę. W trybie głośnomówiącym można wybierać numery, prowadzić rozmowy oraz odbierać 
połączenia przychodzące. 
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3.4 Funkcja Flash 

W centrali Slican, wciśnięcie przycisku FLASH spowoduje zawieszenie aktualnie prowadzonej 
rozmowy i umożliwi wybranie innego numeru, po połączeniu z wybranym numerem można 
przeprowadzić konsultację lub przełączyć zawieszoną rozmowę (pod warunkiem posiadania 
odpowiednich uprawnień). W przypadku podłączenia telefonu XL-2023ID do centrali miejskiej, jeżeli 
posiadasz wykupioną usługę Call Waiting (np. połączenie oczekujące), naciśnięcie przycisku FLASH 
spowoduje zawieszenie prowadzonej rozmowy i odebranie drugiego, przychodzącego połączenia 
(jest to usługa dodatkowa, oferowana przez operatora). 
 
Uwaga!! 
Jeżeli nie posiadasz wykupionej Call Waiting, naciśnięcie przycisku FLASH w trakcie rozmowy może 
spowodować rozłączenie aktualnie prowadzonej rozmowy. 
 

3.5 Funkcja Mute 

Jeżeli chcesz porozmawiać z osobą znajdującą się w pokoju, w taki sposób, aby rozmówca 
telefoniczny tego nie słyszał, wciśnij przycisk MUTE, a na wyświetlaczu LCD pojawi się napis WYL. 
MIKROFON. W celu przywrócenia normalnej konwersacji wciśnij ponownie przycisk MUTE. 
 

3.6 Funkcja Pause 

Funkcja ta pozwala na umieszczanie pauzy wewnątrz wybieranej sekwencji cyfr. Przykładowo, 
przy wybieraniu numeru międzynarodowego (np.: 011-886-22-795-1234), niektóre centrale 
telefoniczne nie zarejestrują wybranego numeru bez przerwy pomiędzy prefiksem i resztą numeru. 
Możliwe jest więc wybranie następujących cyfr 011 - RD/P, a następnie wybranie 886 - RD/P. Pozwoli 
to na odpowiednie wydłużenie czasu wybierania tak, aby centrala telefoniczna mogła zarejestrować 
cały wybierany numer i zestawić odpowiednie połączenie. 

3.7 Pamięci jednoprzyciskowa 

Zapisanie numeru w pamięci jednoprzyciskowej 
Wprowadź numer, który chcesz zapamiętać, a następnie naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 
(M1-M10), aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis ZAPISANE. 
 
Uwaga!! 
Jeżeli chcesz zaktualizować zapamiętany już numer, musisz zapamiętać nowy numer w miejsce 
poprzedniego. 
 
 Przeglądanie numerów w pamięci jednoprzyciskowej 
Przy odłożonej słuchawce naciśnij jednokrotnie klawisz szybkiego wyboru (M1-M10), na 
wyświetlaczu LCD pojawi się numer przypisany do wybranego przycisku. 
 
Uwaga!! 
Jeżeli wybranemu przyciskowi nie został przypisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się 
napis MEMORY IS EMPTY. 
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 Wybieranie numeru z pamięci jednoprzyciskowej 
Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego, a następnie, w celu wybrania 
numeru, naciśnij jeden z klawiszy szybkiego wyboru (M1-M10). 
 

 Kopiowanie numeru przychodzącego, ostatniego wybierania lub numeru z książki 
 telefonicznej do pamięci szybkiego wybierania 
W momencie, gdy na wyświetlaczu pokazywany jest numer, który ma zostać zapamiętany, naciśnij i 
przytrzymaj jeden z przycisków szybkiego wybierania (M1-M10), aż na wyświetlaczu pojawi się napis 
ZAPISANE, żądany numer został zapisany w pamięci szybkiego wybierania. 
 

3.8 Pamięć dwuprzyciskowa 

Zapisanie numeru w pamięci dwuprzyciskowej 
W dwuprzyciskowej pamięci szybkiego wybierania zapisać można do 10 numerów. Można tego 
dokonać zarówno w sytuacji, gdy słuchawka jest odłożona na widełki, jak i podniesiona. 
1. Naciśnij przycisk STORE, a na wyświetlaczu pojawi się napis '-->'. 

