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Pomembno 3

1 Pomembno
Pred uporabo svojega telefona si 
vzemite čas in preberite priročnik za 
uporabnika. V priročniku so 
pomembne informacije in navodila v 
zvezi s telefonom.

1.1 Zahteve v zvezi z 
napajanjem

• Izdelek se napaja z električno 
napetostjo 100-240 V AC. V 
primeru izpada električne energije 
je možna izguba komunikacije.

• Električno omrežje je razvrščeno 
kot nevarno. Edini način za izklop 
napajanje polnilnika je, da iztaknete 
vtič iz električne vtičnice. Električna 
vtičnica mora biti v vsakem trenutku 
enostavno dostopna.

• Napetost omrežja je razvrščena 
kot TNV-3 (telekomunikacijske 
omrežne napetosti), kot to določa 
standard EN 60-950.

Opozorilo
Poškodbe ali nepravilno delovanje 
preprečite tako, da:
• Preprečite stik napajalnih 

kontaktov ali baterijske vložka s 
kovinskimi predmeti.

• Izdelka ne odpirate - nevarnost 
poškodb zaradi visoke napetosti.

• V nobenem primeru ni dovoljeno 
uporabljati drugih baterijskih 
vložkov, kot tistih, ki so priloženi 
ali jih priporoča podjetje Philips: 
nevarnost eksplozije.

• Obvezno uporabljajte le priložene 
kable.

• Uporabljajte izključno priložene 
baterijske vložke.
a) TCL, PL-043043, Li-ionski 

polimerni baterijski vložek, 
3,7 V 500 mAH

b) Mcnair, MC-163-500, Li-ionski 
polimerni baterijski vložek, 
3,7 V 500 mAH

• Uporabljajte izključno priloženi 
napajalnik.
Bazna postaja
a) Electronic Sales Ltd, IW507, 

7,5 V 500 mA
b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 

7,5 V 500 mA
Polnilnik
a) Electonic Sales Ltd, TR1575G, 

7,5 V 150 mA
b) Electonic Sales Ltd, IW157, 

7,5 V 150 mA

1.2 Varnostne informacije
• Z aktiviranjem prostoročnega 

načina se lahko nenadno zelo 
poveča jakost zvoka v slušalki: 
slušalko dovolj umaknite od ušesa.

• Ta oprema ni izdelana za klice v sili 
v primeru izpada električne 
energije. Za klice v sili je treba 
zagotoviti drugo možnost.

• Izdelka ne izpostavljate preveliki 
toploti, ki jo ustvarjata ogrevalna 
oprema ali neposredna sončna 
svetloba.
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• Telefona ne pustite pasti oz. 
preprečite padce predmetov na 
telefon.

• Telefona ne čistite s čistilnimi 
sredstvi, ki vsebujejo alkohol, 
salmiak, benzol ali jedke snovi, ker 
takšne snovi lahko aparat 
poškodujejo.

• Izdelka ne uporabljajte na mestih, 
kjer je nevarnost eksplozij.

• Preprečite stik majhnih kovinskih 
predmetov z izdelkom. Nevarnost 
zmanjšanja kakovosti zvoka in 
poškodb izdelka.

• Preprečite stik polnilnika s 
tekočinami.

• Aktivirani mobilni telefoni v bližini 
lahko povzročajo motnje.

V zvezi s temperaturami delovanja in 
skladiščenja:
• Uporabljajte na mestu, kjer je 

temperatura med 0 in 35°C 
(32 do 95°F).

• Skladiščite na mestu, kjer je 
temperatura med -20 in 45°C 
(-4 do 113°F).

• Doba delovanja baterijskega 
vložka se lahko v pogojih nizkih 
temperatur občutno skrajša.

1.3 Skladnost
V podjetju Philips izjavljamo, da izdelek 
izpolnjuje osnovne zahteve in druga 
predmetna določila direktive 1999/5/
ES. Ta izdelek je dovoljeno povezati le 
v analogna telefonska omrežja držav s 
seznama na embalaži.

Izjava o skladnosti je na voljo 
www.p4c.philips.com.

1.4 Standardna skladnost 
GAP

Standard GAP jamči, da so vse 
slušalke DECTTM GAP in bazne 
postaje izdelane v skladu z 
minimalnim standardom v zvezi z 
delovanjem. Slušalka in bazna postaja 
GAP sta skladni, kar pomeni, da so 
zajamčene minimalne zajamčene 
funkcije: registracija slušalke, prevzem 
klica, sprejem klica in klicanje. 
Napredne funkcije morda niso na 
voljo,
če z bazno postajo uporabljate drugo 
slušalko, ki ni ID555.
Za registracijo in uporabo slušalke 
ID555 z bazno postajo standarda 
GAP druge izdelave, najprej sledite 
navodilom iz priročnika izdelovalca 
naprava, nato navodilom v 
nadaljevanjustran 35.
Za registracijo slušalke druge izvedbe 
na bazno postajo ID555, preklopite 
bazno postajo v način registracije 
(stran 35), nato sledite navodilom iz 
priročnika izdelovalca.

1.5 Recikliranje in odlaganje
Navodila za odlaganje 
baterijskih vložkov:
Baterijskih vložkov ni 
dovoljeno zavreči med 
običajne gospodinjske 
odpadke.
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Informacije o embalaži:
Podjetje Philips je označilo embalažo s 
standardnimi simboli, oblikovanimi za 
spodbujanje recikliranja in pravilnega 
odlaganja morebitnih odpadkov.

Finančni prispevek je 
posredovan povezanemu 
lokalnemu sistemu za predelavo 
in recikliranje.
Označeni embalažni materiali 
se lahko reciklirajo.

1.6 Električna, magnetna in 
elektromagnetna polja 
("EMF")

1. Philips Royal Electronics izdeluje 
in prodaja mnogo uporabniških 
izdelkov, ki imajo običajno, kot 
velja za mnogo elektronskih 
naprav, sposobnost oddajanja in 
sprejemanja elektromagnetnih 
signalov.

2. Eno od vodilnih poslovnih načel 
podjetja Philips je delati v skladu 
z vsemi predmetnimi 
varnostnimi ukrepi za zaščito 
zdravja, izpolnjevati predmetne 
zakonske zahteve in upoštevati 
določila standardov EMF v času 
izdelave.

3. Philips je v svoji dejavnosti 
predan razvoju, izdelavi in 
trženju izdelkov, ki nimajo 
zdravju škodljivih učinkov.

4. Philips potrjuje, da so s pravilno 
uporabo, tj. uporabo v določene 
namene, izdelki varni v skladu z 
sodobnimi znanstvenimi dokazi.

5. Philips aktivno sodeluje v razvoju 
mednarodnih standardov EMF in 
varnostnih standardov, kar 
pomeni, da podjetje Philips lahko 
predvideva nadaljnji razvoj 
standardizacije, ki jo tako zgodaj 
vključi v svoje izdelke.
Pomembno 5



6 Telefon

2 Telefon
Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo med uporabnike izdelkov Philips!

Za koriščenje vseh ugodnosti podpore Philips prijavite izdelek na 
www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v škatli

Pomni!
*Linijski vmesnik v škatli morda ni priključen na linijski kabel. V tem primeru je 
treba linijski vmesnik povezati na linijski kabel, preden tega povežete v linijsko 
vtičnico.

V kompletu več slušalk so:ena ali več slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in 
dodatni akumulatorski baterijski vložki.

 Slušalka Bazna postaja Pokrov prostora z 
baterijami

1 Li-ionski 
akumulatorski baterijski vložek

Napajanje Linijski kabel*

Priročnik za uporabnika Garancija Navodila za hitri 
začetek



2.2 Pregled telefona

A Slušalka
B Zaslon 
Za pregled ikon zaslona glejte 
stran 10.
C Leva mehka tipka m
Izberite funkcijo, ki je izpisana na 
zaslonu slušalke, neposredno nad njim.
Med klicem: zaženite drugi klic, 
poglejte v imenik ali prenesite klic.
Vključite osvetlitev.
D Desna mehka tipka >
Izberite funkcijo, ki je izpisana na 
zaslonu slušalke, neposredno nad njim.
Vključite osvetlitev.

E Tipke za krmiljenje :
V načinu mirovanja: pomaknite se gor 
na dostop do dnevnika klicev in dol na 
dostop do imenika.
Med klicem: pomaknite gor/dol za večjo 
ali manjšo glasnost zvočnika in slušalke.
V načinu urejanja: pomaknite gor/dol za 
vrnitev na predhodni znak ali števko.
V drugih načinih: pomaknite se gor/
dol po menijskem seznamu ali pojdite 
na predhodni oz. naslednjih zapis v 
imeniku, na seznamu za ponovno 
klicanje ali v dnevniku klicev.
F Tipka za pogovor r
V načinu mirovanja: sprejmite 
dohodni zunanji ali interni klic.
Med klicem: vključite funkcijo 
povratnega klicanja.
V drugih načinih: pokličite številko iz 
imenika, s seznama za ponovno 
klicanje ali iz dnevnika klicev.
G Tipka za prekinitev klica e
V načinu mirovanja: z daljšim pritiskom 
vključite/izključite slušalko.
Med klicem: prekinete klic.
V drugih načinih: ponastavi v način 
mirovanja.
H Menijska tipka M
V načinu mirovanja: pojdi v glavni meni.
I Tipka za zvočnik v
V načinu mirovanja: vključite zvočnik 
in pokličite številko. sprejmite 
dohodni klic v prostoročnem načinu. 
Med klicem: preklopite zvočnik - 
vključite/izključite.
Telefon 7



J Tipka za ponovno klicanje 
a

V načinu mirovanja: dostopite do 
seznama za ponovno klicanje. 
K Tipka za zaklepanje 

tipkovnice *
V načinu mirovanja: pritisnite *; z 
dolgim pritiskom zaklenite/odklenite 
tipkovnico.
Med klicem: vtipkajte *; 
L Tipka za izklop zvoka [
Med klicem: izključite/vključite zvok 
mikrofona na slušalki.

M Tipka za prenos klica in tipka 
za interkom/konferenco c

V načinu mirovanja: zaženite interni 
klic. 
Med klicem: zadržite linijo in pokličite 
drugo slušalko. z dolgim pritiskom 
zaženite konferenčni klic med 
internimi in zunanjimi klici.
N Tipka za vklop/

izklop zvonjenja in 
Tipka za premor #

V načinu mirovanja: vtipkajte #. z 
dolgimi pritiskom vključite/izključite 
zvonjenje.
Med klicem: vtipkajte #. 
Med predklicanjem: z dolgimi pritiskom 
vtipkajte premor, označen s "P".
V načinu urejanja: z dolgim pritiskom 
preklopite med velikimi in majhnimi 
črkami.
O Mikrofon
8 Telefon



P Zvočnik
Q Pokrov prostora z baterijami

Nevarnost
Z aktiviranjem prostoročnega načina 
se lahko nenadno zelo poveča jakost 
zvoka v slušalki. Slušalko ne držite 
preblizu ušesu.
Telefon 9



2.3 Ikone na zaslonu

Označi, da je baterijski 
vložek do konca 
napolnjen. Ikona utripa 
med polnjenjem in ko je 
baterijski vložek skoraj 
izčrpan.
Označi, da je baterijski 
vložek do konca izčrpan.
Označi, da je zunanji klic 
povezan ali na čakanju. 
Ikona utripa med 
prejemom dohodnega klica.
Označi prejem novih 
glasovnih sporočil. Ikona 
utripa in označi nova 
neprebrana sporočila.
Se izpiše, ko so v dnevniku 
klicev zapisi ali ko se 
dostopa v dnevnik klicev. 
Ikona utripa in označi 
nove neodgovorjene klice.
Se izpiše, ko je vključena 
budilka.
Se izpiše, ko je vključen 
zvočnik.
Se izpiše, ko je vključen 
način izključenega zvonjenja.

