
 

Poslušajte sporočila, posneta na vašem odzivniku (samo za telefone z odzivnikom)
Pritisnite o na bazni postaji za vklop odzivnika (LED lučka se prižge).

Pritisnite o na bazni postaji za izklop odzivnika (LED lučka se ugasne).

Pritisnite p na bazni postaji za predvajanje sporočil (najprej bo predvajano zadnje 

posneto sporočilo).

Pritisnite s za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega sporočila.

Pritisnite R za vrnitev na prejšnje sporočilo (če ga pritisnete preden mine 1 sekunda 

se predvaja trenutno sporoilo).

Pritisnite R za ponovitev trenutnega sporočila (če ga pritisnite po več kot 1 sekundi 

se predvaja trenutno sporoilo).

Pritisnite -+ za nastavljanje glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočil.

Pritisnite f za izbris trenutnega sporočila.

Za delovanje vaše tajnice glejte Navodilo za uporabo vašega novega telefona.

Klic iz imenika
1. Pritisnite d v stanju pripravljenosti. 

2. Premaknite : na vnos v imeniku.

3. Pritisnite r. 

Klic se vzpostavi.

Odpravljanje težav
Za več podatkov si prosimo preberite Navodilo za uporabo, ki ste jih dobili s
telefonom.

Dobrodošli v Philipsu!
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoč?
Navodilo za uporabo
Preberite si Navodilo za uporabo, ki je priloženo vašemu novemu telefonu.

Spletna pomoč
www.philips.com/support 

Težava Rešitev

• Ni klicnega tona! • Preverite povezave
• Napolnite baterije
• Uporabite priloženi telefonski kabel

• Sogovornik me ne sliši 
jasno!

• Približajte se bazni postaji
• Bazna postaja naj bo vsaj en meter oddaljena od 

drugih električnih naprav

• IŠČEM... je prikazano na 
prikazovalniku in ikona 

 utripa!

• Približajte se bazni postaji
• Ponastavite vašo enoto in znova registrirajte 

prenosno enoto

• Številka klicočega ni 
prikazana!

• Preverite vaš naročniški paket pri vašem ponudniku 
omrežja
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Vodič za hitri začetek
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Povežite

Namestite

Uživajte



Uživajte3
Opravite klic
Zavrtite številko (največ 24 številk) in pritisnite gumb r.

ALI

Pritisnite gumb r, kar zasede linijo, in zavrtite številko (največ 24 številk).

Odgovorite na klic
Ko telefon zvoni, pritisnite gumb r.

Končajte klic
Za zaključek pogovora pritisnite gumb e.

Nastavite glasnost slušalke
Med klicem pritisnite : za izbiro med GLASNOST 1, GLASNOST 2 ali 

GLASNOST 3.

Shranite stik v imenik
1. Pritisnite gumb m v stanju pripravljenosti in se premaknite : na IMENIK in 

pritisnite <OK, pritisnite <OK za vnos NOV VNOS.

2. Na prikazovalniku se prikaže VNESITE IME.

3. Vnesite ime stika (največ 12 znakov) in pritisnite <OK.

4. Vnesite številko (največ 24 številk) in pritisnite <OK.

Zasliši se potrdilni ton.

Dostop do imenika
1. Pritisnite d v stanju pripravljenosti in se premikajte : po imeniku. 

2. Za ogled podrobnosti, pritisnite <OK.

Nastavite melodijo zvonjenja
1. Pritisnite gumb m v stanju pripravljenosti in se premaknite : na OSEBNE 

NAST. in pritisnite <OK, premaknite se : na TON SLUŠ. in pritisnite 

<OK, premaknite se : na MEL. ZVONJ. in pritisnite <OK.

2. Premaknite se : na želeno melodijo, da jo slišite. 

3. Pritisnite <OK za nastavitev melodije. 

Zaslišali boste potrdilni ton in prikazovalnik se vrne na prejšnji meni.

Kaj je v škatli?

Prenosna enota

Bazna postaja z nosilcem 
za vaš novi telefon

ALI

Napajanje2 AAA polnilni NiMH 
bateriji

Pokrov za baterije 

Garancijski listNavodilo za uporabo

*V škatli je lahko telefonski adapter ločen od telefonskega kabla. V tem primeru morate 

telefonski adapter priključiti na telefonski kabel, preden vključite napajalni kabel v 

elektrino vtičnico.

V paketih z več prenosnimi enotami boste našli eno ali več dodatnih prenosnih enot, 

polnilce z napajanjem in dodatne polnilne baterije.

OPOZORILO Vedno uporabljajte kable in baterije, ki so bili priloženi telefonu.

Vodič za hitri začetek

Telefonski kabel*

vaš novi telefon z 
odzivnikom

Povežite
Povežite bazno postajo

Namestite
Vstavite polnilne baterije in jih napolnite

1
1. Postavite bazno postajo na osrednjo lokacijo blizu telefonske vtičnice in električne vtičnice.

2. Povežite telefonski kabel in električni kabel z njunima vtičnicama na zadnji strani bazne
postaje.

3. Povežite druga konca telefonskega in električnega kabla z njunima stenskima vtičnicama.

2

Nastavite telefon (če je potrebno)
Ko boste napajali telefon nekaj minut, se bo mogoče pojavil pozdravni zaslon odvisno od 
države, v kateri živite. Če se pojavi pozdravni zaslon:

1. Pritisnite <OK za prikaz seznama držav. 
2. Premaknite : se in poiščite vašo državo.
3. Pritisnite <OK za potrditev vašega izbora.
Vaš telefon je sedaj pripravljen na uporabo.

 Vstavite baterije   Napajajte slušalko 24 ur
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