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Uporabljajte samo polnilne baterije.
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1 Pomembno

Pred uporabo telefona natančno 
preberite ta priročnik za uporabo. 
Vsebuje pomembne informacije in 
opombe o telefonu.

1.1 Napajanje
• Izdelek se mora napajati pri 

izmenični napetosti 100–240 
voltov. Če pride do izpada 
električnega napajanja, se 
komunikacija lahko prekine.

• Električno omrežje je ocenjeno kot 
nevarno. Polnjenje lahko prekinete 
samo tako, da napajalnik iztaknete 
iz električne vtičnice. Zagotovite, 
da bo električna vtičnica vedno 
lahko dostopna.

• Napetost omrežja je ocenjena kot 
TNV-3 (Napetosti 
telekomunikacijskega omrežja), 
kot je definirano v standardu 
EN 60-950.

Preprečite poškodbe ali nepravilno 
delovanje:
• Pazite, da priključki za polnjenje ali 

baterija ne pridejo v stik s 
kovinskimi predmeti.

• Nikoli ne uporabljajte baterij, ki jih 
niste dobili z izdelkom ali ki jih ne 
priporoča podjetje Philips; obstaja 
nevarnost eksplozije.

• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih 
dobili z izdelkom.

• Ko vklopite prostoročni način, se 
lahko nenadoma zelo poveča 
glasnost slušalke. Pazite, da je ne 
boste držali preblizu ušesa.

• Ta oprema ni prilagojena za 
vzpostavljanje klicev v sili v 
primeru izpada električnega toka. 
Za klicanje v sili morate imeti na 
voljo drugo napajanje.

• Telefona ne izpostavljajte čezmerni 
vročini, ki jo povzroča grelna 
oprema ali neposredna sončna 
svetloba.

• Telefon varujte pred padci in 
udarci.

• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki 
vsebujejo alkohol, amoniak, 
benzen ali jedke snovi, saj bi lahko 
poškodovali napravo.

• Izdelka ne uporabljajte v prostorih, 
kjer obstaja nevarnost eksplozije.

• Pazite, da izdelek ne pride v stik z 
majhnimi kovinskimi predmeti. To 
lahko poslabša kakovost zvoka in 
poškoduje izdelek.

• Delujoči mobilni telefoni v bližini 
lahko povzročijo motnje.

• Izdelka ne odpirajte, da se ne 
izpostavite visokim napetostim.

• Pazite, da polnilnik ne pride v stik s 
tekočino.

• Uporabljajte samo priložene 
baterije.

• Informacije o polnilnih baterijah
Ni-MH, AAA x 2, 1,2V, 600 mAh

• Uporabljajte samo priloženi 
napajalnik.

Opozorilo
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• Informacije o napajanju bazne 
postaje
Vhod: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/
60 Hz
Izhod: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN

• Informacije o napajanju polnilnika
(velja samo za pakete z več 
slušalkami)
Vhod: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/
60 Hz
Izhod: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Če baterijo zamenjate z baterijo 
napačne vrste, lahko pride do 
eksplozije.
Rabljene baterije zavrzite skladno 
z navodili.

O temperaturi uporabe in 
shranjevanja:
• Telefon uporabljajte v prostorih, 

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

• Telefon shranjujte v prostorih, kjer 
je temperatura vedno med -20 in 
70 °C  (-4 do 158 °F).

• Baterija se lahko pri nizki 
temperaturi hitreje izprazni.

1.2 Izjava o skladnosti
Podjetje Philips izjavlja, da je ta 
izdelek skladen z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi 
določbami direktive 1999/5/ES. Ta 
izdelek lahko priključite samo na 

analogna telefonska omrežja v 
državah, ki so navedene na embalaži.
Izjavo o skladnosti najdete na spletni 
strani www.p4c.philips.com.

1.3 Uporaba skladno s 
standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da vse 
slušalke in bazne postaje DECT™ 
GAP ustrezajo minimalnemu 
standardu delovanja ne glede na 
proizvajalca. Vaša slušalka in bazna 
postaja ustrezata standardu GAP, 
zato so zagotovljene vsaj naslednje 
funkcije: prijava slušalke, prevzem 
linije, sprejemanje klicev in izbiranje 
številk. Če z bazno postajo 
uporabljate slušalko, ki ni eden od 
modelov, omenjenih v tem priročniku, 
vam dodatne funkcije morda ne bodo 
na voljo.
Za uporabo slušalke in prijavo v 
bazno postajo drugega proizvajalca, 
ki ustreza standardu GAP, se najprej 
ravnajte po proizvajalčevih navodilih, 
nato pa še navodilih na strani 34. Če 
želite prijaviti slušalko drugega 
proizvajalca v bazno postajo svojega 
telefona, na bazni postaji izberite 
način prijave (stran 34), nato pa se 
ravnajte po proizvajalčevih navodilih.

1.4 Recikliranje in odstranjevanje
Navodila za odstranitev baterij:
Baterij ne odstranite s 
kuhinjskimi odpadki.
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Podatki o embalaži:
Podjetje Philips je embalažo označilo 
s standardnimi simboli, ki spodbujajo 
recikliranje in primerno 
odstranjevanje morebitnih odpadkov.

Podjetje Philips je državnemu 
sistemu za predelavo in 
recikliranje namenilo finančni 
prispevek.
Označeni embalažni material 
je mogoče reciklirati.

1.5 Električna, magnetna in 
elektromagnetna polja 
(“EMP”)

1. Podjetje Philips Royal 
Electronics proizvaja in prodaja 
številne uporabniku prilagojene 
izdelke, ki navadno lahko 
oddajajo in sprejemajo 
elektromagnetne signale kot 
vsaka elektronska naprava.

2. Eno glavnih poslovnih načel 
podjetja Philips je upoštevati 
potrebne previdnostne 
zdravstvene in varnostne ukrepe 
pri izdelkih, izpolniti vse 
zakonske zahteve in upoštevati 
standarde EMP, ki veljajo med 
proizvodnjo izdelkov.

3. Podjetje Philips se zavezuje, da 
bo razvijalo, proizvajalo in tržilo 
izdelke, ki nimajo škodljivih 
vplivov na zdravje. 

4. Podjetje Philips jamči, da so 
njegovi izdelki ob pravilni in 
ustrezni uporabi varni v skladu z 
aktualnimi znanstvenimi izsledki.

5. Podjetje Philips dejavno sodeluje 
pri razvoju mednarodnih 
standardov EMP in varnostnih 
standardov. Tako lahko 
predvideva nadaljnje razvojne 
dosežke v standardizaciji in jih že 
zgodaj vključi v proizvodnjo 
svojih izdelkov.
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2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! 
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj 
izdelek na www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v paketu

* V paketu je adapter za telefonsko linijo lahko ločen od telefonskega kabla. 
V tem primeru morate adapter povezati s telefonskim kablom, preden ga 
vtaknete v telefonsko vtičnico.

V paketih z več slušalkami boste našli še pokrove baterij, polnilnike z napajalniki in 
dodatne polnilne baterije.

Slušalka Bazna postaja Pokrov baterij

2 polnilni bateriji AAA Napajalnik Telefonski kabel*

Priročnik za 
uporabnika

Garancija Navodila za hitri zagon

Opomba
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2.2 Pregled telefona

 

A Slušalka
B Zaslon
Ikone, ki se lahko prikažejo na 
zaslonu, so opisane v razdelku na 
strani 11.
C Tipka o
V stanju mirovanja: pridržite, da 
preklopite med prikazom imena 
slušalke in datuma/ure.
V drugih načinih: izberite funkcijo, 
prikazano na zaslonu. Z njo lahko tudi 

potrdite vnose (na primer, ko 
nastavljate datum in uro).
D Tipka za vrnitev in izbris c
Pritisnite, da med vnašanjem 
izbrišete znak ali številko. Pridržite, 
da izbrišete vse.
Ko se premikate po menijih, pritisnite 
tipko, da se premaknete na prejšnjo 
raven (prikaže se BACK).
Ko se prikaže , pritisnite tipko, da bi 
na desni strani videli še več znakov/
številk.
E Navigacijski tipki n
V stanju mirovanja: pomaknite se 
navzgor, da dostopate do dnevnika 
klicev, in navzdol, da dostopate do 
imenika.
Med klicem: pomaknite se navzgor ali 
navzdol, da povečate ali zmanjšate 
glasnost slušalke in zvočnika.
Urejanje in vnašanje: premaknite se 
do prejšnjega znaka u ali naslednjega 
znaka d.
V drugih načinih: pomaknite se 
navzgor ali navzdol po seznamu 
menijev ali pojdite na prejšnji ali 
naslednji vnos v imeniku, na seznamu 
za ponovno izbiranje ali v dnevniku 
klicev.
F Tipka za klic in priklic t
Vzpostavite zunanji klic ali sprejmite 
dohodni zunanji ali interni klic.
Med klicem: vklopite funkcijo priklica.
V drugih načinih: pokličite številko, ki 
ste jo izbrali v imeniku, na seznamu 
za ponovno izbiranje ali v dnevniku 
klicev.