Označi, da je avtomatski 
odzivnik vključen. Ikona 
utripa, ko je pomnilnik 
avtomatskega odzivnika 
poln. 
Označi, da je slušalka 
prijavljena in v dosegu 
bazne postaje. 
Ikona utripa, ko slušalka ni 
v dosegu oz. išče bazno 
postajo.
10 Telefon
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2.4 Pregled bazne postaje

A Števec sporočil
Utripa: označi število novih sporočil.
Sveti: označi število starih sporočil.
2 letvi utripata: označi, da pomnilnik ni 
več prost.
Označi se nivo glasnosti (L0 - L5), ko 
pritisnete V.
Označi številko trenutnega sporočila 
med predvajanjem.
B Tipka za vklop/izklop o
V načinu mirovanja s kratkim 
pritiskom vključite/izključite 
avtomatski odzivnik.
C Tipki za glasnost V
Povečajte/zmanjšajte glasnost zvočnika 
med predvajanjem sporočila.
Na voljo je 5 nivojev glasnosti.
Če glasnost zvočnika ne izključite, se 
vključi filtriranje klica.
D Tipka za izbris x
Izbrišite trenutno sporočilo med 
predvajanjem.
Z dolgim pritiskom izbrišete vsa 
sporočila, ko je avtomatski odzivnik v 
načinu mirovanja (neprebrana 
sporočila se ne izbrišejo).

E Predhodno sporočilo/
Tipka za ponovno 
predvajanje sporočila l

Če pritisnete na tipko dvakrat med 
predvajanjem sporočila, se vrnete na 
predhodne sporočilo.
Če pritisnete enkrat na tipko med 
predvajanjem sporočila, se trenutno 
sporočilo ponovno predvaja.
F Tipka za predvajanje/

zaustavitev P
Predvajajte telefonska sporočila (prvo 
se predvaja sporočilo, posneto prvo).
Zaustavite predvajanje sporočila.
G Tipka za preklop na naslednje 

sporočilo R
Preskočite na naslednje sporočilo 
med predvajanjem.
H Tipka za pozivanje C
Pokličite slušalko.
Z dolgim pritiskom zaženete postopek 
prijave.



3 Kako začeti

3.1 Poveži bazno postajo
Bazno postajo namestite na 
središčno mesto v bližino 
telefonske linijske vtičnice in 
električne vtičnice.
Povežite linijski kabel in napajalni 
kabel na ustrezna konektorja na 
dnu bazne postaje, kot kaže 
slika. 

Drug konec linijskega kabla 
povežite na telefonsko vtičnico 
in drug konec napajalnega kabla 
v električno vtičnico.

Pomni!
Linijski vmesnik morda ni priključen na 
linijski kabel. V tem primeru je treba 
linijski vmesnik povezati na linijski kabel, 
še preden le-to povežete v linijsko 
vtičnico.

Opozorilo

Bazne postaje ne namestite preblizu 
velikih kovinskih predmetov, kot so 
omare, radiatorji ali električne 
naprave. To lahko vpliva na doseg in 
kakovost zvoka. Stavbe s širokimi 
notranjimi in zunanjimi stenami lahko 
ovirajo prenos signalov na in iz bazne 
postaje.

Opozorilo
Bazna postaja nima stikala za VKLOP/
IZKLOP. Ko napajalni vmesnik 
povežite v enoto in električno 
vtičnico, se enota začne napajati. 
Napajanje enote prekinete le tako, da 
iztaknete napajalni vmesnik iz 
električne vtičnice. Zato poskrbite, 
da bo električna vtičnica v vsakem 
trenutku enostavno dostopna.
Napajalni vmesnik in linijski kabel je 
treba pravilno povezati, ker lahko z 
nepravilno povezavo poškodujete 
enoto.

Obvezno uporabite linijski kabel, ki je 
priložen enoti. V nasprotnem 
primeru ne boste imeli tona 
zvonjenja.

1

2

3
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3.2 Namesti telefon
Preden uporabite slušalko, je treba 
namestite baterijske vložke in jih do 
konca napolnite.

3.2.1 Namesti baterijski vložek

Opozorilo
Obvezno uporabljajte Li-ionske 
akumulatorske baterijske vložke, ki 
so priloženi enoti. Če uporabite 
baterijske vložke druge vrste, obstaja 
nevarnost izteka vsebine baterije.

Potisnite dol pokrovček 
prostora z baterijami.

Namestite baterijske vložke in 
ponovno pritrdite pokrov.

3.2.2 Napolni baterijske 
vložke

Opozorilo
Slušalko je treba polniti najmanj 24 ur 
pred prvo uporabo.
Ko se kapaciteta baterijskega vložka 
zniža, vas na to opozori tipalo tako, da 

vključi zvočni signal in sproži utripanje 
ikone. 
Če se baterijski vložek prekomerno 
izprazni, se telefon samodejno izključi 
in nobena funkcija v teku se ne shrani. 

Slušalko namestite na napajalne 
"vilice" bazne postaje. Če slušalko 
namestite pravilno, se vključi 
melodija.
Med polnjenjem na zaslonu 
utripa ikona baterijskega vložka 

.
Ikona baterijskega vložka  
začne neprekinjeno svetiti, ko se 
vložek do konca napolni.

Pomni!
Optimalno obratovalna doba 
baterijskega vložka se vzpostavi po 3 
ciklih polnjenja (več kot 15 ur) in 
izpraznitve, kar pomeni približno 12 ur 
pogovora in 150 ur stanja v 
pripravljenosti. 

3.3 Pozdravni način 

Pomni!
Zaslon DOBRODOŠLI se ne izpiše v 
vseh državah. Če se ne izpiše, vam ni 
treba izbrati nastavitev države/
operaterja/jezika.
Če pa se zaslon izpiše, morate pred 
prvo uporabo, potem ko se na 
zaslonu osvetli DOBRODOŠLI, 
slušalko konfigurirati ustrezno državi 
uporabe. 
Po nekaj minutnem polnjenju, se 
izpiše beseda DOBRODOŠLI, in sicer 
v različnih jezikih. Sledite naslednjim 
navodilom za konfiguracijo telefona:

!
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Pritisnite mIZBERI, ko se na 
zaslonu izpiše DOBRODOŠLI.
Pomaknite : na državo in jezik.
Pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
• Privzete linijske nastavitve in 

menijski jezik za izbrano 
državo se samodejno 
konfigurirajo. 

• Nastavi datum/uro, glejte 
"Nastavi datum in uro" na 
strani 31.
Telefon je zdaj pripravljen za 
uporabo.

Pomni!
Še naprej lahko opravljate odhodne 
klice oz. sprejemati dohodne klice, ne 
da bi morali najprej določiti državo. 
Po klicu se ponovno nastavi način v 
pozdrav.

Nasvet

Nastavitve države lahko spremenite 
kadar koli po prvi konfiguraciji. 
(Glej “Izberi državo” poglavje 8.7.)
Če v 15 sekundah ne pritisnete na 
nobeno tipko, se slušalka samodejno 
ponastavi v način mirovanja. Slušalka 
se samodejno ponastavi v način 
mirovanja, tudi ko jo namestite nazaj 
na bazno postajo.
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3.4 Menijska struktura
V tabeli v nadaljevanju je opisano menijsko drevo telefona. V načinu mirovanja 
pritisnite M, tako da vstopite v glavni meni. Uporabite tipke za krmiljenje : 
za krmiljenje po meniju in pritisnite na levo mehko tipko m za vnos 
posamezne možnosti. 

 IMENIK NOV VNOS

SEZNAM KLICEV

UREDI VNOS

IZBERITE TON

IZBRIŠI

IZBRIŠI VSE

DIR. POMN. TIPKA 1

...

TIPKA 9

OSEBNE NAST. IME SLUŠ.

TON SLUŠ. GLASNOST

MEL. ZVONJ. Seznam melodij

ZVOK TIPK VKL/IZKLJUČEN

JEZIK Seznam jezikov

KONTRAST NIVO 1/2/3/4/5

AVTOM. ODLOŽI VKL/IZKLJUČEN

 URA & ALARM DATUM/ČAS

NAST. FORMATA NASTAV. ČASA 12 URNO/24 URNO

NASTAV. DATUMA DD/MM / MM/DD

ALARM IZKLJUČEN/VKLJ. ENKRAT/VKLJ. DNEVNO

ZVOK ALARMA MELODIJA 1/MELODIJA 2/MELODIJA 3
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DODAT. NAST. PREPROS. KLIC NAČIN VKL/IZKLJUČEN

ŠTEVILKA

KONFERENCA VKL/IZKLJUČEN

OMEJ. KL. NAČIN VKL/IZKLJUČEN

ŠTEVILKA ŠTEVILKA 1/ŠTEVILKA 2/
ŠTEVILKA 3/ŠTEVILKA 4

SPREMENI PIN

PRIJAVA

ODJAVA

DRŽAVA

PONASTAVI

SAM. PREDPONA ZAZNAJ ŠT.

PREDPONA

ČAS PON. KLICA KRATKI/SREDNJI/DOLGI

NAČIN KLICA TONSKO/PULZNO

PRVO ZVONJENJE VKL/IZKLJUČEN

INTER. STOR. POSREDOVANJE VKLJUČI/IZKLJUČI/
SPREM. KODO

POSR. ZASED. VKLJUČI/IZKLJUČI/
SPREM. KODO

POS. NEODG. VKLJUČI/IZKLJUČI/
SPREM. KODO

GLAS. POŠTA/
GLAS. POŠTA 2 KLIČI/NASTAVIT.

INFO 1/INFO 2 KLIČI/NASTAVIT.

POVR. KLIC KLIČI/NASTAVIT.

PR. POVR. KLIC KLIČI/NASTAVIT.

SKRIJ ŠT. VKLJUČI/NASTAVIT.
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 ODZIVNIK PREDVAJAJ Med predvajanjem PONOVI PRED./
PREDHODNI/
NASLEDNJI/ZBRIŠIIZBRIŠI VSE

ODZ. VKL/IZK

PREDVAJAJ/SNEMAN. 
OGM/ZBRIŠI

SNEMAN. OGM ODG. IN SNEM.

SAMO ODG. PREDVAJAJ/SNEMAN. 
OGM/ZBRIŠI

NAČIN ODG. ODG. IN SNEM.

SAMO ODG.

NASTAVIT. ZAMIK ZVON. 3 ZVONJ./4 ZVONJ./
5 ZVONJ./6 ZVONJ./7 
ZVONJ./8 ZVONJ./
EKONOM.