2. Wprowadź numer telefonu, który chcesz zapamiętać. 

3. Naciśnij przycisk STORE ponownie, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się napis '-->'. 

4. Naciśnij jeden z klawiszy numerycznych (0 – 9), a na wyświetlaczu pojawi się napis ZAPISANE. 

 
 Wybieranie numeru z pamięci jednoprzyciskowej 
1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego. 

2. Naciśnij przycisk AUTO, a następnie odpowiedni klawisz numeryczny (0 - 9); numer przypisany do 

danego klawisza numerycznego zostanie wybrany. 

 
 Przeglądanie numerów w pamięci dwuprzyciskowej 
Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk AUTO + oraz odpowiedni klawisz numeryczny (0 – 9), 
numer przypisany do danego klawisza numerycznego zostanie pokazany na wyświetlaczu LCD. 
 

3.9 Funkcja Książki Telefonicznej 

 W książce telefonicznej aparatu istnieje możliwość zapisania do 99 numerów telefonów oraz 
związanych z nimi nazw, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale WYBÓR FUNKCJI, w paragrafie 
KSIĄŻKA TELEFONICZNA. 
 

3.10 Regulacja głośności mikrofonu oraz głośnika słuchawki 

 W trakcie rozmowy przy użyciu słuchawki lub układu głośnomówiącego istnieje możliwość 
naciśnięcia przycisku VOL+ lub VOL- w celu regulacji głośności słuchawki lub głośnika (istnieje 8 
poziomów głośności do wyboru). Aktualne ustawienie zostanie pokazane na wyświetlaczu LCD, np.: 
GLOSN. SLUCHAWKI 2. 
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3.11 Zerowanie licznika czasu 

 Przy podniesionej słuchawce lub włączonym układzie głośnomówiącym, wciśnięcie przycisku 
FLASH, niezależnie od realizacji funkcji oferowanych przez centralę, powoduje zawsze wyzerowanie 
licznika czasu rozpoczynającego swój bieg w momencie podniesienia słuchawki, włączenia układu 
głośnomówiącego lub rozpoczęcia rozmowy. 
 

3.12 Wskaźnik nowej rozmowy (New Call) 

 Jeżeli telefon dzwoni lub istnieją w telefonie zapamiętane jakiekolwiek nowe połączenia 
nieodebrane, wskaźnik nowej rozmowy będzie migał do czasu przejrzenia wszystkich nowych 
nieodebranych połączeń. 
 

3.13 Wskaźnik używania (In Use) 

 Po podniesieniu słuchawki lub włączeniu układu głośnomówiącego zapala się wskaźnik 
używania telefonu (In Use). 
 

 Wybór funkcji 

 Niniejszy rozdział zawiera opis funkcji telefonu dostępnych z menu, w celu wyboru jednej z 
opcji należy nacisnąć przycisk MENU lub dwukrotnie nacisnąć przycisk DEL, naciskając przyciski ▲ lub 
▼ możemy wybrać jedną z opcji. Dostępne są następujące opcje: KSIAZKA TELEFON. - FACTORY 
RESET – FORMAT DATY – FORMAT CZASU – USTAW FLASH – PREFIKS & LDS – USTAW JEZYK – 
USTAW CZAS – TONE/PULSE – KONTRAST LCD - USTAW DZW. Naciśnięcie przycisku DIAL powoduje 
wybranie danej opcji, a naciśnięcie przycisku DEL wyjście z menu.   
W kolejnych punktach przedstawione zostaną zasady wykorzystania poszczególnych opcji menu 
telefonu. 
 

4.1 Książka telefoniczna 

 

4.1.1 Dodawanie wpisu do książki telefonicznej 

W celu dodania numeru telefonu oraz nazwy z nim związanej należy wykonać operacje opisane w 
punktach 1 - 4, przy czym wprowadzanie znaków alfanumerycznych odbywa się z wykorzystaniem 
poniższej tabeli: 

Klawisz Znaki Klawisz Znaki 

1 1 % & ( ) [ ] + 1 M N O 6 

2 A B C 2 2 P Q R S 7 

3 D E F 3 3 T U V Ü 8 

4 G H I 4 4 W X Y Z 9 

5 J K L 5 5 Å Ä Ö Æ 

* * @ _ - ‘ ” $ * (spc) # 
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1. Podczas wyświetlania napisu KSIAZKA TELEFON. naciśnij przycisk DIAL w celu wybrania tej opcji 

menu. Na wyświetlaczu pojawi się napis PRZEJRZYJ. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ wybierz opcję 

DODAJ. Naciśnij przycisk DIAL w celu wyboru funkcji dodawania numeru i nazwy (można też zrobić 

to bezpośrednio poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku książki telefonicznej). 