A

B

D
C

F
E
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G Tipka za prekinitev in izhod iz 
menija h

V stanju mirovanja: pridržite 
(5 sekund), da izklopite slušalko.
Če je slušalka izklopljena: pridržite 
(1 sekundo), da jo vklopite.
Med klicem: prekinite klic.
V drugih načinih: pridržite, da se 
vrnete v stanje mirovanja. Na kratko 
pritisnite, da se premaknete na 
prejšnjo raven v meniju.
H Menijska tipka m
V stanju mirovanja: odprite glavni 
meni.
I Tipka za ponovno izbiranje r
V stanju mirovanja dostopajte do 
seznama za ponovno izbiranje.
Pri klicanju pritisnite, da izberete 
nazadnje klicano številko.
J Tipka za zvočnik l
V stanju mirovanja: vklopite zvočnik in 
pokličite številko. Sprejmite dohodni 
klic v prostoročnem načinu.
Med klicem: vklopite ali izklopite 
zvočnik.
K Številske tipke
Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati, 
ali vnesite znake.
Pridržite tipko 1 ali 2, da pokličete 
številko, shranjeno na spominskem 
mestu za neposredni dostop.
L */tipka za zaklepanje 

tipkovnice *
V stanju mirovanja: pridržite, da 
zaklenete ali odklenete tipkovnico.
Klicanje ali urejanje: pritisnite, da 
vnesete “*”.
Pri dvignjeni slušalki: pridržite, da 
začasno preklopite na tonski način 

izbiranja (DTMF), če uporabljate 
pulznega.
M #/Tipka za vklop/izklop 

zvonjenja in pavzo #
V stanju mirovanja: pridržite, da 
vklopite ali izklopite zvonjenje.
Klicanje ali urejanje: pridržite, da 
vnesete presledek oziroma pavzo. Na 
kratko pritisnite, da vnesete “#” (Na 
zaslonu se # prikaže kot .).
N Tipka za izklop ali vklop 

mikrofona s
Izklopite ali vklopite mikrofon.
O Tipka za prenos klica in 

interno vmesno zvezo i
V stanju mirovanja: vzpostavite interni 
klic.
Med klicem: na kratko pritisnite, da 
zadržite linijo in pokličete drugo 
slušalko. Pridržite, da vzpostavite 
konferenco med zunanjim klicem in 
dvema slušalkama.
P Mikrofon

I

M

O

H

L

N

K

J

P

G
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Q Zvočnik

Ko vklopite prostoročni način, se 
lahko nenadoma zelo poveča 
glasnost slušalke. Pazite, da je ne 
boste držali preblizu ušesa.
R Pokrov baterij

Opozorilo

Q

R
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2.3 Ikone na zaslonu

 

Označuje, da je baterija 
popolnoma napolnjena. Ikona 
utripa med polnjenjem in ko je 
baterija skoraj prazna.

 

Če je ikona prazna, je 
baterija skoraj brez energije.

Če se prikažeta besedilo 
OPOZORILO in utripajoča 
ikona za baterije, ste v 
slušalko vstavili bateriji 
napačne vrste.
Zamenjajte ju z ustreznima 
baterijama.

 

Utripa, ko imate dohodni klic. 
Med klicem neprekinjeno sveti.

 

Označuje nove in 
neodgovorjene klice v 
dnevniku klicev. Utripa, kadar 
imate neodgovorjene klice.

 

Utripa, ko prejmete novo 
govorno sporočilo.

 

Prikaže se, ko dostopate do 
imenika.

 

Prikazana, če je nastavljen 
alarm.

 

Prikazana, ko je vklopljen 
zvočnik.

 

Prikazana, ko je izklopljeno 
zvonjenje.

Opomba

 

Prikazana, ko je vklopljen 
telefonski odzivnik. Utripa, če 
so na telefonskem odzivniku 
nova sporočila; hitro utripa, 
če je pomnilnik telefonskega 
odzivnika poln.

 

Označuje, da je slušalka 
prijavljena in v dosegu bazne 
postaje. Ikona utripa, kadar 
slušalka ni v dosegu ali išče 
bazno postajo.
Prikaže se, ko morate potrditi 
neko dejanje. Potrdite tako, 
da pritisnete tipko 
neposredno spodaj.

 
Označuje, da je na seznamu 
na voljo več možnosti ali da 
lahko nastavite glasnost.
Prikaže se v menijskem 
načinu. Pritisnite tipko 
neposredno spodaj, da se 
vrnete na prejšnjo raven v 
meniju, ali da izbrišete znak 
ali številko.
Označuje, da je na desni 
strani še več števk ali znakov.
11Vaš telefon



2.4 Pregled bazne postaje

A Tipka za pozivanje a
Pozivanje slušalke.
Pridržite, da začnete postopek prijave 
slušalke.
B Zvočnik
C Tipka za vklop ali izklop e
Na kratko pritisnite, da vklopite ali 
izklopite telefonski odzivnik.
D Tipki za nastavljanje glasnosti 

-+
Povečajte ali zmanjšajte glasnost 
zvočnika.
Med predvajanjem govora je na voljo 
5 stopenj glasnosti. V stanju 
mirovanja in med filtriranjem klicev je 
na voljo 5 stopenj glasnosti in izklop 
zvoka.
E Tipka za izbris x
Na kratko pritisnite, da izbrišete 
sporočilo med njegovim 
predvajanjem.
V stanju mirovanja pridržite 
(2 sekundi), da izbrišete vsa stara 
sporočila. Nova sporočila se ne bodo 
izbrisala.

F Tipka za premik nazaj b
Če tipko pritisnete, ko se je sporočilo 
predvajalo sekundo ali manj, se boste 
premaknili na prejšnje sporočilo.
Če tipko pritisnete potem, ko se je 
sporočilo predvajalo več kot sekundo, 
se bo predvajanje ponovilo.
G Tipka za premik naprej f
Med predvajanjem sporočila 
preskočite na naslednje sporočilo.
H Tipka za predvajanje in 

ustavitev p
Predvajajte telefonska sporočila 
(najprej bo predvajano prvo posneto 
sporočilo). Med posameznimi sporočili 
boste slišali kratek pisk, po predvajanju 
vseh sporočil pa dvojni pisk.
Ustavite predvajanje sporočila.
I Lučka
Počasno utripanje (interval ene 
sekunde): označuje, da imate nova 
sporočila.
Hitro utripanje (interval pol sekunde): 
označuje, da je pomnilnik 
telefonskega odzivnika poln.

B

D
E
F
G
H, I

A

C
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Lučka sveti, vendar ne utripa: 
označuje, da je telefonski odzivnik 
vklopljen.
Lučka ne sveti: označuje, da je 
telefonski odzivnik izklopljen.

3 Prvi koraki

3.1 Namestitev bazne postaje
1 Bazno postajo postavite v 

osrednji prostor blizu telefonske 
in električne vtičnice.

2 Telefonski in napajalni kabel 
vstavite v ustrezna priključka na 
zadnji strani bazne postaje.

3 Druga dva konca telefonskega in 
napajalnega kabla vstavite v 
ustrezni vtičnici.

 

Adapter za telefonsko linijo morda ni 
priključen na telefonski kabel. V tem 
primeru ga povežite s telefonskim 
kablom, preden vtaknete kabel v 
telefonsko vtičnico.

Bazne postaje ne postavite preblizu 
velikim kovinskim predmetom, kot so 
arhivske omare, radiatorji ali 
električne naprave. Doseg signala in 
kakovost zvoka bi se lahko 
zmanjšala. Stavbe z debelimi 
notranjimi in zunanjimi stenami lahko 
oslabijo prenos signalov v postajo in 
iz nje.

Napajanje se začne, ko je napajalnik 
priključen na enoto in v električno 
vtičnico. Napajanje lahko končate 
samo tako, da polnilnik odklopite iz 
električne vtičnice. Zato pazite, da bo 

Opomba

Opozorilo

Opozorilo
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električna vtičnica lahko dostopna. 
Napajalnik in telefonski kabel morate 
pravilno povezati, drugače bi lahko 
enoto poškodovali. Vedno 
uporabljajte telefonski kabel, ki ste ga 
dobili z enoto. V nasprotnem primeru 
morda ne bo klicnega tona.