DALJ. DOSTOP VKLJUČI/IZKLJUČI

HS PREG. VKL/IZKLJUČEN

GLAS. JEZ. Seznam jezikov
Kako začeti 17



4 Uporaba telefona

4.1 Kliči

4.1.1 Predklicanje
Vnesite telefonsko številko 
(maks. 24 števk).
Pritisnite na tipko r ali v.
• Klic se začne.
Nasvet

Pred predklicano številko lahko 
vnesete predpono; za več informacij 
glejte "Nastavi avtom. predpono" na 
strani 37.

4.1.2 Neposredno klicanje
Pritisnite na tipko r ali v, 
tako da prevzamete linijo.
Pokličite številko.
• Klic se začne.

4.1.3 Kliči s seznama za 
ponovno klicanje

V načinu mirovanja pritisnite na 
tipko a.
Pomaknite : za vstop v seznam 
za ponovno klicanje.
Pritisnite na tipko r ali v.
• Klic se začne.
Nasvet

V slušalko se shrani 20 zadnjih 
klicanih številk. Na seznamu za 
ponovno klicanje se izpiše prva zadnja 
klicana številka. Če številka 
ponovnega klicanja ustreza številki v 

imeniku, se izpiše ime namesto 
številke.

4.1.4 Klic iz dnevnika klicev
V načinu mirovanja pritisnite na 
tipko u.
Pomaknite : na SEZNAM 
KLICEV ali ODZIVNIK in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
odprete predmetne podmenije.
Pomaknite : na vnos.
Pritisnite na tipko r ali v.
• Klic se začne.
Pomni!

Za možnost izpisa klicne številke ali 
imena kličočega v dnevniku klicev 
(glejte "Dostopi do dnevnika klicev" na 
strani 25) morate biti naročeni na 
storitev identifikacije kličočega (CLI).

4.1.5 Kliči iz imenika
V načinu mirovanja pritisnite na 
tipko d.
Pomaknite : na vnos v 
imeniku.
Pritisnite na tipko r ali v.
• Klic se začne.
Nasvet

Namesto da pomaknete : za 
brskanje po vnosih v imenik, lahko 
pritisnite na številčno tipko, ki ustreza 
prvi črki vnosa, ki ga želite locirati. Na 
primer, s enkratnim pritiskom na 
2 se izpišejo vnosi, ki se začnejo na 
A. S ponovnim pritiskom na 2 se 
izpišejo vnosi, ki se začnejo na B itd...
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4.2 Prevzem klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko r.

• Klic se vzpostavi.
Pomni!

Dohodni klic ima prednost pred 
drugimi dogodki. Ob vsakem 
dohodnem klicu se prekine drug status 
v teku, kot so nastavitve telefona, 
krmarjenje po meniju ipd.

Nevarnost
Če slušalka zvoni med dohodnim 
klicem, slušalke ne držite preblizu 
ušesu - nevarnost poškodb sluha.

4.2.1 Sprejem klica v 
prostoročnem načinu

Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko 
v.

• Zvočnik na slušalki je 
vključen.

Nevarnost
Z aktiviranjem prostoročnega načina 
se lahko nenadno zelo poveča jakost 
zvoka v slušalki. Slušalko ne držite 
preblizu ušesu.

4.3 Zaključek klica
Za prekinitev pogovora pritisnite na 
tipko e.

Nasvet

Če je vključen način SAM. PREKINI 
(glejte "Vključi/izključi avtomatsko 
prekinitev klica" na strani 30), lahko 
enostavno namestite slušalko na bazno 
postajo in tako zaključite klic. Ta 
funkcija se vključi privzeto.

Pomni!
Trajanje klica se na zaslonu slušalke 
izpiše za približno 5 sekund. 
Uporaba telefona 19



5 Koristite več 
možnosti, ki jih 
nudi telefon

5.1 Vključi/izključi slušalko
Pritisnite in zadržite e 3 sekunde, 
če želite vključiti in izključiti slušalko v 
načinu mirovanja.

5.2 Zakleni/odkleni tipkovnico
Pritisnite in zadržite * 2 sekundi, 
če želite zakleniti ali odkleniti 
tipkovnico v načinu mirovanja.

5.3 Besedilni ali številčni vnos
V izbrano polje za vnos besedila lahko 
vnašate črke, ki so natisnjene na 
tipkah tako, da pritisnete na ustrezno 
tipko enkrat ali večkrat. Na primer, za 
vnos imena "PAUL":

Enkrat pritisnite 7: P
Enkrat pritisnite 2: PA
Dvakrat pritisnite 8: PAU
Trikrat pritisnite 5: PAUL

V tabeli spodaj so črke, kot so 
določene za vnos besedila in številke:

Nasvet

Pritisnite na >NAZAJ za izbris 
zadnje števke ali znaka, ki ste ga vnesli.

5.4 Klic v teku
Med klicem imate na voljo določene 
možnosti. Možnosti, ki so na voljo:

5.4.1 Nastavi glasnost slušalke
Med klicem pritisnite : za nastavitev 
GLASNOST 1 do GLASNOST 3.

5.4.2 Izklop/vklop mikrofona
Ko je izključen mikrofon, vas oseba, s 
katero se pogovarjate, ne sliši.

Tipke Dodeljeni znaki

1 presledek 1 @ _ # = < > 
( ) &  £ $ ¥ [ ] { } ¤ § 

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 è é ∆ Φ

1

2

3

4

€

4 g h i 4 ì Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^ ~ |

# Dolgotrajen pritisk za 
preklop med velikimi in 
malimi èrkami.

* *
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Med klicem pritisnite [ za 
izklop mikrofona.
Ponovno pritisnite [ za vklop 
mikrofona.

5.4.3 Vključi/izključi način 
zvočnika

Nevarnost
Z aktiviranjem prostoročnega načina 
se lahko nenadno zelo poveča jakost 
zvoka v slušalki. Slušalko ne držite 
preblizu ušesu.

Med klicem pritisnite v za 
vklop zvočnika.
Ponovno pritisnite na tipko v 
za ponastavitev v normalni način.

5.4.4 Nastavi glasnost 
zvočnika

Med klicem v načinu prostoročnega 
klicanja pritisnite : za izbiro 
GLASNOST 1 do GLASNOST 5.

5.4.5 Zagon drugega klica 
(odvisno od naročnine)

Med klicem pritisnite >MOŽNOS 
in nastavite SPR. 2 KLIC tako da 
prestavite trenutni klic na čakanje in 
zaženete drugi zunanji klic. Nato 
vtipkajte telefonsko številko drugega 
klica. 

5.4.6 Poglej v imenik
Med klicem pritisnite >MOŽNOS 
in izberite IMENIK, če želite vstopiti 
in pregledati vnose v imenik. 

5.5 Čakajoči klic
Če ste naročeni na storitev "Čakajoči 
klic", slušalka vključi zvočni signal, ki 
vas opozori na drug dohodni klic. 
Izpiše se tudi ime ali številka drugega 
kličočega, če ste seveda naročeni na 
storitev Prikaz identitete kličočega 
(CLI). Za več informacij o storitvi se 
obrnite na omrežnega operaterja.
• Če medtem ko telefonirate, 

prejmete drugi dohodni klic, 
pritisnite r + 2, tako da 
trenutni klic preklopite na čakanje 
in sprejmite drugi dohodni klic. 

ALI
• Pritisnite r + 1, če želite 

končati trenutni klic in sprejeti 
drugi klic.

• Pritisnite r + 2, če želite 
preklapljati med dvema klicema.

Zgoraj navedene funkcije ne delujejo 
enako v vseh omrežjih.

Pomni!
Kazalnik klica na čakanju se izpiše za 
40 sekund. Informacija o 
neodgovorjenem klicu se izpiše v 
dnevniku klicev. (glejte "Dostopi do 
dnevnika klicev" na strani 25) 

5.6 Prikaz klicne št. kličočega
Prikaz identitete kličočega (CLI) je 
posebna storitev, na katero se lahko 
naročite pri omrežnem operaterju. 
Če ste naročeni na storitev CLI, se 
med dohodnim klicem na slušalki 
izpiše ime ali številka kličočega. Če 
niste naročeni na to storitev ali če se 

1

2

1

2
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je kličoči odločil skriti svojo številko, 
se na slušalki ne izpišeta ne številka in 
ne ime kličočega. Za več informacij o 
storitvi se obrnite na omrežnega 
operaterja.

5.7 Uporabi imenik
V telefon lahko shranite do 200 vnosov, 
vključno z 10 vnosi neposrednega 
dostopa (1 do 9). V nekaterih 
državah sta Tipka 1 in Tipka 2 
prednastavljeni na številko glasovne 
pošte in informacijske službe 
omrežnega operaterja. Vsak vnos v 
imenik lahko sestavlja maks. 24 števk za 
telefonsko številko in 14 znakov za ime.

5.7.1 Dostopi v imenik
V načinu mirovanja pritisnite d 
in pomaknite : za brskanje po 
imeniku. 
• Vnosi so v imeniku razvrščeni po 

abecedi.
Za ogled podrobnosti o vnosu v 
imenik pomaknite : na vnos v 
imeniku in pritisnite mIZBERI. 
Za klicanje številke iz imenika, 
pomaknite : na vnos v imeniku 
in pritisnite r. 
Nasvet

Namesto da pomaknete : za 
brskanje po vnosih v imenik, lahko 
pritisnite na številčno tipko, ki ustreza 
prvi črki vnosa, ki ga želite locirati. Na 
primer, s enkratnim pritiskom na 
2 se izpišejo vnosi, ki se začnejo na 
A. S ponovnim pritiskom na 2 se 
izpišejo vnosi, ki se začnejo na B itd...

5.7.2 Shrani stik v imenik
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pritisnite mIZBERI, če 
želite vnesti IMENIK, pritisnite 
mIZBERI za vnos 
NOV VNOS.
Vnesite ime stika (maks. 14 
znakov) in pritisnite mOK.
Vnesite telefonsko številko 
(maks. 24 števk) in pritisnite 
mOK.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.
Nasvet

Če je pomnilnik poln, ni možno 
shraniti novega vnosa v imenik. V tem 
primeru izbrišite obstoječi vnos in 
tako naredite prostor za novega.

5.7.3 Uredi vnos v imenik
V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na UREDITE VNOS in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : za izbiro vnosa, ki 
ga želite urediti in pritisnite m 
IZBERI.
Pritisnite >OČISTI, če želite 
izbrisati črko za črko; vnesite 
ime in pritisnite mOK.
Pritisnite >OČISTI, če želite 
izbrisati števko za števko; 
vnesite telefonsko številko in 
pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal potrditve.
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5.7.4 Nastavi melodijo
Koristite več možnosti, ki jih nudi 
telefon S to funkcijo lahko prikrojite 
po meri melodijo, ki se predvaja, ko 
vas pokliče stik iz imenika.

Pomni!
Za to funkcijo se morate naročiti na 
storitev prikaza identitete 
kličočega (CLI).

V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na IZBERITE TON in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : za izbiro vnosa, za 
katerega želite nastaviti melodijo, 
in pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mUREDI, če želite 
nastaviti ali spremeniti melodijo 
stika. 
Pomaknite : na seznam 
melodij in pritisnite mIZBERI, 
tako da potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal potrditve.