2. Wprowadź numer telefonu korzystając z klawiatury numerycznej. W celu skasowania błędnie 

wprowadzonej cyfry naciśnij przycisk DEL. Maksymalna ilość wprowadzanych cyfr wynosi 20, jeżeli 

wprowadzony numer ma długość przekraczającą 20 cyfr, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis ZA 

DLUGI WPIS, a nadmiarowe cyfry nie zostaną zapamiętane. 

3. Po zakończeniu wprowadzania numeru naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk DIAL (lub 

ponownie naciśnij przycisk książki telefonicznej) w celu zatwierdzenia numeru i przejścia do 

wprowadzania nazwy. W celu uzyskania odpowiedniego znaku naciśnij klawisz numeryczny 

zgodnie z tabelą 4.1. Jeżeli kolejny znak przypisany jest do tego samego klawisza numerycznego, 

poczekaj przez chwilę, aż kursor ustawi się w pozycji kolejnego znaku, naciśnij przycisk DEL w celu 

skasowania poprzedniego znaku jeżeli jest to konieczne. 

4.  Po zakończeniu wprowadzania numeru i nazwy naciśnij i przytrzymaj przycisk DIAL lub naciśnij 

przycisk książki telefonicznej – spowoduje to zapisanie wpisu do książki telefonicznej, naciśnięcie 

przycisku DEL spowoduje przejście w tryb oczekiwania (stand by). 

4.1.2 Przegląd wpisów w książce telefonicznej 

W celu przejrzenia numerów/nazw w książce telefonicznej należy wykonać następujące operacje: 
1. Naciśnij przycisk DIAL w celu wybrania menu książki telefonicznej, na wyświetlaczu pojawi się napis 

PRZEJRZYJ. Naciśnij ponownie przycisk DIAL w celu wybrania funkcji przeglądania nazw i numerów 

(także po naciśnięciu przycisku książki telefonicznej na wyświetlaczu LCD pojawi się pierwszy z 

wpisów w książce telefonicznej).  

Używając przycisków ▲ oraz ▼ można dokonywać przeglądu poszczególnych wpisów. Możliwe 
jest także szybkie przeglądanie wpisów w książce telefonicznej pogrupowanych według pierwszej 
litery nazwy, po naciśnięciu jednej z liter na wyświetlaczu LCD pojawi się pierwszy wpis z nazwą 
rozpoczynającą się od wprowadzonej litery, używając przycisków ▲ oraz ▼ można pokazać 
poszukiwaną nazwę. 

2. Przy odłożonej słuchawce wybierz kolejno liczbę oraz #, np. jeżeli chcesz obejrzeć siódmą pozycję 

książki telefonicznej wybierz 7# - na wyświetlaczu LCD pojawi się numer i nazwa zapamiętana na 

siódmej pozycji książki telefonicznej. Możliwe jest w tej chwili przeglądanie innych zapamiętanych 

w książce telefonicznej wpisów przy użyciu przycisków ▲ oraz ▼ . 

3. Książkę telefoniczną można również przeglądać szybko poprzez naciśnięcie i przytrzymanie 

przycisku ▲ lub ▼ przez okres około 3 sekund. 

 

UWAGA!! 
Jeżeli numer ma powyżej 13 cyfr, w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się strzałka, naciśnij 
wówczas przycisk ▲ lub ▼ aby zobaczyć pozostałe cyfry, ponowne naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ 
spowoduje przejście do następnego wpisu. 
 

