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Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support

Kratek uporabniški 
priročnik

3 Začetek uporabe
Vstavljanje baterij Polnjenje telefona

Polnite 8 ur1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno 
sporočilo (odvisno od države).

2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
3 Nastavite datum in čas.

• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko 
 / , da izberete [AM] ali [PM] (odvisno 

od države).

 > 70%
 40% - 70%
 10% - 40%
 Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku

Povezava z 
drugimi napravami2

Samo različice z več 
slušalkami.

1 2 3

Iskanje slušalke 
(spodaj)

1 Pregled
Med klicem

Odpiranje menija 
z možnostmi.
Dostop do 
seznama za 
ponovno izbiranje.
Nastavitev 
glasnost.
Končanje klica.
Vnos premora 
(pridržite).
Ponovno kličite 
(odvisno od 
omrežja).

/
Izklop/vklop zvoka 
mikrofona.

V meniju
Potrditev / izbira / 
Odpiranje menija 
z možnostmi.
Prekliči / Nazaj
Gor/dol
Izhod iz menija.

Stanje pripravljenosti
Vstop v glavni meni.
Dostop do seznama za 
ponovno izbiranje.
Imenik
Dnevnik klicev
Klicanje in sprejemanje 
klicev.
Vklop ali izklop slušalke 
(pridržite).
Opravljanje notranjega 
klica (pridržite).
Zaklenite/odklenite 
tipkovnico (pridržite).

/
Za D165: Pritisnite za 
predvajanje novega 
sporočila v telefonskem 
odzivniku. / Dostop do 
menija telefonskega 
odzivnika.

Pri vnašanju besedila
Brisanje besedila.
Vnos presledka.

Ikone na zaslonu
Prikazuje stanje povezave med slušalko in 
osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku 
klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
V seznamu za ponovno izbiranje označuje 
odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med 
pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev 
v dnevniku. Med pregledovanjem pregledanih 
zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol 
prikazan neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med 
klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
Zvonjenje je izklopljeno.
Za D165: Telefonski odzivnik: utripa, ko imate 
novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže 
se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru 
novih sporočil in sveti, ko so sporočila 
predvajana.
* Ta storitev je odvisna od omrežja.
Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po 
seznamu ali zvišate/znižate glasnost.
Desno je še več števk. Pritisnite gumb  za 
branje.

Pomembna varnostna navodila
Opozorilo
• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. 

Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite 
napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo 
električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

• Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
• TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu 

z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili 
Direktive 2014/53/EU.

• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih 
za uporabo.

• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih 
za uporabo.

• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja 

nevarnost eksplozije.
• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno 

telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da 
preprečite poškodbe sluha.

Mikrofon

Slušalka

 /  (D165) 
 (D160)

Ikone na zaslonu

Skrb za okolje
Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij

Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov 
in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva
2012/19/EU.



UMS_D160/165
1V

Na zaslonu ni črtic za signal.
• 
• 

[NEPRIJAVLJEN]

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti 
(registrirati) v osnovni enoti?
• 

 > [STORITVE] > [ODJAVA]

• 

 
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj 
storim?
1 Pritisnite 

2 Pritisnite 
3 

[CONFIG. TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [EЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

4 

5 
Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj naj 
storim?
• 
• 
• 

Ne morem spremeniti nastavitev glasovne pošte. 
Kaj naj naredim?

na ponudnika storitev.
Ni prikaza
• 
• 
Slušalka na polnilniku se ne polni.
• 
• 

• 

• 

• 
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
• 

osnovni enoti.
• 

• 

Slušalka ne zvoni.

ID klicatelja se ne prikaže.
• Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku 

storitev.
• 

www.philips.com/support

Baterija
  

Adapter (Osnovna enota in polnilnik:)
Vhod:

Imenik s 50 vnosi

 
  

Opomba

• 

• 
www.p4c.philips.com.

4 Uporaba
Imenik
Dodajanje vnosa
1 Pritisnite tipko .
2 [IMENIK] > [DODAJ NOVO].
3 
Klicanje iz imenika
1 Pritisnite tipko .
2 .
Vnosi z neposrednim dostopom

Dnevnik klicev
Klicanje iz dnevnika klicev
1 Pritisnite tipko .
2 .
Pokaži zapis
Pritisnite  >  > [POGLED].
Shrani zapis
1 Pritisnite  >  > [SHRANI ŠTEV.].
2 
Brisanje vnosa
1 Pritisnite  >  > [ZBRIŠI].
2 

Seznam ponovnih klicev
Klicanje s seznama ponovnih klicev
1 Pritisnite tipko .
2 .
Shrani zapis
1 Pritisnite  >  > [SHRANI ŠTEV.].
2 
Brisanje vnosa
1 Pritisnite  >  > [ZBRIŠI].
2 

Telefonski odzivnik 
(samo za D165)
Snemanje obvestila
1 Pritisnite  > [ODZIVNIK] > 

[OBVESTILO].
2 

Poslušanje dohodnih sporočil
Pritisnite  > [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ].
Izbris dohodnega sporočila
1 

2 [ZBRIŠI] in pritisnite 

Registriranje dodatnih slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.
1   na 

osnovni enoti.
2 Pritisnite tipko .
3 [STORITVE] > [REGISTER] in 

pritisnite 
4 
5 Pritisnite 

 

Obnovitev privzetih nastavitev
tovarniške nastavitve.
1 Pritisnite tipko .
2 [STORITVE] > [PONASTAVI] in 

pritisnite 
3 

Opomba

• Originalno kodo PIN/geslo lahko pridobite po 
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