5.7.5 Izbriši vnos iz imenika
V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na IZBRIŠI in pritisnite m 
IZBERI.
Pomaknite : na vnos, ki ga 
želite izbrisati, in pritisnite mI 
ZBERI.
ZBRIŠI? se izpiše na zaslonu.
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal potrditve.

5.7.6 Izbriši seznam imenika
V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na IZBRIŠI VSE in pritisnite 
mIZBERI.
IZBRIŠI VSE? se izpiše na 
zaslonu.
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.7.7 Pomnilnik za neposredni 
dostop

Shranite lahko do 9 neposrednih 
dostopov (tipke 1 do 9). Z 
dolgim pritiskom na tipke v načinu 
mirovanja se samodejno pokliče 
shranjena telefonska številka. V 
nekaterih državah sta Tipka 1 in Tipka 
2 prednastavljeni na številko glasovne 
pošte in informacijske službe 
omrežnega operaterja.

5.7.7.1 Shrani pomnilnik za 
neposredni dostop

V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na DIR. POMN. in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na tipko (Tipke 1 
do 9) in pritisnite mIZBERI. 
• Izpiše se shranjena številka 

(če je na voljo).
Pritisnite mOK, če želite izpis 
menijskih možnosti.
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Pritisnite mIZBERI za izbiro 
UREDI.
Pomaknite : na vnos, ki ga 
želite shraniti kot pomnilnik 
neposrednega dostop, in 
pritisnite mIZBERI za ogled 
podrobnosti.
Pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.7.7.2 Izbriši pomnilnik za 
neposredni dostop

V načinu mirovanja pritisnite 
M, nato mIZBERI, tako da 
vstopite v IMENIK, pomaknite 
: na DIR. POMN. in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na tipko (Tipke 1 
do 9) in pritisnite mIZBERI. 
• Izpiše se shranjena številka 

(če je na voljo).
Pritisnite mIZBERI, če želite 
izpis menijskih možnosti.
Pomaknite : na ZBRIŠI in 
pritisnite mIZBERI.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.8 Uporabi seznam za 
ponovno klicanje

V seznam za ponovno klicanje se 
shrani zadnjih 20 klicanih številk. Za 
vsak vnos se izpiše maks. 24 števk.

5.8.1 Dostopi do seznama za 
ponovno klicanje

V načinu mirovanja pritisnite 
a in pomaknite : za 
brskanje po seznamu za 
ponovno klicanje.
• Na seznamu za ponovno 

klicanje se izpiše prva zadnja 
klicana številka. Če številka 
ponovnega klicanja ustreza 
številki v imeniku, se izpiše ime 
namesto številke. 

Pomni!
Za vrnitev v način mirovanja pritisnite 
na tipko e.

5.8.2 Shrani številko 
ponovnega klicanja v 
imenik

V načinu mirovanja pritisnite 
a in pomaknite : za izbiro 
vnosa. Pritisnite mIZBERI za 
ogled podrobnosti.
Pritisnite a in pritisnite m 
IZBERI za izbiro 
SHRANI ŠTEVILKO.
Vnesite ime stika (maks. 14 
znakov) in pritisnite mOK.
Po potrebi uredite številko in 
pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.
Pomni!

Pritisnite na >OČISTI za izbris 
zadnje števke ali znaka, ki ste ga vnesli.
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5.8.3 Izbriši številko za 
ponovno klicanje

V načinu mirovanja pritisnite a 
in pomaknite : za izbiro vnosa.
Pritisnite a, pomaknite : na 
IZBRIŠI in pritisnite mOK.
IZBRIŠI? se izpiše na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, tako 
da potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.8.4 Izbriši seznam za 
ponovno klicanje

V načinu mirovanja pritisnite a.
Pritisnite a, pomaknite : na 
IZBRIŠI VSE in pritisnite mOK.
IZBR. VSE? se izpiše na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, tako 
da potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.9 Uporabi dnevnik klicev
Dnevnik klicev omogoča hitri dostop 
do SEZNAM KLICEV in dogodkov 
ODZIVNIK. Če ste naročeni na 
storitev CLI, se izpišeta ime ali 
številka kličočega skupaj z datumom 
in časom klica*. SEZNAM KLICEV 
zabeleži zadnjih 50 vnosov dohodnih 
klicev. Klici (neodgovorjeni ali 
sprejeti) se izpišejo v kronološkem 
zaporedju, tako da je nedavni oz. 
zadnji neodgovorjeni klic na vrhu 
seznama. Če je seznam klicev prazen, 
se na zaslonu izpiše SEZN. PRAZEN.

Pomni!
* Če je klicna št. kličočega skrita oz. 
če omrežje ne zagotavlja datume in 
ure informacije, se izpišeta le datum 
in ura klica. 
Če niste naročeni na storitev prikaz 
identitete kličočega, se v dnevniku 
klicev ne izpiše nobena informacija.

5.9.1 Dostopi do dnevnika 
klicev

V načinu mirovanja pritisnite u 
in pomaknite : na SEZNAM 
KLICEV in ODZIVNIK, nato 
pritisnite mIZBERI, tako da 
vstopite v predmetne podmenije. 

5.9.2 Shrani vnos s seznama 
klicev v imenik

V načinu mirovanja pritisnite u 
in pomaknite : za izbiro vnosa. 
Pritisnite mIZBERI za ogled 
podrobnosti.
Pritisnite a in pritisnite 
mIZBERI za izbiro 
SHRANI ŠTEVILKO.
Vnesite ime stika (maks. 14 
znakov) in pritisnite mOK.
(Po potrebi) uredite številko in 
pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve. 

5.9.3 Izbriši vnos s seznama 
klicev

V načinu mirovanja pritisnite u, 
nato mIZBERI, tako da 
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vstopite v SEZNAM KLICEV, 
pomaknite : na vnos na 
seznamu klicev in pritisnite 
mMOŽNOS.
Pomaknite : na IZBRIŠI in 
pritisnite mIZBERI. 
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.9.4 Izbriši seznam klicev
V načinu mirovanja pritisnite u, 
nato mIZBERI, tako da 
vstopite v SEZNAM KLICEV, 
pomaknite : na vnos na 
seznamu klicev in pritisnite 
mMOŽNOS.
Pomaknite : na IZBRIŠI VSE in 
pritisnite mIZBERI. 
IZBR. VSE? se izpiše na zaslonu.
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

5.10 Uporabi interkom

Opozorilo
Interkom in prenos klica sta možna, 
ko so slušalke prijavljene na isto 
bazno postajo.
Ta funkcija je na voljo le, ko sta 
prijavljeni vsaj 2 slušalki. Funkcija 
omogoča proste interne klice, prenos 
znanjih klicev z ene na drugo slušalko 
in možnost konferenčnega klica.

5.10.1 Interkom druge slušalke

Pomni!
Če slušalka ni ID555, ta funkcija ni na 
voljo.

V načinu mirovanja pritisnite na 
tipko c. 
• Interkom se vzpostavi takoj, če 

sta prijavljeni le 2 slušalki.
Če je prijavljenih več slušalk, se 
izpišejo številke slušalk, ki so na 
voljo za interkom. Pomaknite : 
na izbrano slušalko, ki jo želite 
poklicati in pritisnite mIZBERI. 

5.10.2 Prenesi zunanji klic na 
drugo slušalko

Med klicem pritisnite na tipko 
c, če želite zunanji klic 
preklopiti na čakanje (kličoči vas 
ne sliši več). 
• Interkom se vzpostavi takoj, če 

sta prijavljeni le 2 slušalki.
Če je prijavljenih več slušalk, se 
izpišejo številke slušalk, ki so na 
voljo za interkom. Pomaknite : 
na določeno slušalko, ki jo želite 
klicati, in pritisnite mIZBERI. 
• Klicana slušalka začne zvoniti.
Pritisnite na tipko r na klicani 
slušalki, če želite sprejeti interni 
klic, kar pomeni, da oba interna 
kličoča lahko sodelujete v 
pogovoru.
• Interkom je vzpostavljen.
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Pritisnite na tipko e na prvi 
slušalki, če želite prenesti zunanji 
klic na klicano slušalko.
• Zunanji klic se prenese.
Pomni!

Če ni odziva s klicane slušalke, pritisnite 
na tipko c, tako da ponovno 
vzpostavite zunanji klic. 

5.10.3 Sprejmi zunanji klic med 
interkomom

Če med interkomom prejmete 
dohodni zunanji klic, se odda 
novi klic. 
Če želite izključiti interkom in 
sprejeti zunanji klic, pritisnite 
e. Slušalka zazvoni. Pritisnite 
r, če želite sprejeti zunanji klic.
• Povezava z zunanjim klicem je 

vzpostavljena.
Nasvet

Če želite interni klic preklopiti na 
čakanje in sprejeti dohodni zunanji klic, 
pritisnite na tipko r. 

5.10.4 Preklopi med internim in 
zunanjim klicem

Če želite preklopiti med internim in 
zunanjim klicem, pritisnite na tipko 
c.

5.10.5 Vzpostavi konferenčni 
klic s tretjim

S funkcijo konferenčnega klica lahko 
delite zunanji klic z dvema slušalkama 
(v interkomu). Trije lahko sodelujejo 
v pogovoru in za to ni potrebna 
omrežna naročnina. 

Med klicem pritisnite na tipko 
c, če želite zunanji klic 
preklopiti na čakanje (kličoči vas 
ne sliši več).
• Interkom se vzpostavi takoj, če 

sta prijavljeni le 2 slušalki. 
Če je prijavljenih več slušalk, se 
izpišejo številke slušalk, ki so na 
voljo za interkom. Pomaknite : 
na izbrano slušalko, ki jo želite 
poklicati in pritisnite mIZBERI.
• Klicana slušalka začne zvoniti.
Pritisnite na tipko r na klicani 
slušalki, če želite sprejeti interni 
klic, kar pomeni, da oba interna 
kličoča lahko sodelujete v 
pogovoru.
• Interkom je vzpostavljen.
Na prvi slušalki pritisnite in 
zadržite tipko c 2 sekundi, 
tako da se zažene konferenca 
treh.
• KONFERENCA se izpiše na 

zaslonu, potem ko se vzpostavi 
konferenčni klic.

Nasvet

Če je vključen način KONFERENCA 
(glejte "Vključi/Izključi način 
konference" na strani 33), se 
samodejno vzpostavi konferenčni klic 
treh, če seveda druga slušalka 
prevzame linijo, ko je zunanji klic že 
v teku.

5.11 Pozivanje
S funkcijo pozivanja lahko locirate 
pogrešano slušalko, če je le-ta v 
dosegu in če so baterijski vložki polni. 
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Pritisnite na tipko p na bazni 
postaji.
• Vse prijavljene slušalke začnejo 

zvoniti. 
Potem ko odkrijete slušalko, 
pritisnite na katero koli tipko na 
slušalki, tako da izključite 
pozivanje.
Pomni!

Če v 30 sekundah ne pritisnete na 
nobeno tipko, se slušalka in bazna 
postaja samodejno ponastavita v način 
mirovanja. 