3.2 Namestitev telefona
Preden uporabite slušalko, morate 
vstaviti bateriji in ju popolnoma 
napolniti.

Ko boste prvič vstavili bateriji, bosta 
skoraj prazni in enota ne bo mogla 
normalno delovati. Preden uporabite 
slušalko, morate na bazni postaji 
napolniti bateriji v njej.

3.2.1 Vstavljanje baterij

Vedno uporabljajte polnilne baterije, 
ki ste jih dobili z enoto. Če boste 
namesto polnilnih baterij uporabili 
alkalni bateriji, se bo na zaslonu 
prikazal napis “OPOZORILO”, ikona 
baterije pa bo hitro utripala.
1 Odprite pokrov baterij.

2 Bateriji položite skladno s 
pravilno polariteto, kot je 
označeno, in zaprite pokrov.

3.2.2 Polnjenje baterij

Preden slušalko prvič uporabite, 
morate polniti bateriji vsaj 24 ur. Ko se 
stopnja napolnjenosti zniža, vas tipalo 
za baterije opozori s tonom in 
utripanjem ikone baterije. Ko se 
stopnja napolnjenosti baterij že 
močno zniža, se telefon kmalu po 
opozorilu samodejno izklopi; delujoče 
funkcije se ne shranijo.
1 Slušalko postavite v polnilno 

držalo na bazni postaji. Ko 
slušalko pravilno položite, 
zapiska.

2 Med polnjenjem utripa ikona 
baterije  na zaslonu.

3 Ko je slušalka napolnjena, ikona 
baterije  preneha utripati.

Optimalni čas delovanja baterije, ki ga 
dosežete po trikratnem polnjenju (več 
kot 15 ur) in praznjenju, omogoča 
približno 12 ur pogovora in 150 ur 
mirovanja.
Doseg telefona v zaprtih prostorih je do 
50 metrov, na odprtem pa 300 metrov. 

Opozorilo

Opozorilo

Opozorilo

Opomba
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Kadar slušalka ni v dosegu delovanja, 
utripa ikona za anteno .

Kadar se približate meji dosega, 
boste morda med pogovorom slišali 
hreščanje. Približajte se postaji.

3.3 Način Dobrodošli
Preden prvič uporabite slušalko, jo 
morate najprej nastaviti glede na 
državo. Po nekaj minutah polnjenja 
se bo prikazalo besedilo 
DOBRODOŠLI v več jezikih. Telefon 
nastavite po teh korakih:

Zaslon DOBRODOŠLI se morda ne 
bo prikazal, kar je odvisno od vaše 
države. V tem primeru vam ni treba 
izbrati svoje države, operaterja ali 
jezikovnih nastavitev. Še vedno lahko 
vzpostavljate odhodne ali sprejemate 
dohodne klice, ne da bi najprej izbrali 
državo.
1 Pritisnite tipko o, da se prikaže 

seznam držav.
2 S tipko n se pomaknite navzgor 

ali navzdol, da poiščete svojo 
državo.

3 Pritisnite tipko o, da potrdite 
izbiro.
(Prikaže se obvestilo ČAKAM..., 
privzete nastavitve telefonske 
linije in jezik menija za izbrano 
državo pa se samodejno 
določijo.)

4 Odpre se izbirni meni DATUM/
ČAS. Vnesite točen datum (DD/

MM) in pritisnite tipko o, da ga 
potrdite.

5 Vnesite uro (HH-MM) in pritisnite 
tipko o, da jo potrdite.
(12- ali 24-urna oblika zapisa ure 
je odvisna od izbrane države. Če 
je nastavljena 12-urna oblika, 
lahko s tipko n preklapljate med 
dopoldanskim (AM) in 
popoldanskim (PM) časom.)
• Predvaja se potrditveni ton. 

Telefon preide neposredno v 
stanje mirovanja in je tako 
pripravljen za uporabo. Če 
imate več slušalk, se 
nastavitev samodejno določi 
za vse slušalke.

Nastavitve države (glejte stran 35) in 
obliko zapisa ure (glejte stran 30) 
lahko spremenite kadar koli po prvi 
izbiri.

3.4 Uporaba razširjenih paketov
Če ste kupili razširjen paket, ste dobili 
dodatne slušalke, polnilnike, 
napajalnike in polnilne baterije AAA.
1 Polnilnike priključite v električne 

vtičnice.
2 Namestite priložene baterije v 

slušalke.
3 Položite slušalke na polnilnike, 

da napolnite baterije.

Nasvet

Opomba
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3.5 Struktura menija
Spodnja razpredelnica prikazuje drevesno zgradbo menija v telefonu.
Vsako možnost odprete tako, da pritisnete menijsko tipko m. Na prejšnjo 
raven v meniju se premaknete tako, da pritisnete c.
Med meniji se premikajte z navigacijskima tipkama n.

Meniji
IMENIK  NOV VNOS VNESITE IME VNESITE ŠT.  
 SEZ. KLICEV Prikaz seznama vnosov    
 UREDITE VNOS    
 ZBRIŠI     
 IZBRIŠI VSE     
 DIR. POMN. TIPKA 1 UREDI   
   ZBRIŠI    
  TIPKA 2  UREDI
   ZBRIŠI    
OSEBNE NAST. IME SLUŠ. Vnesite ime:       
 TON SLUŠ. GLASNOST TON IZKLJ
   NIVO 1     
   NIVO 2     
   NIVO 3     
   NIVO 4     
   NIVO 5     
  MEL. ZVONJ. MELODIJA 1     
   …     
   MELODIJA 10     
  ZVOK TIPK VKLOP     
   IZKLOP    
 JEZIK Seznam jezikov      
 SAM. PREKINI VKLOP (privzeto)       
  IZKLOP       
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URA & ALARM DATUM/ČAS Vnesite datum Vnesite čas   
 N. FORMATA NAST. ČASA 12 URNO    
   24 URNO     
  NAST. DATUMA DD/MM
   MM/DD
 ALARM IZKLJUČEN
  VKLJ. ENKRAT 
  VKLJ. DNEVNO
 ZVOK ALARMA MELODIJA 1  
  MELODIJA 2  
  MELODIJA 3  
DODAT. NAST. SPREMENI PIN   
 REGISTER   
 ODJAVA    
 DRŽAVA Seznam držav 
 PONASTAVI
 SAM. PREDP. ZAZNAJ ŠT. PREDP.
 ČA. PON. KL. KRATKI 
  DOLGI
 NAČIN KLICA TONSKO 
  PULZNO 
 PRVO ZVON. VKLOP
  IZKLOP
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ODZIVNIK PREDVAJAJ PONOVI PREDV  
  NASLEDNJI  
  PREDHODNI 
  ZBRIŠI 
  POGLED 
 IZBRIŠI VSE   
 ODZ. VKL/IZK VKLOP
  IZKLOP
 SNEM. OGM ODG. IN SN. PREDVAJAJ
   SNEM. OGM
   ZBRIŠI 
  SAMO ODG. PREDVAJAJ
   SNEM. OGM
   ZBRIŠI 
 NAČIN ODG. ODG. IN SN.  
  SAMO ODG.  
 NAST. ZAMIK ZVON. 3 ZVON.
   4 ZVON.
   5 ZVON.
   6 ZVON.
   7 ZVON.
   8 ZVON.
   EKONOM.
  DALJ. DOSTOP  VKLJUČI
   IZKLJUČI
  FILTRIRANJE VKLOP
   IZKLOP (privzeto)
  GLAS. JEZ. Seznam jezikov
18 Prvi koraki



4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predizbiranje
1 Vtipkajte številko (največ 24 

števk).
2 Pritisnite tipko t.

• Klic se vzpostavi.

Na začetek predizbrane številke 
lahko vnesete številsko predpono, 
glejte “Nastavljanje predpone” na 
strani 36 za več informacij.

4.1.2 Neposredno izbiranje
1 Dvignite slušalko in pritisnite 

tipko t.
(Lahko tudi pritisnete tipko l, 
da opravite klic z uporabo 
zvočnika.)

2 Vnesite številko.
• Klic se vzpostavi.

4.1.3 Klicanje s seznama za 
ponovno izbiranje

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite tipko r.

2 S tipkama n se pomaknite na 
vnos na seznamu za ponovno 
izbiranje.

3 Pritisnite tipko t.
• Klic se vzpostavi.

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev

Da bi v dnevniku klicev videli 
klicalčevo številko ali ime, morate 
naročiti storitev za prikaz identitete 
klicalca (Caller Line Identification, 
CLI). (Glejte “Dostop do dnevnika 
klicev” na strani 27.)
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite tipko u.
2 S tipkama n se pomaknite na 

vnos v dnevniku klicev.
3 Pritisnite tipko t.

• Klic se vzpostavi.