4.1.3 Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej 

W celu szybkiego wybrania numeru z książki telefonicznej, w trakcie procesu przeglądania, za 
pomocą przycisków ▲ oraz ▼ wyświetl na wyświetlaczu pożądany numer i podnieś słuchawkę lub 
naciśnij przycisk układu głośnomówiącego. 
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4.1.4 Modyfikacja nazwy z książki telefonicznej 

W celu modyfikacji nazwy zapisanej w książce telefonicznej, w trakcie procesu przeglądania, za 
pomocą przycisków ▲ oraz ▼ wyświetl na wyświetlaczu pożądany numer. W momencie, gdy jest on 
widoczny na wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj przycisk układu głośnomówiącego przez okres około 
3 sekund. Pierwszy znak nazwy zacznie migać, wskazując uaktywnienie funkcji modyfikacji nazwy. 
 

4.1.5 Usuwanie wpisu z książki telefonicznej 

W celu skasowania pojedynczego wpisu w książce telefonicznej, gdy wpis ten jest widoczny na 
wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk DEL, wówczas na wyświetlaczu pojawi się pytanie SKASOWAC?; 
powtórne naciśnięcie przycisku DEL spowoduje wykasowanie danego wpisu. 
 

4.1.6 Kopiowanie danych dzwoniącego do książki telefonicznej 

W celu skopiowania danych dzwoniącego (jedno z 15 ostatnich połączeń przychodzących) do książki 
telefonicznej, należy – kiedy na wyświetlaczu widoczne są te dane - naciśnij i przytrzymaj przez około 
3 sekundy przycisk książki telefonicznej i dodaj numer do książki telefonicznej. Pierwszy znak nazwy 
zacznie migać, wskazując możliwość jego modyfikacji, można tego dokonać a następnie naciśnij 
przycisk książki telefonicznej w celu zatwierdzenia. Naciśnięcie przycisku DEL spowoduje powrót do 
trybu oczekiwania (stand by). 
 

4.2 Ustawianie dzwonka 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis USTAW DZW., naciśnij przycisk DIAL. 
W celu wprowadzenia odpowiedniego ustawienia, należy skorzystać z przycisku ▲ lub ▼, aby 
wybrać odpowiednią opcję. 

USTAW DZW. RING TYPE 

 RING VOLUME 

 
 

1. Wybierz opcję RING TYPE i naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia tego wyboru. 

2. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ do wyboru określonej melodii dzwonka (do 5 rodzajów). Numer 

aktualnie wybranego numeru dzwonka będzie widoczny na wyświetlaczu LCD, np.: RING 4. 

3. Naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia wyboru, wybrana melodia zostanie odtworzona. 

lub 
1. Wybierz opcję RING VOLUME i naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia tego wyboru. 

2. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ do wyboru określonej głośności dzwonka  

(4 poziomy). Jeżeli nie chcesz, aby dzwonek przeszkadzał Ci, możesz wybrać opcję RING OFF w 

celu zdezaktywowania dzwonienia. Aktualnie wybrany poziom głośności będzie widoczny na 

wyświetlaczu LCD, np.: RING VOLUME 2. 

3. Naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia wyboru. 
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4.3 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis KONTRAST LCD, naciśnij przycisk DIAL 
w celu wyboru opcji ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD, na wyświetlaczu pojawi się aktualne 
ustawienie (możliwych jest 8 poziomów), np. KONTRAST 7. Naciskaj przyciski ▲ lub ▼ w celu 
dokonania wyboru, a następnie przycisk DIAL w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i wyjścia z 
menu.  
 
UWAGA!! 
W celu wejścia w opcję ustawienia kontrastu wyświetlacza LCD, możesz także użyć przycisku SET.  
 

4.4 Ustawianie trybu wybierania 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis TONE/PULSE, naciśnij przycisk DIAL w 
celu wyboru trybu wybierania, na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie (tryb wybierania). 
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu dokonania wyboru, a następnie przycisk DIAL w celu potwierdzenia 
dokonanego wyboru i opuszczenia tej opcji. 
 

4.5 Ustawianie czasu 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis USTAW CZAS, naciśnij przycisk DIAL. 
Naciskaj przyciski ▲ lub ▼ w celu ustawienia poprawnego czasu. Naciśnij przycisk DIAL w celu 
potwierdzenia wyboru i przejścia do ustawienia kolejnej cyfry lub przycisk DEL w celu opuszczenia tej 
opcji menu. 
 