Nasvet

Če želite zaustaviti pozivanje, 
ponovno pritisnite na tipko p na 
bazni postaji.
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6 Osebne 
nastavitve

6.1 Spremeni naziv slušalke
Slušalko lahko preimenujete in nastavite 
izpis naziva v načinu mirovanja. Privzeti 
naziv slušalke je PHILIPS.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pritisnite mIZBERI za vnos 
IME SLUŠ.
Uredite naziv slušalke (maks. 12 
znakov) in pritisnite na 
mOK, tako da potrdite.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavi glasnost 
zvonjenja

Nevarnost
Med nastavljanjem glasnosti zvonjenja 
ali ko slušalka zvoni med dohodnim 
klicem, slušalke ne držite preblizu ušesu 
- nevarnost poškodb sluha zaradi 
glasnosti zvonjenja.

Na voljo je 5 nivojev glasnosti 
zvonjenja, tudi način stopnjevanja 
glasnosti.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na TON SLUŠ. in 

pritisnite mIZBERI. Ponovno 
pritisnite mIZBERI, če želite 
vnesti GLASNOST.
Pomaknite : na želeno raven 
glasnosti in pritisnite mOK, tako 
da potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Pomni!
Ko izključite zvok, se na zaslonu izpiše 
ikona .

6.2.2 Nastavi melodijo 
zvonjenja

Za slušalko lahko izbirate med 15 
polifoničnimi melodijami zvonjenja. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na TON SLUŠ. in 
pritisnite mIZBERI. Pomaknite 
: na MEL. ZVONJ. in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na želeno melodijo 
in predvajanje te melodije.
Pritisnite mOK, če želite 
nastaviti melodijo zvonjenja.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

6.2.3 Vključi/izključi zvočni 
signal tipke

Ob pritisku na tipko se vključi enojni 
zvočni signal. Zvočni signal tipk lahko 
vključite ali izključite. Privzeto velja, 
da je pisk tipk na VKLJUČI.
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V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na TON SLUŠ. in 
pritisnite mIZBERI. Pomaknite 
: na ZVOK TIPK in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mOK, tako da potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

6.3 Spremeni jezik zaslona
Slušalka podpira različne jezike 
prikaza, odvisno od izbrane države v 
načinu DOBRODOŠLI. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na JEZIK in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na želeni jezik in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Nasvet
Potem ko nastavite jezik zaslona, se 
meniji možnosti na slušalki takoj 
preklopijo na zaslon v izbranem 
jeziku. Vseeno pa se ne spremeni 
jezik prednastavljenega izhodnega 
sporočila na avtomatskem odzivniku. 

6.4 Nastavi nivoja kontrasta
Na voljo je pet nivojev kontrasta 
(NIVO 1, NIVO 2, NIVO 3, NIVO 4 ali 
NIVO 5). Privzeti nivo kontrasta je 
NIVO 2.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na KONTRAST in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na želeni nivo 
kontrasta (NIVO 1, NIVO 2, 
NIVO 3, NIVO 4 ali NIVO 5) in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

6.5 Vključi/izključi avtomatsko 
prekinitev klica

S to funkcijo se lahko klic avtomatsko 
prekine, potem ko odložite slušalko 
na bazno postajo. Privzeto velja, da je 
funkcija avtomatske prekinitve klica 
na VKLJUČENO.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na SAM. PREKINI 
in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mIZBERI, tako potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.
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7 Nastavitve ure in 
alarma

S to funkcijo lahko nastavite datum, 
uro in alarm za telefon. Privzeta 
datum in ura sta 01/01 in 00:00. 

7.1 Nastavi datum in uro
V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na URA & 
ALARM in pritisnite mOK, 
pritisnite mIZBERI, tako da 
vnesete DATUM/ČAS.
Izpiše se zadnji shranjeni datum. 
Vnesite trenutni datum (DD/MM) 
in pritisnite mOK.
Izpiše se zadnja shranjena ura. 
Vnesite trenutno uro (UU:MM). 
Pritisnite 2, tako da izberete 
A (am - dopoldan) ali 7, tako 
da izberete P (pm - popoldan), 
če je nastavljen 12-urni format. 
Pritisnite s mOK, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve. 
Pomni!

Če vtipkate neveljavno števko v polji 
za datum in uro, se vključi signalni ton 
za napako. 
Ura: 00 do 12; minute: 00 do 59
Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12

Opozorilo
Če je telefon povezan na linijo ISDN 
preko vmesnika, se datum in ura 
ažurirata po vsakem klicu. 

Razpoložljivost ažuriranja datuma in 
ure je odvisna od možnosti omrežnega 
operaterja. 
Preverite nastavitve za datum in uro v 
sistemu ISND ali se o tem posvetujte z 
omrežnim operaterjem. 

7.2 Nastavi format datuma in 
ure

Format datuma/ure lahko na telefonu 
nastavite po meri. Privzeti format je 
DD/MM in 24 URNO.

7.2.1 Nastavi format ure
V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na URA & 
ALARM in pritisnite mOK, 
nato pomaknite : na NAST. 
FORMATA in pritisnite 
mIZBERI.
Pritisnite mOK, tako da 
vnesete NASTAV. ČASA.
• Izpiše se trenutna nastavitev.
Pomaknite : za nastavitev 
zaslona urnega formata (12 URNO 
ali 24 URNO) in pritisnite mOK, 
tako da potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

7.2.2 Nastavi format datuma
V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na URA & 
ALARM in pritisnite mOK, 
nato pomaknite : na NAST. 
FORMATA in pritisnite 
mIZBERI.
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32 Nastavitve ure in alarma

Pomaknite : na NASTAV. 
DATUMA in pritisnite mOK.
• Izpiše se trenutna nastavitev.
Pomaknite : za nastavitev 
zaslona formata datuma 
(DD/MM ali MM/DD) in pritisnite 
mOK, tako da potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

7.3 Nastavi budilko
V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na URA & 
ALARM in pritisnite mOK, 
nato pomaknite : na ALARM 
in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na IZKLJUČEN, 
VKLJ. ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO 
in pritisnite mIZBERI.
Če nastavite VKLJ. ENKRAT ali 
VKLJ. DNEVNO, vnesite uro 
(UU:MM) za alarm in pritisnite 
2, tako da izberete A (am) ali 
pritisnite 7 za P (pm), če je 
nastavljen 12-urni format. 
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Pomni!
Signalni alarmni ton se vključi in ikona 

 zasveti za 1 minuto, ko je ura, 
nastavljena za alarm. Signalni alarmni 
ton izključite tako, da enostavno 
pritisnete na katero koli tipko na 
tipkovnici.

7.4 Nastavi zvok alarma
V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na URA & 
ALARM in pritisnite mOK, nato 
pomaknite : na ZVOK 
ALARMA in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na MELODIJA 1, 
MELODIJA 2 ali MELODIJA 3 in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.
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8 Napredne 
nastavitve

8.1 Preprosti klic
Z vključeno funkcijo Preprosti klic 
lahko pokličete številko s pritiskom 
na katero koli tipko na slušalki. Ta 
funkcija je zelo uporabna za 
neposredni dostop do storitev v sili. 
Za številko preprostega klica lahko 
vnesete 24 števk. 

8.1.1 Vključi način 
preprostega klica

V načinu mirovanja pritisnite M, 
pomaknite : na DODAT. NAST. 
in pritisnite mIZBERI, pritisnite 
mIZBERI, tako da odprete 
PREPROS. KLIC.
Pritisnite mIZBERI za vnos 
NAČIN.
Pomaknite : na VKL in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.
Vnesite številko za preprosti klic 
in pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.

8.1.2 Izključi način 
preprostega klica

Dolg pritisk na M(ko je bil 
način preprostega klica vključen 
že prej).

Pomaknite : na IZKLJUČEN in 
pritisnite mIZBERI, tako da 
potrdite izbiro.

8.1.3 Spremeni številko 
preprostega klica

V načinu mirovanja pritisnite M, 
pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pritisnite mIZBERI, tako da 
odprete PREPROS. KLIC.
Pomaknite : na ŠTEVILKA in 
pritisnite mIZBERI.
• Izpiše se zadnja shranjena 

številka preprostega klica (če je 
na voljo).

Vnesite številko za preprosti klic 
(maks. 24 števk) in pritisnite 
mOK.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

8.2 Vključi/Izključi način 
konference

Ko je način konference vključen, lahko 
zaženete konferenco med tremi 
osebami, če je na bazno enoto 
prijavljena druga slušalka in če druga 
slušalka prevzame linijo, ko je zunanji 
klic že v teku. 
Privzeta nastavitev za ta način je na 
VKLJUČEN.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na KONFERENCA 
in pritisnite mIZBERI.
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Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mIZBERI, tako potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

8.3 Omejitev klica
S funkcijo omejitve klica lahko blokirate 
klicanje številk, ki se začnejo z 
določenimi števkami, na izbranih 
slušalka. Nastavite lahko do 4 različne 
številke omejitve, kjer vsaka številka 
vključuje do 4 števke.

8.3.1 Vključi/izključi omejitev 
klica

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na OMEJ. KL. in 
pritisnite mIZBERI.
Vnesite glavno kodo PIN, ko vas 
sistem tako pozove, in pritisnite 
mOK. 
Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
Pritisnite mIZBERI za vnos 
NAČIN.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mIZBERI, tako potrdite izbiro.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

8.3.2 Spremeni številko 
omejitve klica

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na OMEJ. KL. in 
pritisnite mIZBERI.
Vnesite glavno kodo PIN, ko vas 
sistem tako pozove, in pritisnite 
mOK. 
Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
Pomaknite : na ŠTEVILKA in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na ŠTEVILKA 1, 
ŠTEVILKA 2, ŠTEVILKA 3 ali 
ŠTEVILKA 4 in pritisnite 
mIZBERI.
Vnesite številko omejitve (maks. 
4 števk) in pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Pomni!
Če pokličete prepovedano številko, 
klic ne bo vzpostavljen. Ko se to 
zgodi, telefon odda signal za napako in 
se ponastavi v način mirovanja. 

8.4 Spremeni glavno kodo PIN
Glavna koda PIN se uporablja za 
nastavitev omejitve klicanja, prijavo/
odjavo slušalk ali za dostop do 
avtomatskega odzivnika iz oddaljenosti. 
Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
Glavno kodo PIN sestavljajo štiri 
števke. Slušalka vas pozove k vnosu 
kode PIN.
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Pomni! 
Privzeta koda PIN je prednastavljena 
na 0000. Če kodo PIN spremenite, 
shranite podatke o novi kodi na varno 
mestu, kjer je enostavno dostopna. 
Kode PIN ne izgubite.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na SPREMENI 
PIN in pritisnite mIZBERI.
Vnesite trenutno glavno kodo 
PIN, ko vas sistem tako pozove, 
in pritisnite mOK. 
• Vnesena koda PIN se na 

zaslonu izpiše v obliki (*).
Vnesite novo kodo PIN in 
pritisnite mOK.
Ponovno vnesite novo kodo PIN 
in pritisnite mOK, tako da 
potrdite spremembo kode PIN.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Pomni! 
Če kodo PIN pozabite, ponastavite 
telefon na privzete nastavitve. Za več 
podrobnosti glejte naslednje 
poglavje“Ponastavi enoto”. 