4.1.5 Klicanje iz imenika
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite tipko d.
2 S tipkama n se pomaknite na 

vnos v imeniku.
3 Pritisnite tipko t.

• Klic se vzpostavi.

Namesto da bi se pomikali po imeniku 
z uporabo tipk n, lahko pritisnete 
številsko tipko, ki ustreza prvi črki 
iskanega vnosa. Če na primer 
pritisnete 2, se bodo prikazali vnosi, 
ki se začenjajo s črko A. Če še enkrat 
pritisnete tipko 2, se bodo prikazali 
vnosi na črko B itn.

4.1.6 Klicanje iz imenika med 
klicem

Iz imenika lahko kličete tudi med že 
vzpostavljenim klicem. To lahko 

Nasvet
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uporabite na primer za pošiljanje 
dodatne številke.
1 Ko je vzpostavljen klic, pritisnite 

tipko o, da odprete seznam 
vnosov v imeniku.

2 S tipkama n se pomaknite po 
seznamu vnosov v imeniku.

3 Pritisnite tipko t, da pokličete 
številko na zaslonu.

4.1.7 Klicanje prek spominskega 
mesta za neposredni dostop

Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pridržite tipko 1 ali 2, da pokličete 
številko na spominskem mestu za 
neposredni dostop.

V razdelku 5.5.6 so navodila, kako 
shranjevati, urejati ali brisati številke 
na spominskih mestih za neposredni 
dostop.

4.1.8 Vstavljanje pavze pri 
izbiranju

Vnesite eno ali več števk, nato pa 
pridržite tipko #, da v zaporedje 
števk vstavite pavzo.

4.2 Sprejem klica

Ko slušalka zvoni ob dohodnem klicu, 
je ne držite preblizu ušesa. Prevelika 
glasnost zvonjenja bi vam lahko 
poškodovala sluh.
Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko t.
• Klic se vzpostavi.

Dohodni klic ima prednost pred 
drugimi dogodki. Ob dohodnemu klicu 
se prekinejo drugi postopki, na primer 
nastavljanje telefona, premikanje po 
meniju itn.

4.2.1 Prostoročni sprejem klica

Ko vklopite prostoročni način, se 
lahko nenadoma zelo poveča 
glasnost slušalke. Pazite, da je ne 
boste držali preblizu ušesa.
Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko l.
• Vklopi se zvočnik slušalke.

4.2.2 Čakajoči klic
Če ste naročeni na storitev za 
čakajoči klic, slušalka zapiska in vas 
tako obvesti, da imate še en dohodni 
klic. Če ste naročeni na storitev za 
prikaz identitete klicalca (CLI), se 
prikažeta tudi številka ali ime drugega 
klicalca. Več informacij o tej storitvi 
lahko dobite pri operaterju.
Za sprejem drugega klica pritisnite 
t, potem pa 2.
• Prvi klic se zadrži, potem pa se 

vzpostavi povezava z drugim 
klicem.

ALI
Pritisnite t in 1 za končanje 
trenutnega klica in sprejem drugega.

Opomba
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Varnostno opozorilo
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4.3 Končanje klica
Ko želite končati pogovor, pritisnite 
h.
• Klic se konča.

Če je funkcija samodejne prekinitve 
klica omogočena, lahko klic preprosto 
končate tako, da slušalko položite 
nazaj na bazno postajo ali polnilnik. 
Ta funkcija je privzeto vklopljena.

Na zaslonu slušalke bo približno 
5 sekund prikazano trajanje klica 
(MM-SS).

Nasvet

Opomba
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5 Dodatna navodila 
za uporabo 
telefona

5.1 Vklop in izklop slušalke
Vsaj za sekundo pridržite h, da 
vklopite slušalko. Izklopite jo tako, da 
vsaj za 5 sekund pridržite h, ko je 
slušalka v stanju mirovanja.

5.2 Zaklepanje in odklepanje 
tipkovnice

Za 3 sekunde pridržite tipko *, da 
zaklenete ali odklenete tipkovnico, ko 
je slušalka v stanju mirovanja.

5.3 Vnos besedila ali številk
Ko izberete polje, ki omogoča 
vnašanje besedila, vnesete na tipkah 
natisnjene črke tako, da enkrat ali 
večkrat pritisnete ustrezno tipko. Ime 
“PAUL” na primer vnesete tako:
1 Enkrat pritisnite 7: P
2 Enkrat pritisnite 2: PA
3 Dvakrat pritisnite 8: PAU
4 Trikrat pritisnite 5: PAUL
V spodnji razpredelnici so znaki, ki jih 
lahko vnesete s posameznimi 
tipkami, ko vnašate besedilo ali 
številke:

5.4 Možnosti med klicem
Med klicem lahko uporabljate 
naslednje možnosti:

5.4.1 Nastavljanje glasnosti 
slušalke ali zvočnika

Med klicem pritiskajte tipko n, da 
izberete stopnjo glasnosti od 
GLASNOST 1 do GLASNOST 5.

5.4.2 Izklop ali ponovni vklop 
mikrofona

Ko je mikrofon izklopljen, vas 
sogovornik ne more slišati.
1 Med klicem pritisnite tipko s, 

da izklopite mikrofon.
2 Ko ga želite spet vklopiti, še 

enkrat pritisnite s.
Tipka Znaki
0 0 / + - * \
1 presledek 1 # < >

2 A B C 2 Æ
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9 Ø

Opomba
Na zaslonu se # prikaže kot .

Nasvet

Pritisnite tipko c, da izbrišete 
zadnjo vneseno števko ali znak. Če jo 
pridržite, izbrišete vse, kar ste vnesli.

Tipka Znaki
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5.4.3 Vklop in izklop zvočnika

Ko vklopite prostoročni način, se 
lahko nenadoma zelo poveča 
glasnost slušalke. Pazite, da je ne 
boste držali preblizu ušesa.
1 Med klicem pritisnite tipko l, 

da vklopite način zvočnika.
2 Način zvočnika izključite tako, da 

znova pritisnete tipko l.

5.5 Uporaba imenika
V imenik telefona lahko shranite do 
100 vnosov. Telefonska številka v 
vsakem vnosu lahko vsebuje največ 
24 števk, ime pa 12 znakov.

Če imate več kot eno slušalko, lahko 
do imenika sočasno dostopa samo po 
en uporabnik.

5.5.1 Shranjevanje vnosa v imenik
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in 
pritisnite o. Še enkrat pritisnite 
o, da odprete NOV VNOS.

2 Na zaslonu se prikaže VNESITE 
IME.

3 Vnesite ime (največ 12 znakov) 
in pritisnite o.

4 Na zaslonu se prikaže VNESITE 
ŠT.

5 Vnesite številko (največ 24 števk) 
in pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite tipko c, da izbrišete 
zadnjo vneseno števko ali znak. Tipko 
lahko tudi pridržite, da izbrišete vse.
V stanje mirovanja se vrnete tako, da 
za več kot 5 sekund pridržite h.

Če je pomnilnik poln, v imenik ne 
morete shraniti novih vnosov. Morali 
boste izbrisati nekaj obstoječih 
vnosov, da naredite prostor za nove.

5.5.2 Dostop do imenika
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite tipko d in nato n, da 
začnete brskati po imeniku.
• Vnosi v imeniku so razvrščeni 

po abecedi.
2 Če bi radi videli podrobnosti, 

pritisnite o. Pritisnite c , da 
se prikažejo preostale števke, če 
jih vnos vsebuje več kot 12.

Namesto da bi se pomikali po imeniku 
z uporabo tipke n, lahko pritisnete 
številsko tipko, ki ustreza prvi črki 
iskanega vnosa. Če na primer 
pritisnete 2, se bodo prikazali vnosi, 
ki se začenjajo s črko A. Če še enkrat 
pritisnete tipko 2, se bodo prikazali 
vnosi na črko B itn.

5.5.3 Spreminjanje vnosa v 
imeniku

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in pritisnite 

Varnostno opozorilo
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o. Nato se s tipko n pomaknite 
na možnost UREDITE VNOS in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na vnos, 
ki bi ga radi uredili.

3 Pritisnite o, da se prikaže ime. 
Uredite ime in pritisnite o, da 
ga potrdite.

4 Uredite številko in pritisnite o, 
da jo potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton.

5.5.4 Brisanje vnosa v imeniku
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost ZBRIŠI in 
pritisnite o.

2 Pomaknite se s tipko n, da 
izberete vnos, ki bi ga radi 
izbrisali, in pritisnite o.

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
IZBRIŠI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite izbris.
• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
raven menija.

5.5.5 Izbrišite vse vnose v 
imeniku

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost IZBRIŠI VSE in 
pritisnite o.

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
IZBRIŠI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite izbris.
• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
raven menija.