UWAGI!! 
1. Jeżeli centrala, do której podłączony jest telefon oferuje usługę identyfikacji dzwoniącego 

(standard FSK), data i czas są ustawiane automatycznie przy odebraniu połączenia przychodzącego. 

2. Kolejność ustawiania jest następująca: godzina – minuta – miesiąc – dzień - rok. 

3. Po ustawieniu roku dzień tygodnia jest ustawiany automatycznie. Wybór roku jest niezbędny w 

celu zapewnienia poprawnego wyświetlania dnia tygodnia. 

 

4.6 Wybór języka 

 Telefon może działać w wielu językach; do wyboru są następujące języki: angielski (napis 
ENGLISH na wyświetlaczu), grecki (GREEK), odmiana języka angielskiego używana w Australii 
(AUSTRAL), czeski (CZECH), portugalski (PORTUGAL), turecki (TURKISH), włoski (ITALIAN), hiszpański 
(SPANISH), flamandzki (NEDERLAND), francuski (FRENCH), niemiecki (GERMANY), polski (POLAND), 
szwedzki (SVENSKA), duński (DANISH), fiński (FINLAND) i norweski (NORWAY). W celu ustawienia 
języka, naciśnij przycisk DIAL w momencie, gdy napis USTAW JEZYK widoczny jest na wyświetlaczu 
LCD.  Użyj przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru języka. Naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia 
wyboru i opuszczenia tej opcji menu. 
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4.7 Ustawianie czasu sygnału Flash 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis USTAW FLASH, naciśnij przycisk DIAL 
w celu dokonania ustalenia czasu sygnału Flash, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj 
przycisków ▲ oraz ▼ w celu ustawienia czasu trwania sygnału Flash – możliwe do wyboru są cztery 
opcje: 100ms, 120ms, 300ms oraz 600ms. Sugerowane ustawienie dla centrali Slican to 100ms. 
Naciśnij przycisk DIAL w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu. 
 

4.8 Ustawianie formatu czasu 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis FORMAT CZASU, naciśnij przycisk 
DIAL w celu dokonania ustalenia formatu czasu, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj 
przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru formatu godzinowego (12 GODZIN/24 GODZINY). Naciśnij 
przycisk DIAL w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu. 
 

4.9 Ustawianie formatu daty 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis FORMAT DATY, naciśnij przycisk DIAL 
w celu dokonania ustalenia formatu daty, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj 
przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru formatu daty (DZIEN-MIESIAC/MIESIAC-DZIEN). Naciśnij 
przycisk DIAL w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu.  
 

4.10 Reset fabryczny 

 W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis FACTORY RESET, naciśnij przycisk 
DIAL w celu dokonania tego ustawienia, a na wyświetlaczu pojawi się pytanie RESET (Y/N)?; jeżeli 
chcesz wybrać Y (yes – reset telefonu), naciśnij przycisk DIAL a wszystkie ustawienia powrócą do 
wartości domyślnych (reset fabryczny). Jeżeli chcesz wybrać N (no – nie resetuj telefonu), naciśnij 
przycisk ▲ lub ▼, względnie przycisk DEL w celu opuszczenia tej opcji menu. 
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 Informacje o połączeniach przychodzących 

Wyświetlacz w stanie spoczynku oraz w stanie dzwonienia pokazuje następujące informacje: 
 
 

 
 
 

Czas i data 
 
 
 
Łączna ilość nowych połączeń 
 
 
Łączna ilość połączeń przychodzących 
oraz dzień tygodnia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Numer dzwoniącego 
 
 
 
 
 
Nazwa dzwoniącego 
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 Komunikaty prezentowane na wyświetlaczu 

 

 
 

 
NOWA WIADOMOSC – Jeżeli w centrali, do 
której podłączony jest telefon aktywna jest 
usługa poczty głosowej i na skrzynce poczty 
głosowej znajduje się pozostawiona tam 
wiadomość głosowa, na wyświetlaczu pojawia 
się napis NOWA WIADOMOSC. Ponadto w 
lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się 
ikonka koperty. Ikonka ta pozostanie na 
wyświetlaczu dopóki pozostawiona 
wiadomość głosowa nie zostanie odtworzona; 
jednocześnie informacja o wiadomości 
oczekującej zostanie zarejestrowana jako 
rozmowa przychodząca. 
 