8.5 Prijava
Če želite prijaviti dodatno slušalko ali če 
ste nenamerno odjavili slušalke in jo 
želite ponovno prijaviti, upoštevajte 
navodila, kot so opisana spodaj. 
Postopek za prijavo slušalk ID555 - 
opisani postopek ne velja enako za vse 
slušalke, ki jih želite prijaviti. V tem 

primeru glejte navodila, ki jih pripravi 
izdelovalec dodatne slušalke. 
Dodatne slušalke je treba pred 
uporabo prijaviti v bazno postajo. V eno 
bazno postajo lahko prijavite 5 slušalk.
Preden lahko prijaviti ali odjavite 
slušalke, morate vnesti glavno kodo 
PIN. 

Pomni!
Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
Ročna prijava slušalke:
Preden lahko prijavite ali odjavite 
slušalke, morate vnesti glavno kodo 
PIN. 

Pomni!
Privzeta glavna koda PIN je 0000.

Pritisnite in zadržite tipko p 
na bazni postaji približno 5 
sekund. Bazna postaja vključi 
signalni zvok, ki opozori, da je 
postaja pripravljena za sprejem 
prijave. 
Na slušalki pritisnite na tipko 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na PRIJAVA in 
pritisnite mIZBERI.
Opomba

Če v 10 sekundah ne pritisnete na 
nobeno tipko, se postopek prijave 
slušalke prekine. Če se to zgodi, 
ponovite navodilo 1.

Vnesite glavno kodo PIN, ko vas 
sistem tako pozove, in pritisnite 
mOK. 
Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
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ČAKAM... se izpiše na zaslonu.
Pomni!

Če v določenem časovnem okviru 
sistem ne najde nobene bazne 
postaje, se slušalka ponastavi v način 
mirovanja. 

8.6 Odjavi slušalko
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na ODJAVA in 
pritisnite mIZBERI.
Vnesite glavno kodo PIN, ko vas 
sistem tako pozove, in pritisnite 
mOK. 
Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.
Pomaknite : za izbiro številke 
slušalke, ki jo želite odjaviti, in 
pritisnite mIZBERI.
• Vključi se zvočni signal v 

potrditev, ki označi uspešno 
odjavo in na zaslonu se izpiše 
NEPRIJAVLJEN.

Pomni!
Če v 15 sekundah ne pritisnete na 
nobeno tipko, se prekine postopek 
odjave in slušalka se ponastavi v način 
mirovanja.
Za odjavo slušalke, ki ne spada v okvir 
ID555, lahko uporabite le slušalko 
ID555. 

8.7 Izberi državo
Razpoložljivost tega menija je odvisna 
od države.
Izberete lahko drugo državo, ki ni bila 
izbrana v načinu DOBRODOŠLI.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na DRŽAVA in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : za državo po 
izbiri in pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se 
ponastavi na predhodni 
zaslon.

Pomni!
Potem ko izberete državo, se na 
telefonu samodejno uporabijo 
privzete linijske nastavitve za izbrano 
državo (npr. čas ponovnega klicanja, 
način klicanja, Jezik itd.).

8.8 Ponastavi enoto
S to funkcijo lahko telefon 
ponastavite na privzete nastavitve. 

Opozorilo
Potem ko telefon ponastavite, se vse 
vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev 
in seznam za ponovno klicanje 
izbrišejo, tako da se telefon ponastavi 
na privzete nastavitve. Imenik in 
neprebrana poročila na odzivniku pa 
po ponastavitvi ostanejo 
nespremenjeni.
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Pomni!
Telefon boste verjetno morali ponovno 
konfigurirati. V tem primeru se po 
ponastavitvi ponovno izpiše način 
DOBRODOŠLI. (Glej poglavje 3.3)

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na PONASTAVI 
in pritisnite mIZBERI.
PONASTAVI? se izpiše na 
zaslonu. Pritisnite mOK. 
• Vključi se zvočni signal 

potrditve.
• Enota je ponastavljena na 

privzete nastavitve (glejte 
"Vključi se zvočni signal za 
potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon." na 
strani 39).

8.9 Privzete nastavitve

8.10 Nastavi avtom. predpono
S to funkcijo lahko določite številko 
predpone, ki jo želite dodati na 
začetek številke med predklicanjem 
(glejte "Predklicanje" na strani 18). S 
to funkcijo lahko tudi dodate niz za 
zaznavo, ki mora ustrezati in 
zamenjati prvih nekaj števk telefonske 
številke med predklicanjem. 
Za niz za zaznavo lahko vnesete maks. 
5 števk in 14 števk za avtomatsko 
številko predpone.

Glasnost 
zvonjenja

NIVO 2

Melodija 
zvonjenja

FLICK

Glasnost 
slušalke

GLASNOST 3

Glasnost 
zvočnika

GLASNOST 3

Zvok tipk VKLJUČENO
Kontrast NIVO 2
Avtom. 
prekinitev

VKLJUČENO

Budilka IZKLJUČENO
Način blokade IZKLJUČENO
Preprosti klic IZKLJUČENO

1

2

Naziv slušalke PHILIPS
Datum/ura 01/01/2008; 

00:00
Glavna koda 
PIN

0000

Konferenca IZKLOP

Avtomatski odzivnik
Način 
sprejema

ODG. IN 
SNEM.

Število 
zvonjenj pred 
sprejemom 
klica

5

Odhodni klic Prednastavljeno 
za način ODG. 
IN SNEM.

Pregled 
ustreznosti 
slušalke 

IZKLJUČENO

Zvočnik bazne 
postaje

NIVO 5

Dostop iz 
daljave

IZKLJUČENO
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Pomni 
Združljivost ID555 ni zajamčena za vse 
vrste PABX.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na SAM. 
PREDPONA in pritisnite 
mIZBERI.
ZAZNAJ ŠT. se izpiše na zaslonu. 
• Izpiše se zadnji shranjeni niz (če 

je na voljo). 
Vnesite številko niza za zaznavo 
(maks. 5 števk) in pritisnite 
mOK. 
PREDPONA se izpiše na zaslonu. 
• Izpiše se zadnja shranjena 

predpona (če je na voljo). 
Vnesite predpono (maks. 14 
števk) in pritisnite mOK.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Pomni!
Če ne vnesete nobenega niza za 
zaznavo (prazno), se predpona 
samodejno doda k predklicni številki, 
potem ko pritisnete na tipko r. 
Ko gre za številke, ki se začnejo z *, # 
ali premorom (P), se predpona ne 
doda k predklicni številki, potem ko 
pritisnete na tipko r.

8.11 Spremeni trajanje 
ponavljanja klica

Trajanje ponavljanja klica (zamik 
klicanja) je časovni zamik, po izteku 
katerega se linija prekine, potem ko 
pritisnete na tipko r. To možnost 
lahko nastavite na: kratko, srednje in 
dolgo.
Privzeto trajanje ponavljanja klica, ki 
je prednastavljeno v slušalki, naj bi 
moralo najbolje ustrezati lokalnemu 
omrežju in zato te nastavitve ni treba 
spreminjati.

Pomni!
Nastavitev je uporabna pri koriščenju 
omrežnih storitev. Uporaba določenih 
storitev, do katerih dostopate z 
[r + 1], [r + 2] (klic na 
čakanju, posredovanje klica...), je 
odvisna od nastavitve trajanja 
ponavljanja klica. Za več informacij o 
funkciji se obrnite na omrežnega 
operaterja.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na ČAS PON. 
KLICA in pritisnite mZBERI.
Pomaknite : na KRATKI, 
SREDNJI ali DOLGI in pritisnite 
mIZBERI.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.
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8.12 Spremeni način klicanja 
(odvisno od države)

Privzeti način klicanja, ki je nastavljen, 
bi moral najbolje ustrezati lokalsnemu 
omrežju, zato ga ni potrebno 
spreminjati. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na NAČIN KLICA 
in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na TONSKO ali 
PULZNO in pritisnite 
mIZBERI.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

8.13 Nastavi prvo zvonjenje
Ko je funkcija izključena, se prvo 
zvonjenje glasovnega klica ne sliši. To 
je predvsem uporabno v državah, kjer 
se prepoznava identitete kličočega 
posreduje šele po prvem zvonjenju. 
Posledično telefoni v hiši ne zvonijo v 
primeru dohodnega sporočila.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na DODAT. 
NAST. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na PRVO 
ZVONJENJE in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mOK, tako da potrdite izbiro. 
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.
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9 Omrežne 
storitve

V tem meniju lahko enostavno 
dostopate, vključite in izključite 
določene omrežne storitve, ki so 
odvisne od države/naročnine. Za več 
informacij o teh storitvah se obrnite 
na omrežnega operaterja.
Privzete številke in vrednosti, ki so 
prednastavljene v telefonu, bi morale 
najbolje ustrezati lokalnemu omrežju 
in jih zato ni treba spreminjati. 

9.1 Posreduj klic
Na voljo so naslednje možnosti: 
Brezpogojno posredovanje klica, ko je 
klic zaseden in ko je klic neodgovorjen.

9.1.1 Vključi posredovanje 
klica

Pomni!
Ko je ta funkcija vključena, se dohodni 
klici posredujejo na izbrano številko, 
seveda odvisno od nastavljene 
možnosti posredovanja klica. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na možnost 
posredovanja klica, ki jo želite 
nastaviti, (POSREDOVANJE / 
POSR. ZASED. / POS. NEODG.) 
in pritisnite mIZBERI.

Vnesite številko, na katero 
želite, da se klic posreduje, in 
pritisnite mOK. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.1.2 Izključi posredovanje 
klica

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na možnost 
posredovanja klica, ki jo želite 
nastaviti, (POSREDOVANJE / 
POSR. ZASED. / POS. NEODG.) 
in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na IZKLJUČI in 
pritisnite mIZBERI za 
potrditev. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.1.3 Spremeni kode
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na možnost 
posredovanja klica, ki jo želite 
nastaviti, (POSREDOVANJE / 
POSR. ZASED. / POS. NEODG.) 
in pritisnite mIZBERI.
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Pomaknite : na SPREM. 
KODO in pritisnite mIZBERI, 
če želite vnesti številko za 
posredovanje.
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbiro.

9.2 Glasovna pošta
S to funkcijo lahko kličoči pusti 
glasovno sporočilo, ko niste na voljo 
za prevzem klica oz. ko klica ne želite 
sprejeti. Ta funkcija ni na voljo v vseh 
državah in je odvisna od naročnine pri 
lokalnem omrežnem operaterju. 
Pogosti se obračunani stroški 
nanašajo na pridobivanje sporočil, ker 
se sporočila hranijo v omrežju in ne v 
slušalki. Za več informacij o tej 
funkciji se obrnite na omrežnega 
operaterja.

9.2.1 Nastavi številko za 
glasovno pošto

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na GLAS. POŠTA 
ali GLAS. POŠTA 2 in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVIT. in 
pritisnite mIZBERI.
Spremenite številko glasovne 
pošte in pritisnite mOK.

9.2.2 Vključi glasovno pošto
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnite mIZBERI, 
pomaknite : na GLAS. POŠTA 
ali GLAS. POŠTA 2 in pritisnite 
mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.3 Informacije

9.3.1  Vključi informacije
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na INFO 1 ali 
INFO 2 in pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.4 Povratni klic

9.4.1 Nastavi povratni klic
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na POVR. KLIC in 
pritisnite mIZBERI.
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Pomaknite : na NASTAVIT. in 
pritisnite mIZBERI. 
Vnesite številko za povratni klic 
in pritisnite mOK.