5.5.6 Spominska mesta za 
neposredni dostop

Pomnilnik imenika podpira dve 
spominski mesti, na kateri lahko 
shranite številki za neposredni dostop 
(tipki 1 in 2). Če v stanju 
mirovanja pridržite (dolg pritisk) eno 
od teh tipk, telefon samodejno pokliče 
shranjeno telefonsko številko.

V imeniku slušalke sta morda 
prednastavljena vnosa GLAS. 
POSTA in/ali INFO 1 (to je odvisno od 
države, kjer ste kupili telefon). Če sta 
vnosa na voljo, sta na spominskih 
mestih za neposredni dostop (tipka 
1 za vnos GLAS. POSTA in/ali tipka 
2 za INFO 1). Če ste naročeni na ti 
storitvi, vam to omogoča, da z 
uporabo tipke 1 in/ali 2 pokličete 
številko za dostop do govornih 
sporočil in/ali številko za dostop do 
informacijske storitve.

Opomba
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5.5.6.1 Dodajanje in urejanje 
spominskih mest za 
neposredni dostop

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na DIR. POMN. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost TIPKA 1 ali TIPKA 2 in 
pritisnite o.
• Če je na spominskem mestu 

shranjena številka, se prikaže.
3 Pritisnite m, da odprete meni 

pomnilnika za neposredni 
dostop.

4 Pritisnite o, da odprete 
možnost UREDI.

5 S tipko n izberite ime in 
pritisnite o, da ga potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

5.5.6.2 Brisanje spominskega 
mesta za neposredni 
dostop

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na IMENIK in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na DIR. POMN. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost TIPKA 1 ali TIPKA 2 in 
pritisnite o.

• Če je na spominskem mestu 
shranjena številka, se prikaže.

3 Pritisnite m, da odprete meni 
pomnilnika za neposredni 
dostop.

4 S tipko n se pomaknite na 
možnost ZBRIŠI in pritisnite o.

5 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?.

6 Pritisnite o, da potrdite izbris.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

5.6 Uporaba seznama za ponovno 
izbiranje

Na seznamu za ponovno izbiranje je 
zadnjih 10 številk, ki ste jih poklicali. 
V vsakem vnosu je lahko prikazanih 
največ 24 števk.

5.6.1 Dostop do seznama za 
ponovno izbiranje

1 Pritisnite r, da odprete 
seznam za ponovno izbiranje. Po 
njem lahko brskate z uporabo 
tipke n.
• Prva na seznamu je številka, 

ki ste jo nazadnje poklicali. Če 
številka ustreza vnosu v 
imeniku, je namesto nje 
prikazano ime.

V stanje mirovanja se vrnete tako, da 
pritisnete tipko c.
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5.6.2 Shranjevanje številke za 
ponovno izbiranje v imenik

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite r, s tipko n izberite 
vnos in pritisnite o. Še enkrat 
pritisnite o, da odprete 
možnost SHRANI ŠTEV..

2 Na zaslonu se prikaže VNESITE 
IME.

3 Vnesite ime (največ 12 znakov) 
in pritisnite o.

4 Prikaže se VNESITE ŠT, v polju 
za številko pa je številka, ki ste jo 
izbrali na seznamu za ponovno 
izbiranje. Če želite, jo lahko 
uredite.

5 Pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton, na 

zaslonu pa se spet prikaže 
seznam za ponovno izbiranje.

Pritisnite tipko c, da izbrišete 
zadnjo vneseno števko ali znak. Tipko 
lahko tudi pridržite, da izbrišete vse.

5.6.3 Brisanje številke za ponovno 
izbiranje

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite r in se s tipko n 
pomaknite do želenega vnosa.

2 Pritisnite o, da odprete 
možnosti seznama za ponovno 
izbiranje.

3 S tipko n se pomaknite na 
možnost ZBRIŠI in pritisnite o.

4 Na zaslonu se prikaže IZBRIŠI?. 
Znova pritisnite o, da potrdite 
izbris.

• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
(višja) raven v meniju.

5.6.4 Izbrišite vse številke za 
ponovno izbiranje

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite tipko r in nato o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost IZBRIŠI VSE in 
pritisnite o.

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite izbris.

• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
(višja) raven v meniju.

5.7 Uporaba dnevnika klicev
V dnevniku klicev je shranjenih 
zadnjih 20 zunanjih klicev in nova 
prejeta govorna sporočila. Ko brskate 
po seznamu klicev,  utripa za nove 
in neodgovorjene klice ter sveti za 
sprejete klice. Če ste naročeni na 
storitev za prikaz identitete klicalca 
(Caller Line Identification, CLI) in če 
klicalec ne prikriva svoje številke, se 
bo prikazala njegova številka oziroma 
ime.
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Če je klicalec onemogočil prikaz svoje 
številke ali če iz omrežja ni mogoče 
dobiti informacij o uri in datumu, te 
informacije ne bodo prikazane v 
dnevniku klicev. Če niste naročeni na 
storitev za prikaz identitete klicalca, v 
dnevniku klicev ne bo nobenih 
informacij.

5.7.1 Dostop do dnevnika klicev
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite u, nato lahko začnete s 
tipko n brskati po dnevniku 
klicev.
• Neodgovorjeni in sprejeti klici 

so prikazani v časovnem 
vrstnem redu; zadnji klic je na 
vrhu seznama.

2 Podrobnosti si ogledate tako, da 
pritisnete o.

3 Prikaže se POGLED. Pritisnite 
o.

4 Pritiskajte o, da bi preklapljali 
med datumom in uro klica, 
telefonsko številko in imenom 
klicalca. Kadar koli lahko 
pritisnete tipko c, da se vrnete 
na seznam klicev.

5.7.2 Shranjevanje vnosa s 
seznama klicev v imenik

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite u, s tipko n izberite 
želeni vnos in pritisnite o. Nato 
s tipko n izberite možnost 
SHRANI ŠTEV. in pritisnite o.

2 Na zaslonu se prikaže VNESITE 
IME.

3 Vnesite ime (največ 12 znakov) 
in pritisnite o.

4 Prikaže se VNESITE ŠT, v polju 
za številko pa je številka, ki ste jo 
izbrali na seznamu klicev. Če 
želite, jo lahko uredite.

5 Pritisnite tipko o.
• Predvaja se potrditveni ton, na 

zaslonu pa se spet prikaže 
seznam klicev.

Pritisnite tipko c, da izbrišete 
zadnjo vneseno števko ali znak.

5.7.3 Brisanje vnosa na seznamu 
klicev

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite u, s tipko n izberite 
vnos in pritisnite o. Nato se s 
tipko n pomaknite na možnost 
ZBRIŠI in pritisnite o.

2 Na zaslonu se prikaže IZBRIŠI?. 
Znova pritisnite o, da potrdite 
izbris.
• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
(višja) raven v meniju.

5.7.4 Zbrišite vse vnose na 
seznamu klicev

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite tipko u in nato o.
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2 S tipko n se pomaknite na 
možnost IZBRIŠI VSE in 
pritisnite o.

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite izbris.
• Predvaja se potrditveni ton.

Pritisnite c, da prekličete izbris. Na 
zaslonu se spet prikaže prejšnja 
(višja) raven v meniju.

5.8 Uporaba interne vmesne 
zveze

Interna vmesna zveza in prenos 
klicev sta mogoča samo, če imate 
vsaj dve slušalki, ki sta prijavljeni v 
isto bazno postajo.
Omogoča brezplačne interne klice, 
prenos zunanjih klicev iz ene slušalke 
v drugo in konferenčno klicanje.

5.8.1 Interna vmesna zveza z 
drugo slušalko

Če slušalka ni iz serije CD250/255 ali 
SE250/255, ta funkcija morda ne bo 
na voljo.
1 V stanju mirovanja pritisnite tipko 

i.
• Če imate dve slušalki, vaša 

samodejno pokliče drugo.

• Prikaže se INT 2345 *, kjer 
števke predstavljajo slušalke, 
ki so na voljo za interno 
vmesno zvezo (* predstavlja 
vse slušalke).

2 Če sta prijavljeni več kot dve 
slušalki, vnesite številko želene 
slušalke (s tipko od 1 do 5). 
Vse slušalke hkrati pokličete 
tako, da pritisnete *.

3 Na klicani slušalki je treba 
pritisniti tipko t.
• Interna vmesna zveza je tako 

vzpostavljena.

