
 

Poslušanje posnetih sporočil na avtomatskem telefonskem odzivniku
Pritisnite o na bazni postaji, če želite vključiti odzivnik (števec sporočil 

se vključi).

Ponovno pritisnite o, če želite izključiti odzivnik (števec sporočil se 

izključi).

Pritisnite P na bazni postaji, če želite predvajati telefonska sporočila 

(prvo posneto sporočilo se predvaja prvo).

Pritisnite R, če želite preskočiti  trenutno sporočilo in predvajati naslednje.

Pritisnite enkrat l, če želite ponovno predvajati trenutno sporočilo. 

Pritisnite dvakrat l, če želite predvajati prejšnje sporočilo.

Pritisnite -+, če želite nastaviti glasnost zvočnika med predvajanjem 

sporočila.

Pritisnite x, če želite izbrisati trenutno sporočilo.

Za dodatne informacije o delovanju avtomatskega telefonskega odzivnika 

preberite navodila za uporabo telefona.

Klicanje iz imenika
1. V stanju pripravljenosti pritisnite d. 

2. Pomaknite : na vnos v imeniku.

3. Pritisnite  r ali v.

Klic se zažene.

Odpravljanje težav
Za dodatne informacije preberite navodila za uporabo, ki so priložena 
telefonu.

Pozdravljeni pri Philipsu!
Registrirajte svoj aparat in dostopajte do podpore na
www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoč?
Priročnik za uporabo
Preberite priročnik za uporabo, ki ste ga dobili s telefonom.

Spletna pomoč
www.philips.com/support

Težava Rešitev

• Ni tona klicanja! • Preglejte povezave.
• Napolnite baterije.
• Uporabite priložen kabel.

• Sogovornik me ne sliši 
dobro!

• Stopite bliže k bazni postaji.
• Bazno postajo prestavite vsaj en meter 

stran od drugih električnih naprav.

• IŠČEM... se izpiše na 

slušalki in utripa ikona !

• Stopite bliže k bazni postaji.
• Ponastavite enoto in ponovno zaženite 

registracijo slušalke.

• Številka klicatelja se ne 
izpiše!

• Pri omrežnem operaterju preverite, če 
ste naročeni na storitev.
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Navodila za hitri zagon
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Priključitev

Namestitev

Uporaba



Uporaba3
Klicanje
Odtipkajte številko (maks. 24 števk) in pritisnite na tipko r ali v.
ALI
Pritisnite na tipko r ali v, če želite vzpostaviti linijo in poklicati 
številko (maks. 24 števk).
Sprejem klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko r ali v.
Prekinitev klica
Za končanje klica, pritisnite na tipko e.

Nastavitev glasnosti slušalke ali zvočnika
Med klicem pritisnite : za izbiro med GLASNOST 1, GLASNOST 2 ali 
GLASNOST 3.

Shranitev stika v imeniku
1. V stanju pripravljenosti pritisnite M, pomaknite : na IMENIK in 

pritisnite mIZBERI, nato pritisnite mIZBERI, tako da vnesete 
NOV VNOS.

2. Na zaslonu se izpiše VNESITE IME.
3. Vnesite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite mOK.
4. Vnesite  telefonsko  številko (maks. 24 števk) in pritisnite mOK.

Vključi se ton potrditve.
Dostop do imenika
1. V stanju pripravljenosti pritisnite d in pomikajte : za brskanje po 

imeniku. 
2. Za ogled podrobnosti pritisnite mIZBERI.

Nastavitev melodije zvonjenja
1. V stanju pripravljenosti pritisnite M, pomaknite : na OSEBNE 

NAST. in pritisnite mIZBERI, nato pomaknite : na TON SLUŠ. in 
pritisnite mIZBERI, nato pomaknite : na MEL. ZVONJ. in 
pritisnite mIZBERI.

2. Pomaknite : na želeno melodijo. 
3. Pritisnite mIZBERI, tako da nastavite melodijo zvonjenja. 

Vključi se ton potrditve  in zaslon se ponastavi na prejšnji meni.

Kaj je v paketu?

Napajalnik1 Li-ionski 
akumulatorski 

baterijski vložek

Pokrov baterij

GarancijaNavodila za uporabo

*V škatli linijski vmesnik morda ni povezan na linijski kabel. V tem primeru 
povežite linijski vmesnik na linijski kabel, preden vtaknete linijski kabel v 
linijsko vtičnico.

V paketih z več telefonskimi slušalkami so: ena ali dodatne telefonske slušalke, 
polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

OPOZORILO: Obvezno uporabljajte kable in baterijske vložke, ki so 
priloženi telefonu.

Vodič za hiter 
začetek

Telefonski 
kabel*

Telefonska 
slušalka

Bazna postaja

Priključitev
Priklop bazne postaje

Namestitev
Vstavite baterijo in jo napolnite.

1
1. Bazno postajo namestite, v bližino telefonske linijske vtičnice in električne 

vtičnice.

2. Linijski in napajalni kabel priključite v ustrezni priključek na zadnji strani 
bazne postaje.

3. Drugo stran linijskega in napajalnega kabla povežite v ustrezno stensko 
vtičnico.
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Konfiguriraj telefon (po potrebi)
Po vstavitvi baterije in po nekaj minutnem polnjenju, se na telefonu izpiše 
sporočilo v pozdrav »Dobrodošli«, in sicer v več jezikih:

1. Pritisnite mIZBERI.
2. Pomaknite : na svojo državo in zadevni jezik.
3. Pritisnite mIZBERI, tako da potrdite izbiro.
Telefon je pripravljen za uporabo.

     Vstavljanje baterije      Polnite jo 24 urA B
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