9.4.2  Vključi povratni klic
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na POVR. KLIC in 
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.5 Prekliči povratni klic

9.5.1 Nastavi preklic 
povratnega klica

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na PR. POVR. 
KLIC in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVIT. in 
pritisnite mIZBERI. 
Vnesite številko za preklic 
povratnega klica in pritisnite 
mOK.

9.5.2 Vključi preklic 
povratnega klica

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 

pomaknite : na PR. POVR. 
KLIC in pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.

9.6 Skrij ID

9.6.1 Nastavi skrij ID
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na SKRIJ ŠT. in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVIT. in 
pritisnite mIZBERI. 
Vnesite številko, ki se skriva, in 
pritisnite mOK.

9.6.2 Vključi skrij ID
V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na INTER. 
STOR. in pritisnete mIZBERI, 
pomaknite : na SKRIJ ŠT. in 
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na 
VKLJUČI. 
• Pokliče se številka za izbrano 

storitev.
Potem ko se številka pokliče, 
pritisnite e za ponastavitev v 
način mirovanja.
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10 Avtomatski telefonski odzivnik (TAM)
Telefon je opremljen z avtomatskim odzivnikom, ki posname neodgovorjene 
klice, ko je vključen. Avtomatski odzivnik lahko shrani do 99 sporočil. 
Maksimalni čas snemanja je 30 minut (vključno z izhodnimi sporočili po meri).
S tipkami na bazni postaji lahko opravite osnovne funkcije avtomatskega 
odzivnika, kot so predvajanje sporočila, izbris sporočil in nastavitev glasnosti na 
bazni postaji. Za opis posamezne funkcije komandnih tipk na bazni postaji 
"Pregled bazne postaje" na strani 11.
Za dostop do funkcij avtomatskega odzivnika lahko uporabite tudi meni 
avtomatskega odzivnika na slušalki. Na voljo je tudi meni za nastavitev možnosti 
avtomatskega odzivnika. 
Za začetek pritisnite na tipko o na bazni postaji, tako da vključite avtomatski 
odzivnik (če je izključen). Druga možnost: avtomatski odzivnik lahko vključite s 
slušalko ( "Vključi/izključi avtomatski odzivnik s slušalko" na strani 46). 

10.1 Predvajaj

10.1.1 Komandne tipke za avtomatski odzivnik na bazni postaji
Tipke na bazni 
postaji

Opis

o Pritisnite za vključitev/izključitev avtomatskega odzivnika

P Pritisnite za predvajanje sporočila ali zaustavitev 
predvajanja sporočila

x Pritisnite za izbris trenutnega sporočila
Pritisnite in zadržite dve sekundi, če želite izbrisati vsa 
stara sporočila v načinu mirovanja

l Pritisnite enkrat za ponovno predvajanje trenutnega 
sporočila med predvajanjem vseh sporočil.
Pritisnite dvakrat za vrnitev na predhodne sporočilo 
med predvajanjem sporočil

R Pritisnite za preskok trenutnega sporočila in predvajanje 
naslednjega sporočila

V Zmanjšajte (-) ali povečajte (+) glasnost zvočnika med 
predvajanjem sporočila
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10.1.2 Predvajanje novih sporočil preko slušalke
Prvo se preko zvočnika predvaja sporočilo, posneto zadnje. Potem ko se 
prevajajo vsa nova sporočila, se avtomatski odzivnik zaustavi in ikona  
preneha utripati.

V načinu mirovanja pritisnite M, pomaknite : na ODZIVNIK in 
pritisnite mIZBERI, ponovno pritisnite mIZBERI, če želite vstopiti v 
meni PREDVAJAJ.
Med predvajanjem lahko:

Nasvet

Druga možnost: v načinu mirovanja 
lahko pritisnete na tipko u, pomaknite 
: na ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, ponovno pritisnite 
mIZBERI, če želite vstopiti v meni 
PREDVAJAJ.

10.1.3 Predvajanje starih 
sporočil preko slušalke

Stara sporočila lahko predvajate, če ni 
novih sporočil. Prvo posneto 
sporočilo se predvaja kot prvo in tako 
naprej se samodejno predvajajo vsa 
sporočila do zadnjega.

C Pritisnite za pozivanje slušalke
Pritisnite in zadržite več kot tri sekunde za zagon 
postopka prijave

Nastavi glasnost Pritisnite na tipko :.

Zaustavi predvajanje Pritisnite >STOP za zaključek sporočila.

Ponovi Pritisnite mMOŽNOS, pomaknite : na PONOVI 
PRED. in pritisnite mIZBERI, če želite ponovno 
predvajati sporočilo.

Naslednje sporočilo Pritisnite mMOŽNOS, pomaknite : na 
NASLEDNJI in pritisnite mIZBERI.

Predhodno 
sporočilo

Pritisnite mMOŽNOS, pomaknite : na 
PREDHODNI in pritisnite mIZBERI.

Izbriši sporočilo Pritisnite mMOŽNOS, pomaknite : na IZBRIŠI in 
pritisnite mIZBERI.

Preklopi 
predvajanje na 
slušalko

Pritisnite na tipko v.

1
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V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, ponovno pritisnite 
mIZBERI, če želite vstopiti v 
meni PREDVAJAJ.
Pritisnite mIZBERI.
• Prvo posneto sporočilo se začne 

predvajati in nato vsa naknadno 
posneta sporočila. 

Med predvajanjem sporočila 
lahko pritisnete m, če želite 
izbirati med možnostmi, ki so na 
voljo (glejte možnosti, ki so na 
voljo, v poglavju “Predvajanje 
novih sporočil preko slušalke" 
na strani 44). 

10.2 Izbriši vsa sporočila

Pomni! 
Neprebrana sporočila se ne izbrišejo. 

Opozorilo
Zbrisanih sporočil ni možno ponovno 
pridobiti.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
IZBRIŠI VSE in pritisnite 
mIZBERI.
IZBR. VSE? se izpiše na zaslonu. 
Pritisnite mOK, tako da 
potrdite izbris vseh sporočil.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

10.3 Nastavi način sprejema
Na voljo sta dva načina sprejema: Le 
odgovori in odgovori/snemaj.
Privzeto je način odzivnika nastavljen 
na ODG. IN SNEM., kar pomeni, da 
lahko kličoči pusti sporočilo na 
avtomatskem odzivniku.
Privzeto nastavitev lahko preklopite 
na SAMO ODG., kar pomeni, da 
kličoči ne more pustiti sporočil na 
avtomatskem odzivniku.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
NAČIN ODG. in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na ODG. IN 
SNEM. ali SAMO ODG. in 
pritisnite mIZBERI.
• Način sprejema je nastavljen. 
Pomni! 

Odvisno od izbranega načina sprejema, 
se predvaja ustrezno privzeto odhodno 
sporočilo, potem ko odzivnik sprejme 
dohodni klic. Jezik privzetega 
odhodnega sporočila je odvisen od 
države, ki jo nastavite v načinu za 
dobrodošlico (glejte stran 13).

10.4 Odhodno sporočilo po 
meri

10.4.1 Posnemi svoje odhodno 
sporočilo po meri

To odhodno sporočilo po meri 
zamenja privzeto sporočilo. Za 
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ponastavitev privzetega odhodnega 
sporočila, enostavno izbrišite odhodno 
sporočilo po meri, ki ste ga posneli. Če 
niste zadovoljni s posnetim odhodnim 
sporočilom, enostavno posnemite 
novo sporočilo čez staro sporočilo. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
SNEMAN. OGM in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na ODG. IN 
SNEM. ali SAMO ODG. in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na SNEMAN. 
OGM in pritisnite mIZBERI. 
• Snemanje se zažene.
Pritisnite na mSHRANI, če 
želite shraniti posnetek.
• Posneto sporočilo se 

predvaja in zaslon se 
ponastavi na predhodni meni, 
potem ko se predvajanje 
zaključi. Za zaustavitev 
predvajanja pritisnite 
mOK.

Pomni!
Maksimalna dolžina odhodnega 
sporočila je 2 minuti. 

10.4.2 Predvajaj odhodno 
sporočilo po meri

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
SNEMAN. OGM in pritisnite 
mZBERI.

Pomaknite : na ODG. IN 
SNEM. ali SAMO ODG. in 
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI za vnos 
PREDVAJAJ.
• Predvaja se predhodno posneto 

odhodno sporočilo (če je na 
voljo) in nato se zaslon 
ponastavi na prejšnji meni.

10.4.3 Izbriši odhodno 
sporočilo po meri

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
SNEMAN. OGM in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na ODG. IN 
SNEM. ali SAMO ODG. in 
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na IZBRIŠI in 
pritisnite mIZBERI. 
• Posneto sporočilo je izbrisano.

10.5 Vključi/izključi 
avtomatski odzivnik s 
slušalko

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
ODZ. VKL/IZK in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mIZBERI, tako da potrdite 
izbiro.
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• Vključi se zvočni signal za 
potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

10.6 Nastavitve avtomatskega 
odzivnika

10.6.1 Zamik zvonjenja
Gre za število zvonjenj, preden se 
vključi avtomatski odzivnik in začne 
predvajati pozdravno sporočilo. 
Avtomatski odzivnik lahko nastavite 
na predvajanje dobrodošlice po 3 do 
8 zvonjenjih ali EKONOM.. Privzeta 
zakasnitev zvonjenja je 5.

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
NASTAVIT. in pritisnite 
mIZBERI, pritisnite 
mIZBERI za vnos ZAMIK 
ZVON.
Pomaknite : na želeno 
nastavitev zamika zvonjenja (3 
do 8 ali EKONOM.) in pritisnite 
mIZBERI za potrditev.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

Nasvet
V ekonomičnem načinu prihranite 
dodatne stroške klicev na daljavo, ko 
preverjate sporočila iz daljave. Ko so 
na odzivniku nova sporočila, se 
odhodno sporočilo začne predvajati 
po 3 zvonjenjih. Če na odzivniku ni 
novih sporočil, se odhodno sporočilo 

začne predvajati po 5 zvonjenjih. 
Torej, če želite preveriti, ali so na 
odzivniku sporočila brez dodatnih 
stroškov klica, lahko klic prekinete po 
4 zvonjenjih.

10.6.2 Dostop daljinskega 
upravljanja

Če ste daleč od doma in želite 
preveriti sporočila na avtomatskem 
odzivniku, lahko to storite s funkcijo 
dostopa z daljave in poslušate 
sporočila z drugega telefona. Potem ko 
pokličete domačo številko z drugega 
telefona in vnesete kodo za dostop z 
daljave*, lahko poslušate sporočila na 
avtomatskem odzivniku. Tipkovnica na 
telefonu, ki ga uporabljate za klicanje, 
deluje enako kot funkcije na 
avtomatskem odzivniku, na katerem 
lahko predvajate ali brišete sporočila, 
vključite ali izključite avtomatski 
odzivnik itd. 