 

Uwaga!! 
Funkcja ta powinna być zapewniana przez centralę telefoniczną, do której podłączony jest telefon. 
 

 
 

BRAK POŁĄCZEŃ – Na wyświetlaczu LCD 
pojawi się napis BRAK POLACZEN w 
momencie, gdy brak będzie zarejestrowanych 
połączeń przychodzących. 
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RAZEM i NOWE – Napis RAZEM, widoczny na 
rysunku obok prezentuje łączną ilość połączeń 
przychodzących, w prawym górnym rogu 
widoczna jest też liczba połączeń 
nieodebranych. W pokazanym przykładzie 
łączna liczba połączeń przychodzących wynosi 4 
w tym 2 nowe, nieodebrane; aktualny dzień 
tygodnia to PONIEDZIAŁEK. 
 

 
 
 
 

 

 
PRYWATNY – Jeżeli dzwoniący korzysta z usługi 
CLIR zapobiegającej wysyłaniu jego numeru, na 
wyświetlaczu pojawi się napis PRYWATNY. 

 
 
 
 

 

POŁĄCZENIA POWTARZAJĄCE SIĘ – Jeżeli 
połączenie z tego samego numeru przychodzi 
po raz kolejny i po raz kolejny nie zostanie 
odebrane, na wyświetlaczu, w górnym lewym 
rogu, pojawi się ikonka „+”. 
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KONIEC LISTY - Napis KONIEC LISTY pojawia się 
na wyświetlaczu, gdy przy przeglądaniu 
osiągnięty zostanie koniec listy zawierającej 
historię połączeń przychodzących. Jeżeli w 
historii nie ma połączeń to na wyświetlaczu LCD 
pojawia się napis BRAK POLACZEN. 
 

 
 
 
 

 
 
POZA ZASIEGIEM – Napis ten pojawia się na 
wyświetlaczu, gdy dzwoniący znajduje się w 
strefie, gdzie operator telefoniczny nie oferuje 
usługi identyfikacji dzwoniącego lub nie 
przesyła tego numeru do strefy, w której 
znajduje się odbiorca. 

 
 

 Obsługa połączeń przychodzących 

 

Uwaga!! 
W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności prezentowanego telefonu, konieczne jest 
realizowanie usługi prezentacji numeru dzwoniącego przez centralę, do której podłączony jest 
telefon. 
 
 Wskaźnik nowego połączenia 
Migający czerwony wskaźnik wskazuje, że istnieje nowe, nieodebrane połączenie przychodzące. 
Wskaźnik ten będzie migał, aż wszystkie nowe połączenia zostaną przejrzane. 
 
 Przeglądanie połączeń przychodzących 
Używając przycisków ▲ oraz ▼ można przewijać listę połączeń przychodzących. Jeżeli zapamiętany 
numer dzwoniącego ma więcej niż 13 cyfr, w dolnym, prawym rogu wyświetlacza pojawia się 
strzałka, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu zobaczenia pozostałych cyfr, ponowne naciśnięcie 
przycisku ▲ lub ▼ powoduje przejście do przeglądania następnego połączenia. Rekordy połączeń 
przychodzących mogą być przeglądane szybko poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 
sekundy przycisku ▲ lub ▼. Po przejrzeniu całej listy połączeń przychodzących na wyświetlaczu 
pojawi się napis KONIEC LISTY. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby kontynuować. 
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 Zapamiętanie połączeń przychodzących 
Telefon automatycznie zapamiętuje do 99 rekordów połączeń przychodzących. W momencie, gdy 
pamięć telefonu zostanie zapełniona, telefon automatycznie usuwa z listy najstarszy rekord. Pamięć 
można też zwolnić poprzez ręczne skasowanie rekordu (rekordów). 
 
 Kasowanie pojedynczych oraz wszystkich rozmów przychodzących 
Przy odłożonej słuchawce, używając przycisków ▲ oraz ▼ wybierz rekord, który chcesz skasować i 
naciśnij przycisk DEL, na wyświetlaczu pojawi się napis SKASOWAC?, kolejne naciśnięcie przycisku 
DEL spowoduje skasowanie tego rekordu, naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje 
opuszczenie opcji kasowania. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku DEL przez okres około 6 sekund, 
spowoduje pokazanie na wyświetlaczu napisu SKASUJ WSZYSTKO? i ponowne naciśnięcie przycisku 
DEL spowoduje skasowanie wszystkich rekordów, a na wyświetlaczu pojawi się napis BRAK 
POLACZEN. 
 