5.8.2 Prenos zunanjega klica v 
drugo slušalko

1 Med klicem pritisnite tipko i, 
da zadržite zunanji klic 
(sogovornik vas ne more več 
slišati).

2 Vnesite številko slušalke (s tipko 
od 1 do 5), v katero želite 
prenesti zunanji klic.

3 Uporabnik klicane slušalke mora 
pritisniti tipko t, da sprejme 
interni klic, ki omogoča govor 
obeh internih sogovornikov.
• Interna vmesna zveza je tako 

vzpostavljena.
4 Na prvi slušalki pritisnite tipko 

h, da prenesete zunanji klic v 
klicano slušalko.
• Zunanji klic se prenese.

Če se uporabnik druge slušalke ne 
oglasi, pritisnite i, da nadaljujete 
zunanji klic.
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5.8.3 Sprejem zunanjega klica 
med interno vmesno zvezo

1 Če imate med interno vmesno 
zvezo dohodni zunanji klic, se 
predvaja ton, ki označuje nov 
klic.

2 Pritisnite t, da sprejmete 
zunanji klic in končate interno 
vmesno zvezo.
• Klic se vzpostavi.

5.8.4 Preklapljanje med internim 
in zunanjim klicem

Med klicem pritisnite tipko i, da 
preklopite med internim in zunanjim 
klicem.

5.8.5 Vzpostavljanje 
konferenčnega klica s tremi 
udeleženci

Funkcija konferenčnega klica 
omogoča, da si dve slušalki (v interni 
vmesni zvezi) delita en zunanji klic. 
Tako se lahko pogovarjajo tri osebe, 
čeprav niste naročeni na uporabo 
telefonskega omrežja.
1 Med klicem pritisnite tipko i, 

da zadržite zunanji klic 
(sogovornik vas ne more več 
slišati).

2 Vnesite številko slušalke (s tipko 
od 1 do 5), s katero želite 
vzpostaviti konferenčni klic.

3 Uporabnik klicane slušalke mora 
pritisniti tipko t, da sprejme 
interni klic, ki omogoča govor 
obeh internih sogovornikov.

• Interna vmesna zveza je tako 
vzpostavljena.

4 Na prvi slušalki za 2 sekundi 
pridržite tipko i, da začnete 
konferenco s tremi udeleženci.
• Ko je konferenčni klic 

vzpostavljen, je na zaslonu 
besedilo KONFERENCA.

5.9 Pozivanje
Funkcija pozivanja vam omogoča, da 
najdete izgubljeno slušalko, če je ta v 
dosegu bazne postaje in če so njene 
baterije polne.
1 Na bazni postaji pritisnite tipko 

a.
• Vse prijavljene slušalke 

začnejo zvoniti.
2 Ko najdete slušalko, pritisnite 

katero koli tipko na njej, da 
končate pozivanje.

Če v 30 sekundah ne pritisnete 
nobene tipke, se bosta slušalka in 
bazna postaja samodejno vrnili v 
stanje mirovanja.

Na bazni postaji znova pritisnite a, 
da končate pozivanje.

5.10 Zaporedno izbiranje
Ta funkcija vam omogoča, da med 
klicanjem številke, ki je že shranjena 
v imeniku, izberete še dodatno 
številko.
1 Pritisnite tipko t in nato o, 

da odprete imenik.
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• Vnosi v imeniku so razvrščeni 
po abecedi.

2 S tipko n izberite vnos, nato 
pritisnite t.
• Telefon pokliče prvi del.

3 Nato vnesite dodatno številko.
• Vse števke začnejo utripati, 

kar označuje klicanje dodatne 
številke.

5.11 Nastavitve ure in alarmov
Ta funkcija vam omogoča, da v 
telefonu nastavite datum, uro in 
alarme. Privzeti datum je 01/01, ura 
pa 00:00.

5.11.1 Nastavljanje datuma in ure
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na URA & ALARM in 
pritisnite o. Še enkrat pritisnite 
o, da odprete možnost 
DATUM/ČAS.

2 Prikaže se zadnji shranjeni 
datum. Vnesite današnji datum 
(DD/MM) in pritisnite o.

3 Nato se prikaže zadnji shranjeni 
čas. Vnesite točni čas (HH-MM) 
in pritisnite o, da ga potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

Ura je privzeto v 24-urni obliki zapisa. 
Če je nastavljena 12-urna oblika, 
lahko s tipko n preklapljate med 
dopoldanskim (AM) in popoldanskim 

(PM) časom. Če v polje za datum ali 
uro vnesete neveljavno števko, se 
predvaja ton, ki označuje napako.
Ure: 00 do 23; minute: 00 do 59.
Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12.

Če je telefon povezan z linijo ISDN 
prek adapterja, se bosta datum in ura 
morda posodobila po vsakem klicu. 
Posodabljanje datuma in ure je na 
voljo samo, če to možnost podpira 
vaš telefonski operater. Preverite 
nastavitve za datum in uro v svojem 
terminalu ISDN ali pa se obrnite na 
ponudnika telekomunikacijskih 
storitev.

5.11.2 Nastavljanje oblike zapisa 
datuma in ure

5.11.2.1 Nastavljanje oblike 
zapisa ure

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na URA & ALARM in 
pritisnite o.

2 Prikaže se DATUM/ČAS. S tipko 
n se pomaknite na možnost N. 
FORMATA in pritisnite o.

3 Prikaže se NAST. ČASA. 
Pritisnite o in s tipko n 
izberite 12 URNO ali 24 URNO.

4 Pritisnite o, da izberete 
možnost.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon spet prikaže meni N. 
FORMATA.
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5.11.2.2 Nastavljanje oblike 
zapisa datuma

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na URA & ALARM in 
pritisnite o.

2 Prikaže se DATUM/ČAS. S tipko 
n se pomaknite na možnost N. 
FORMATA in pritisnite o.

3 Prikaže se NAST. ČASA. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAST. DATUMA in pritisnite o.

4 S tipko n se pomaknite na DD/
MM ali MM/DD in pritisnite o, 
da izberete možnost.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon spet prikaže meni N. 
FORMATA.

5.11.3 Nastavljanje alarma
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na URA & ALARM in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost ALARM in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
IZKLJUČEN, VKLJ. ENKRAT ali 
VKLJ. DNEVNO in pritisnite o.

3 Če ste izbrali VKLJ. ENKRAT ali 
VKLJ. DNEVNO, vnesite uro 
alarma (HH-MM) in pritisnite o, 
da jo potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

Ob uri, za katero ste nastavili alarm, 
bo ton alarma zvonil eno minuto. Ton 
alarma utišate tako, da pritisnete 
katero koli tipko na slušalki.

5.11.4 Nastavljanje tona alarma
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na URA & ALARM in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost ZVOK 
ALARMA in pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
MELODIJA 1, MELODIJA 2 ali 
MELODIJA 3 in pritisnite o, da 
potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

6 Osebne 
nastavitve

6.1 Spreminjanje imena slušalke
Slušalki lahko dodelite ime, ki bo 
prikazano v stanju mirovanja. 
Privzeto ime slušalke je PHILIPS.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o. Nato znova pritisnite 
o, da odprete IME SLUŠ..
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2 Prikaže se ime slušalke. 
Pritiskajte tipko c, da izbrišete 
posamezne znake. Tipko lahko 
tudi pridržite, da izbrišete vse.

3 Vnesite novo ime (vsebuje lahko 
največ 10 znakov) in pritisnite 
o, da ga potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavljanje glasnosti 
zvonjenja

Ko slušalka zvoni ob dohodnem klicu, 
je ne držite preblizu ušesa. Prevelika 
glasnost zvonjenja bi vam lahko 
poškodovala sluh.
Na voljo je 6 stopenj glasnosti 
zvonjenja (od 1 do 5 in TON IZKLJ). 
Privzeta stopnja je 3.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o. S tipko n se 
pomaknite na TON SLUŠ.. in 
pritisnite o. Nato znova 
pritisnite o, da odprete 
GLASNOST.

2 S tipko n se pomaknite na 
želeno stopnjo glasnosti in 
pritisnite o, da jo potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

Če izberete možnost TON IZKLJ, se 
na zaslonu prikaže ikona .

6.2.2 Nastavljanje melodije 
zvonjenja

V slušalki je na voljo 10 melodij 
zvonjenja.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost TON SLUŠ. in pritisnite 
o, nato se s tipko n 
pomaknite na MEL. ZVONJ. in 
pritisnite o.

3 Ko se s tipko n pomaknete na 
melodijo, se ta predvaja.

4 Pritisnite o, da melodijo 
nastavite za zvonjenje.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

6.2.3 Vklop in izklop zvoka tipk
Ko pritisnete tipko, se predvaja kratek 
pisk. Zvok tipk lahko omogočite ali 
onemogočite. Privzeto je vkljuen.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost TON SLUŠ. in pritisnite 
o, nato se s tipko n 
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pomaknite na ZVOK TIPK in 
pritisnite o.