Pomni!
Ta funkcija se izključi privzeto. 
* S kodo za dostop z daljave (enaka 
kot glavna koda PIN) je onemogočen 
nepooblaščeni dostop z daljave do 
avtomatskega odzivnika. Za več 
informacije glejte poglavje 10.6.2.2.

10.6.2.1 Vključi/izključi dostop 
z daljave

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
NASTAVIT. in pritisnite 
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mIZBERI, pomaknite : na 
DALJ. DOSTOP in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČI ali 
IZKLJUČI in pritisnite 
mIZBERI za potrditev izbire.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

10.6.2.2 Upravljanje 
avtomatskega 
odzivnika z zunanjega 
klica

Z drugega telefona, kličite 
domov 
• Odzivnik sprejme klic in začne 

predvajati sporočilo v pozdrav.
V 8 sekundah pritisnite na tipko # 
na telefonu, s katerega kličete, in 
vtipkajte kodo za dostop iz 
daljave (enaka kod glavna koda 
PIN). 
• Če koda za dostop iz daljave ni 

pravilna, se vključi signalni zvok 
za napako. Ponovno vtipkajte 
dostopno kodo - dokler ne 
vtipkate prave.

• Če kode za dostop iz daljave ne 
vtipkajte v 10 sekundah, 
odzivnik takoj prekine zvezo.

• Če je koda za dostop iz daljave 
(enaka kot glavna koda PIN) 
pravilna, se vključi signalni ton 
potrditve. 

• Samodejno se predvajajo nova 
sporočila (če so na voljo) in 
predvajanje se zaustavi, ko 
zmanjka novih sporočil.

Pomni!
Če na odzivniku ni novih sporočil, 
avtomatski odzivnik ne predvaja 
nobenih sporočil.
V tabeli spodaj so navodila, kako 
dostopiti do spodnjih funkcij med 
dostopom z daljave:

2

1

2

Pritisnite Do

1 Pritisnite enkrat za 
predvajanje 
trenutnega sporočila 
ali dvakrat za 
predhodno 
sporočilo

2 Predvajaj stara 
sporočila

3 Naslednje sporočilo

6 Izbriši trenutno 
sporočilo

7 Vključi avtomatski 
odzivnik

8 Zaustavi predvajanje 
trenutnega sporočila

9 Izključi avtomatski 
odzivnik

# Vtipkajte kodo za 
dostop iz daljave, ko 
je avtomatski 
odzivnik vključen in 
se predvaja odhodno 
sporočilo



10.7 Filtriranje klica

10.7.1 Filtriranje klica na 
slušalki

Če je funkcija filtriranja klica na 
slušalki vključena VKLJUČEN, lahko 
poslušate dohodna sporočila preko 
zvočnika slušalke in se odločite, ali 
boste sprejeli klic ali ne. Za sprejem 
klica pritisnite r.. 
Ta funkcija se izključi privzeto.

V načinu mirovanja pritisnite 
Min pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
NASTAVIT. in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
HS PREG. in pritisnite 
mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČEN ali 
IZKLJUČEN in pritisnite 
mIZBERI.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.

10.7.2 Filtriranje klica na bazni 
postaji

S tipkama + ali - lahko 
nastavite glasnost zvočnika med 
filtriranjem klica. Če nastavite 
najmanjšo raven glasnosti, se 
filtriranje klica izključi.

10.7.3 Nastavi jezik glasovne 
funkcije

V temu meniju lahko spremenite jezik 
preddoločenega odhodnega 
sporočila. Razpoložljivost tega menija 
in možnosti jezika so odvisne od 
države uporabe. 

V načinu mirovanja pritisnite 
M, pomaknite : na 
ODZIVNIK in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
NASTAVIT. in pritisnite 
mIZBERI, pomaknite : na 
GLAS. JEZ. in pritisnite 
mIZBERI.
• Osvetli se trenutno izbrani jezik. 
Pomaknite : na želeni jezik in 
pritisnite mIZBERI za 
potrditev izbire.
• Vključi se zvočni signal za 

potrditev in zaslon se ponastavi 
na predhodni zaslon.
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11 Tehnični podatki

Zaslon
• Napredna osvetlitev zaslona LCD

Glavne funkcije telefona
• Dvojni način naziva kličočega in 

identifikacija številke
• 15 polifoničnih melodij zvonjenja

Seznam imenika, seznam za 
ponovno klicanje in seznam 
dnevnika klicev
• Seznam imenika z 200 vnosi
• Seznam za ponovno klicanje z 20 

vnosi
• Seznam dnevnika s 50 vnosi

Baterijski vložek
• 1 Li-ionski polimerski baterijski 

vložke 500 mAh

Radijske specifikacije
• Frekvenčni pas: 1880 -1900 Mhz
• Maks. izhodna moč: 250 mW

Poraba energije
• Poraba energije v načinu 

mirovanja: okoli 800 mW

Teža in velikosti 
• Slušalka: 74 gramov
• 144 x 13 x 43 mm (V x D x Š)
• Bazna postaja: 143 gramov
• 70 x 85 x 128 mm (V x D x Š)

Temperaturno območje
• Delovanje: med 0 in 35 °C 

(32 do 95 °F).
• Skladiščenje: med -20 in 45 °C 

(-4 do 113 °F).

Relativna vlaga
• Delovanje: do 95 % pri 40 °C
• Skladiščenje: do 95 % pri 40 °C
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12 Pogosta 
vprašanja
www.philips.com/support

V temu poglavju so navedena pogosta 
vprašanja in odgovori v zvezi z vašim 
telefonom.

Povezava

Slušalka se ne vključi!
• Napolnite baterijski vložek: 

Slušalko, ki jo želite napolniti, 
namestite na bazno postajo. V 
nekaj trenutkih se telefon vključi.

Slušalka se ne polni!
• Preglejte povezave polnilnika.

 ikona ne utripa med 
polnjenjem!
• Baterija je polna: Baterije ni treba 

napolniti.
• Slab baterijski stik: Narahlo 

nastavite slušalko.
• Onesnažen stik: Baterijski stik 

obrišite s suho krpo.
• Nameščen ni ustrezen baterijski 

vložek:
Uporabljajte le akumulatorske
baterijske vložke Li-ion, enakih 
specifikacij, kot jih ima vložek, 
priložen k enoti. Nevarnost 
uhajanja tekočine iz vložka, ki ni 
alkalen, ali vložka druge vrste.

Med klicem se izgubi 
komunikacija!
• Napolnite baterije.
• Stopite bliže k bazni postaji.

Telefon je izven "dosega"
• Stopite bliže k bazni postaji.

OPOZORILO se izpiše na zaslonu.
• Uporabljajte le akumulatorske 

baterijske vložke Li-ion, enakih 
specifikacij, kot jih ima vložek, 
priložen k enoti. Nevarnost 
uhajanja tekočine iz vložkov, ki 
niso alkalni ali drugih vrst vložkov.

Nastavitev

IŠČEM... se izpiše na slušalki in  
ikona utripa!
• Stopite bliže k bazni postaji.
• Prepričajte se, da je bazna postaja 

vključena.
• Ponastavite enoto in ponovno 

zaženite registracijo slušalke 
(glejte "Prijava" na strani 35).
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Zvok

Slušalka ne zvoni!
Prepričajte se, da GLASNOST ni 
nastavljena na izklop in da na zaslonu ni 
izpisana ikona  (glejte "Nastavi 
glasnost zvonjenja" v poglavju 6.2.1).

Kličoči me ne sliši!
Morda je izključen zvok mikrofona: 
Med klicem pritisnite b.

Ni tona klicanja!
• Ni napajanja: Preglejte povezave. 
• Baterijski vložki so izčrpani: 

Napolnite baterijske vložke.
• Stopite bliže k bazni postaji.
• Uporabili ste linijski kabel, ki ne 

ustreza: Uporabite priloženi linijski 
kabel. 

• Treba je namestiti linijski vmesnik: 
Povežite linijski vmesnik na linijski 
kabel.

Kličoči me ne sliši dobro!
• Stopite bliže k bazni postaji.
• Bazno postajo prestavite vsaj en 

meter stran od drugih električnih 
naprav.

Naprava pogosto povzroča 
motnje zvoka radia in televizije!
• Bazno postajo prestavite čim dlje 

od električnih naprav.

Delovanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!
• Odklenite tipkovnico: V načinu 

mirovanja pritisnite za dalj časa 
*.

Slušalka se med dolgotrajnim 
klicem segreje!
• To je normalno. Slušalka med 

aktivnim klicem troši energijo.

Slušalke ni možno registrirati na 
bazno postajo!
• Registriranih je že maks. št. slušalk 

(5). Za registracijo nove slušalke 
odjavite eno od že registriranih 
slušalk.

• Vzemite ven in zamenjajte 
baterijske vložke v slušalki.

• Poskusite znova tako, da odklopite 
in priklopite napajalni kabel bazne 
postaje ter sledite navodilom za 
registracijo slušalke.

• Prepričajte se, da ste vnesli pravilno 
kodo PIN. Če te kode niste 
spremenili, je privzeta koda 0000.

Številka kličočega se ne izpiše!
• Storitev ni vključena: Pri omrežnem 

operaterju preverite, če ste 
naročeni na to storitev.

Ni možno spremeniti nastavitev 
glasovne pošte!
• Operaterjevo glasovno pošto 

upravlja operater in ne telefon. 
Prosimo, spremembo nastavitev 
naročite pri svojem operaterju.

Slaba kakovost zvoka in utripa 
ikona antene !
• Doseg na prostem znaša do 300 

m, v prostoru do 50 m. Ko 
slušalko premaknete izven dosega 
delovanja, začne utripati ikona 
antene .



Slušalka se nenehno preklaplja v 
način mirovanja!
• Če v 30 sekundah ne pritisnete na 

nobeno tipko, se slušalka samodejno 
ponastavi v način mirovanja. Slušalka 
se samodejno ponastavi v način 
mirovanja, tudi ko jo namestite nazaj 
na bazno postajo.

Vnosa ni možno shraniti v 
imenik in na zaslonu se izpiše 
POMN. POLN!
• Izbrišite vnos, tako da sprostite 

pomnilnik, preden poskusiti 
ponovno shraniti stik.

Glavna koda PIN ni pravilna!
• Privzeta glavna koda PIN je 0000. 
• Če ste jo spremenili in se je ne 

morete spomniti, ponastavite 
slušalko, tako da se obnovi 
privzeta glavna koda PIN (glejte 
"Ponastavi enoto" v poglavju 8.9).

Avtomatski odzivnik ne snema 
sporočil!
• Polnilnik je poln: Izbrišite stara 

sporočila.
• Vključen je način SAMO ODG. 

Preklopite način SAMO ODG. v 
način ODG. IN SNEM. (glejte 
"Nastavi način sprejema" v 
poglavju 10.3).

Dostop z daljinskim 
upravljalnikom ne deluje!
• Vključite daljinski dostop (glejte 

"Dostop daljinskega upravljanja" v 
poglavju 10.6.2).

Telefon med daljinskim 
dostopom prekine klic!
• Za vnos glavne kode PIN ste 

porabili več kot 8 sekund. Šifro 
vnesite v 8 sekundah.

Avtomatski odzivnik prekine, 
preden se snemanje zaključi!
• Pomnilnik je poln: Izbrišite stara 

sporočila.
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