 Używanie funkcji oddzwaniania 
 
Uwaga!! 
Jeżeli numer jest zablokowany lub niedostępny, nie ma możliwości oddzwonienia na ten numer. 

 Oddzwonienie na numer już wybierany: telefon zapamiętuje do 15 ostatnio wybieranych 

numerów. 

1. Przy odłożonej słuchawce, naciśnij jednokrotnie przycisk RD/P, ostatnio wybierany 

numer zostanie pokazany na wyświetlaczu, wówczas używając przycisków ▲ oraz ▼ 

należy wybrać numer, który ma zostać wybrany. 

2. Podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, telefon automatycznie 

wybierze określony numer. 

 Oddzwonienie na numer z połączenia przychodzącego: telefon zapamiętuje 99 numerów z 

połączeń przychodzących. 

1. Podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, poczekaj na sygnał 

zgłoszenia centrali. 

2. Wybierz dzwoniącego, do którego chcesz oddzwonić, poprzez kolejne naciskanie 

przycisków ▲ oraz ▼. 

3. Naciśnij przycisk DIAL w celu wybrania numeru pokazywanego na wyświetlaczu LCD.  

lub 
Przy odłożonej słuchawce, naciskaj przyciski ▲ oraz ▼ w celu wybrania numeru, do 
którego chcesz oddzwonić, następnie podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ 
głośnomówiący, telefon automatycznie wybierze określony numer. 

 

 Używanie baterii 

 

 Aparat telefoniczny XL-2023ID posiada w swej dolnej części komorę bateryjną, przeznaczoną 
do umieszczenia w niej czterech bateryjek typu LR-6. Instalowanie baterii nie jest niezbędne dla 
poprawnej pracy urządzenia, jednakże zalecane jest ich umieszczenie w komorze bateryjnej. 
Poprawia to w wyraźny sposób jakość dźwięku w torze akustycznym układu głośnomówiącego. Jeżeli 
jakość dźwięku ulegnie pogorszeniu, należy wymienić baterie na nowe.   
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 Wykaz funkcji 

 

 Informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF  

 Zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach przychodzących – nazwy dzwoniącego 

numeru, daty czasu 

 Zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych 

 Książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów 

 Wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego 

 Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD 

 Funkcja oddzwaniania (Call back) 

 Kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy 

 Zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu) 

 Wskaźnik nowego połączenia 

 Wybór języka 

 Funkcja oczekującej wiadomości głosowej 

 Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru 

 Tryb głośnomówiący 

 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej  

 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej 

 Funkcje Flash, Pause, Mute 

 Ustawienie czasu sygnału Flash 

 Regulowany poziom głośności 

 Wybór typu/głośności dzwonienia 

 Zegar 

 

 Rozwiązywanie problemów 

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z telefonem, proszę sprawdzić następujące elementy: 
 

Problem  Przyczyna lub rozwiązanie 

PUSTY LUB 
BLADY 
WYŚWIETLACZ 

Sprawdź przewód linii telefonicznej, podłącz kabel telefoniczny, sprawdź 
baterie. 
 

PREZENTACJA 
DZWONIĄCEGO NIE 
DZIAŁA 
PRAWIDŁOWO 

Sprawdź w centrali czy usługa prezentacji numeru dzwoniącego jest 
aktywna. 
 

BRAK SYGNAŁU 
ZGŁOSZENIA 
CENTRALI 

Sprawdź czy przewód linii jest podłączony poprawnie.  

Sprawdź czy przewód linii jest dokładnie zabezpieczony. 

DANE NIE SĄ 
PRZESYŁANE 

Sprawdź w centrali czy usługa prezentacji numeru dzwoniącego jest 
aktywna. 
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Jeżeli do tego telefonu podłączone jest urządzenie typu automatyczna 
sekretarka, należy się upewnić, że jego włączenie następuje nie wcześniej 
niż po dwóch dzwonkach. 

Odebrałeś rozmowę przed dwoma dzwonkami. 