3 S tipko n se pomaknite na 
VKLOP ali IZKLOP in pritisnite 
o, da potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

6.3 Menjavanje jezika 
uporabniškega vmesnika

V slušalki lahko uporabljate različne 
jezike uporabniškega vmesnika, 
odvisno od tega, katero državo 
izberete v načinu DOBRODOŠLI.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost JEZIK in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
želeni jezik in pritisnite o, da 
ga potrdite.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

Ko nastavite jezik uporabniškega 
vmesnika, se meniji možnosti v 
slušalki takoj preklopijo na izbrani 
jezik.

6.4 Izklop in vklop samodejne 
prekinitve klica

Če je funkcija samodejne prekinitve 
klica omogočena, se linija samodejno 

sprosti, ko postavite slušalko nazaj v 
držalo.
Če je funkcija samodejne prekinitve 
onemogočena in med pogovorom 
položite slušalko v držalo, se vklopi 
prostoročni način. Tako lahko med 
klicem polnite baterijo slušalke.
Samodejna prekinitev klica je privzeto 
omogočena.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na OSEBNE NAST. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost SAM. PREKINI in 
pritisnite o. Prikaže se trenutna 
nastavitev.

3 S tipko n se pomaknite na 
VKLOP ali IZKLOP in pritisnite 
o, da potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon spet prikaže meni 
SAM. PREKINI.

7 Dodatne 
nastavitve

7.1 Spreminjanje kode PIN
Sistemska koda PIN se uporablja za 
prijavljanje slušalk v bazno postajo in 
odjavljanje iz nje. Privzeta koda PIN 
je 0000. Kodo PIN lahko sestavljajo 
največ 4 števke. Ta koda PIN tudi 
varuje nastavitve slušalke. Kadar koli 
boste morali za nek postopek vnesti 
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kodo PIN, vas bo slušalka o tem 
obvestila.

Privzeta koda PIN je 0000. Če jo 
spremenite, si jo zapišite in shranite 
na varno, kjer jo boste zlahka našli. 
Kode PIN ne smete izgubiti.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato znova 
pritisnite o, da odprete 
SPREMENI PIN.

2 Ko slušalka to zahteva, vnesite 
trenutno kodo PIN in pritisnite 
o, da jo potrdite.
• Namesto vnesenih števk, ki 

sestavljajo kodo PIN, bodo na 
zaslonu prikazane zvezdice 
(*).

3 Vnesite novo kodo PIN in 
pritisnite o, da potrdite 
spremembo kode. Predvaja se 
potrditveni ton in za trenutek se 
prikaže obvestilo SHRAN., nato 
se zaslon vrne v stanje 
mirovanja.

Če pozabite kodo PIN, boste morali 
telefon ponastaviti na privzete 
nastavitve. 
Več podrobnosti lahko preberete v 
razdelku 7.5 “Ponastavljanje enote”.

7.2 Prijava slušalke v bazno 
postajo

Če želite prijaviti dodatno slušalko ali 
če ste pomotoma odjavili slušalko 

svojega telefona in bi jo radi spet 
prijavili, se ravnajte po spodaj 
opisanem postopku. To je postopek 
prijave modela slušalke, ki je opisan v 
tem priročniku. Postopki prijave 
drugih slušalk so lahko drugačni. V 
tem primeru se obrnite na 
proizvajalca slušalke. Dodatne 
slušalke morate prijaviti v bazno 
postajo, da bi jih lahko uporabljali. V 
eno bazno postajo je lahko 
prijavljenih največ 5 slušalk.
Slušalke lahko prijavite ali odjavite 
samo, če najprej vnesete kodo PIN.

Privzeta koda PIN je 0000.
1 Na bazni postaji pridržite tipko 

a za približno 3 sekund.
Bazna postaja zapiska, kar 
označuje, da sprejema prijavo 
slušalke.

Če na slušalki 90 sekund ne pritisnete 
ničesar, bo postopek prijave 
preklican. Če se to zgodi, ponovite 
prvi korak.
2 Na slušalki pritisnite m, s tipko 

n se pomaknite na DODAT. 
NAST. in pritisnite o. Nato se s 
tipko n pomaknite na možnost 
REGISTER in pritisnite o.

3 Ko slušalka to zahteva, vnesite 
kodo PIN in pritisnite o, da jo 
potrdite.

Privzeta koda PIN je 0000.
4 Na zaslonu se prikaže IŠČEM.

• Če prijava uspe, boste slišali 
potrditveni ton, bazna postaja 
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pa bo slušalkam samodejno 
dodelila številke od 1 do 5.

7.3 Odjava slušalke iz bazne 
postaje

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost ODJAVA 
in pritisnite o.

2 Ko slušalka to zahteva, vnesite 
kodo PIN in pritisnite o, da jo 
potrdite.

Privzeta koda PIN je 0000.
3 S tipko n izberite številko 

slušalke, ki bi jo radi odjavili iz 
bazne postaje, in pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton, ki 

označuje uspešno odjavo, in 
na zaslonu se prikaže 
besedilo NEPRIJAVLJEN.

Če na slušalki 15 sekund ne pritisnete 
ničesar, bo postopek odjave preklican 
in slušalka se bo vrnila v stanje 
mirovanja.
Prijavljeno slušalko drugega modela 
je mogoče odjaviti samo z uporabo 
slušalke, ki je opisana v tem 
priročniku.

7.4 Izbira države
Ta meni ni na voljo pri vseh modelih 
telefona, ki se prodajajo v različnih 
državah.

Izberete lahko drugo državo namesto 
tiste, ki ste jo izbrali v načinu 
DOBRODOŠLI.

Ko izberete državo, se bodo v 
telefonu samodejno določile privzete 
nastavitve telefonske linije za izbrano 
državo (na primer čas priklica, način 
izbiranja, jezik itn.).
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na IZB. DRZ. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
želeno državo in pritisnite o.

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite dejanje.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon se vrne v stanje 
mirovanja.

7.5 Ponastavljanje enote
Ta funkcija vam omogoča, da v 
telefonu obnovite privzete nastavitve.

Če telefon ponastavite, se v njem 
obnovijo privzete nastavitve, vse vaše 
osebne nastavitve, dnevnik klicev in 
seznam za ponovno izbiranje pa se 
izbrišejo. Vendar bodo imenik in 
neposlušana sporočila na 
telefonskem odzivniku ostali po 
ponastavitvi nespremenjeni.
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Telefon boste morda morali znova 
nastaviti. V tem primeru se bo po 
ponastavitvi odprl način 
DOBRODOŠLI (glejte poglavje 3.3).
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost 
PONASTAVI in pritisnite o.

2 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?.

3 Znova pritisnite o, da potrdite 
dejanje.
• Predvaja se potrditveni ton.
• V enoti se obnovijo privzete 

nastavitve (glejte “Privzete 
nastavitve” na strani 37).

7.6 Nastavljanje predpone
Ta funkcija vam omogoča, da določite 
številsko predpono, ki se bo med 
predizbiranjem (glejte “Predizbiranje” 
na strani 19) dodala na začetek 
telefonske številke. S to funkcijo lahko 
tudi dodate niz, ki ga bo telefon med 
predizbiranjem zaznal in z njim 
zamenjal prvih nekaj števk številke.
Niz za zaznavanje sme vsebovati 
največ 5 števk, samodejna predpona 
pa največ 10 števk.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost SAM. 
PREDP. in pritisnite o.

2 Na zaslonu se prikaže ZAZNAJ 
ŠT.. Pritisnite o, da odprete 
meni.
• Če ste že shranili niz za 

zaznavanje, se prikaže.
3 Vnesite nov niz števk za 

zaznavanje (največ 5 števk) in 
pritisnite o, da ga potrdite.

4 Na zaslonu se prikaže PREDP.. 
Pritisnite o, da odprete meni.
• Če ste že shranili predpono, 

se prikaže.
5 Vnesite predpono (največ 10 

števk) in pritisnite o, da jo 
potrdite.
• Prikaže se SHRAN. in zaslon 

se vrne v stanje mirovanja.

Če ne vnesete niza za zaznavanje, se 
bo predpona samodejno dodala 
številki za predizbiranje, ko boste 
pritisnili tipko t.
Pri številkah, ki se začnejo z znakom 
*, # ali P, se predpona ne bo dodala 
številki za predizbiranje, ko boste 
pritisnili tipko t.

7.7 Spreminjanje časa priklica
Čas priklica (ali zakasnitev pred 
prekinitvijo klica) je čas, po katerem 
se linija prekine po tem, ko pritisnete 
tipko t. Vrednost lahko nastavite 
na kratko ali dolgo.
Privzeta vrednost časa priklica, ki je 
prednastavljena v slušalki, je 
najustreznejša za telefonsko omrežje 
v vaši državi, zato vam je najbrž ne 
bo treba spremeniti.
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1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
možnost CA. PON. KL. in 
pritisnite o.