Jeżeli podczas używania opcjonalnego zasilacza AC nastąpi awaria zasilania, 
baterie podtrzymujące pamięć ulegają całko-witemu lub częściowemu 
wyładowaniu. Jeżeli po przywróceniu zasilania wyświetlacz nie działa 
prawidłowo, należy wymienić baterie na nowe. 

 
 

 Zalecenia bezpieczeństwa 

W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego oraz zranienia, proszę przed użyciem 
opisywanego sprzętu zapoznać się z poniższymi zaleceniami bezpieczeństwa. 
1. Uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku. 

2. Przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na telefonie. 

3. Podczas czyszczenia odłączyć telefon od linii telefonicznej. Użyć wilgotnej szmatki. NIE używać 

środków czyszczących w płynie lub aerozolu. 

4. Nie używać telefonu w pobliżu wody, np.: w pobliżu zlewów, wanien łazienkowych, mis z wodą, 

urządzeń pralniczych, basenów oraz w wilgotnych pomieszczeniach. 

5. Zainstalować telefon w miejscu chronionym. Zapewnić, że przewód linii telefonicznej znajduje się 

z dala od trasy ruchu pieszego. NIE kłaść żadnych przedmiotów na przewodzie linii telefonicznej – 

może to spowodować jego zniszczenie lub przetarcie. 

6. Unikać wylewania jakichkolwiek płynów na telefon. Może to spowodować wewnętrzne zwarcie, 

pożar lub porażenie i nie jest objęte gwarancją. 

7. Nie doprowadzać do przeciążenia linii elektrycznej, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie 

elektryczne. 

8. Nigdy nie wkładać innych przedmiotów do wnętrza telefonu, gdyż może to prowadzić do zetknięcia 

z miejscami o niebezpiecznym napięciu lub zwarcia, w wyniku czego istnieje możliwość pojawienia 

się pożaru lub porażenia elektrycznego. 

9. Zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu, jeżeli telefon wymaga naprawy. W celu zredukowania 

ryzyka porażenia elektrycznego, nie należy rozmontowywać telefonu. Otwieranie oraz 

zdejmowanie obudowy może powodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia oraz 

na inne ryzyka. Nieprawidłowe ponowne zamontowanie obudowy może spowodować porażenie 

elektryczne w toku dalszego użytkowania. 

10. Unikać używania telefonu w trakcie burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego 

spowodowanego wyładowaniem elektrycznym. 

11. NIE używać telefonu do poinformowania o wycieku gazu znajdując się w pobliżu tego wycieku. 

12. Odłącz linię telefoniczną od gniazdka i zwróć się do autoryzowanego serwisu w następujących 

przypadkach: 

 
•    Jakikolwiek płyn został wylany na telefon. 
•    Telefon został wystawiony na działanie deszczu lub wody. 
•    Telefon nie działa normalnie pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. 
•    Telefon upadł lub obudowa została zniszczona. 
•    Telefon wykazuje istotne zmiany w sposobie działania. 
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 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

Producent: 
SLICAN sp. z o. o. 
ul. M. Konopnickiej 18 
85-124 Bydgoszcz 

Typ: 
 
Aparat telefoniczny 

Model: 
 
Slican XL-2023ID 

Opis wyrobu: 
 
Aparaty telefoniczne Slican XL-2023ID są przeznaczone do pracy na liniach analogowych, umożliwiając także 
wykorzystanie funkcji oferowanych przez centrale Slican. Wyposażone są w wyświetlacz LCD, 10 
dedykowanych, programowalnych przycisków szybkiego wybierania, 10 programowalnych komórek 
szybkiego wybierania, 99 numerową książkę telefoniczną oraz tryb głośnomówiący. 

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 73/23/EWG LVD, 89/336/EWG EMC, 99/5/WE R&TTE 
i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: 
PN-EN 60950:2000 + A11:2000 
PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000 

Informacje dodatkowe: 

Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej 
www.slican.pl/deklaracje/ 
Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, w tym z podłączeniem do centrali SLICAN. Spełnia 
wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. 
W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje 
następujące ostrzeżenie: 
„Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal 
radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”. 

Bydgoszcz 2007-03-10 

 
 

 
 

 

http://www.slican.pl/deklaracje/