3 S tipko n se pomaknite na 
KRATKI ali DOLGI in pritisnite 
o, da potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

Ni zanesljivo, da boste telefon lahko 
uporabljali z vsemi sistemi PABX.

7.8 Menjavanje načina izbiranja
Privzeta vrednost za način izbiranja, 
ki je prednastavljena v slušalki, je 
najustreznejša za telefonsko omrežje 
v vaši državi, zato vam je najbrž ne 
bo treba spremeniti.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o. Nato se s tipko n 
pomaknite na možnost NAČIN 
KLICA in pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
TONSKO ali PULZNO in 
pritisnite o, da potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se prikaže prejšnji 
meni.

7.9 Zaznavanje prvega zvonjenja
Zaznavanje prvega zvonjenja 
omogoča telefonu, da zvoni ob 
sprejemu prvega signala zvonjenja. 
Če ste naročeni na storitev za prikaz 
identitete klicalca, vam priporočamo, 
da izključite zaznavanje prvega 
zvonjenja (IZKLOP). Če niste 
naročeni na storitev za prikaz 
identitete klicalca, vam  priporočamo, 
da vključite zaznavanje prvega 
zvonjenja (VKLOP). (Glejte razdelek 
6.2.2)
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na DODAT. NAST. in 
pritisnite o.

2 S tipko n se pomaknite na 
PRVO ZVON. in pritisnite o.

3 S tipko n se pomaknite na 
VKLOP ali IZKLOP in pritisnite 
o, da potrdite izbiro.
• Predvaja se potrditveni ton in 

na zaslonu se spet prikaže 
prejšnja (višja) raven v meniju.

7.10 Privzete nastavitve

Opomba

Parameter Privzeta vrednost
Glasnost 
zvonjenja

NIVO 3

Melodija 
zvonjenja

MELODIJA 1

Glasnost 
slušalke/
zvočnika

Srednja glasnost 
(GLASNOST 3)

Zvok tipk VKLOP
37Dodatne nastavitve



8 Telefonski 
odzivnik (TAM)

Telefon ima funkcijo odzivnika. Če 
vklopite telefonski odzivnik, snema 
klice, ki jih ne sprejmete. V odzivniku 
je lahko shranjenih do 59 sporočil. 
Najdaljši čas snemanja je 3 minute za 
sporočilo oziroma 15 minut za vsa 
sporočila. Pozdravno sporočilo je 
lahko dolgo največ minuto. Z 
nadzornimi tipkami na bazni postaji 
lahko upravljate osnovne funkcije 
telefonskega odzivnika, kot so 
pozivanje, predvajanje sporočil, 
brisanje sporočil in nastavljanje 
glasnosti. Opisi vseh funkcij 
nadzornih tipk na bazni postaji so v 
razdelku “Pregled bazne postaje” 
(2.4). Do funkcij telefonskega 
odzivnika lahko dostopate tudi v 
ustreznem meniju v slušalki. Ti 
postopki so opisani v nadaljevanju. 
Na voljo je tudi meni, ki omogoča 
določanje možnosti telefonskega 
odzivnika.

Jezik upora-
bniškega 
vmesnika

ODVISNO OD 
DRŽAVE

Samodejna 
prekinitev 
klica

VKLOP

Ime 
slušalke

PHILIPS

Ura in 
datum

00:00; 01-01

Alarm IZKLOP
Ton alarma MELODIJA 2
Način 
izbiranja

ODVISNO OD 
DRŽAVE

Čas priklica ODVISNO OD 
DRŽAVE

Koda PIN 0000
Samodejna 
predpona

PRAZNO

Prvo 
zvonjenje

VKLOP

Pomnilnik 
za imenik

PO PONASTAVITVI 
OSTANE IMENIK 
NESPREMENJEN

Pomnilnik 
za ponovno 
izbiranje

PRAZNO

Dnevnik 
klicev

PRAZNO

Za telefonski odzivnik
Način NAČIN 

SPREJEMANJA IN 
SNEMANJA

Zakasnitev 5
Pozdravno 
sporočilo

PREDNASTAVLJENO 
SPOROČILO (JEZIK 
JE ODVISEN OD 
DRŽAV)

Parameter Privzeta vrednost
Odzivnik 
vklopljen/
izklopljen

VKLOP

Filtriranje 
klicev

IZKLOP

Dostop na 
daljavo

IZKLOP

Parameter Privzeta vrednost
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Telefonski odzivnik je privzeto 
vklopljen. Telefonski odzivnik vklopite 
ali izklopite tako, da na bazni postaji 
pritisnete tipko e Vklopite ali 
izklopite ga lahko tudi z uporabo 
slušalke (glejte razdelek 8.3.)

8.1 Predvajanje sporočil

8.1.1 Predvajanje sporočil z 
uporabo slušalke

Ko imate nova sporočila, utripa ikona 
. Najprej se po zvočniku predvaja 

prvo posneto sporočilo. Ko so se 
predvajala vsa nova sporočila, se 
odzivnik ustavi in ikona  neha 
utripati.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na ODZIVNIK in 
pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. 
Pritisnite o, da začnete 
predvajati nova sporočila.
• Slušalka prikazuje besedilo 

NOVI in število novih sporočil 
v obliki 1/4 (1 je številka 
sporočila, ki se predvaja, 4 pa 
število vseh novih sporočil).

• Če ni novih sporočil, slušalka 
prikaže število starih v enaki 
obliki (“NOVI” se ne prikaže) 
in predvaja stara sporočila.

• Če so na voljo informacije o 
identiteti klicalca (odvisno od 
tega, ali ste nanje naročeni), 
med predvajanjem sporočila 

pritisnite c, da pogledate 
številko klicalca ter datum in 
uro klica.

Funkcije, ki so na voljo med 
predvajanjem
Med predvajanjem sporočila lahko 
omogočite spodaj naštete funkcije 
tako, da pritisnete tipko o. Med 
funkcijami se pomikajte s tipko n. 
Pritisnite o, da izberete funkcijo.

8.2 Brisanje vseh sporočil

Izbrisanih sporočil ni mogoče povrniti.

Sporočila, ki jih še niste poslušali, se 
ne bodo izbrisala.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
IZBRIŠI VSE in pritisnite o.

PON. 
PREDV.

Ponovite predvajanje 
trenutnega sporočila.

NASLEDNJI Poslušajte naslednje 
sporočilo.

PREDHODNI Poslušajte prejšnje 
sporočilo.

ZBRIŠI Izbrišite sporočilo, ki 
se predvaja.

POGLED Poglejte datum in 
uro, ko je bilo 
sporočilo posneto.

Opozorilo
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3 Na zaslonu se prikaže vprašanje 
POTRDI?. Znova pritisnite o, 
da potrdite izbris vseh sporočil.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

8.3 Vklop in izklop telefonskega 
odzivnika

Z uporabo slušalke lahko vklopite ali 
izklopite odzivnik, kot je opisano v 
nadaljevanju.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na ODZ. VKL/
IZK in pritisnite o.

3 Prikaže se trenutno stanje. S 
tipko n izberite VKLOP ali 
IZKLOP in pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

8.4 Predvajajte, posnemite ali 
zbrišite pozdravno sporočilo

Posnamete lahko osebno pozdravno 
sporočilo, ki ga bo telefonski odzivnik 
predvajal ob sprejemu dohodnega 
klica.

Pozdravno sporočilo je lahko dolgo 
največ minuto.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
SNEM. OGM in pritisnite o.

3 Prikaže se ODG. IN SN.. S tipko 
n se pomaknite na ODG. IN SN. 
ali SAMO ODG. in pritisnite o.

4 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n izberite PREDVAJAJ, SNEM. 
OGM ali ZBRIŠI in pritisnite o.
• Če izberete PREDVAJAJ, se 

predvaja trenutno pozdravno 
sporočilo.

• Če izberete SNEM. OGM, 
slušalka zapiska in začne 
samodejno snemati sporočilo.

• Če izberete ZBRIŠI in imate 
posneto osebno pozdravno 
sporočilo, se prikaže 
IZBRIŠI?. Pritisnite o, da 
izbrišete osebno sporočilo in 
ga zamenjate s 
prednastavljenim privzetim 
sporočilom.
(Če še niste posneli osebnega 
pozdravnega sporočila, 
slušalka predvaja ton napake 
in se vrne na prejšnji korak.)

8.5 Nastavljanje načina odzivnika
Na voljo sta dva načina: samo 
sprejemanje klicev in sprejemanje 
klicev s snemanjem sporočil. Privzeti 
način je sprejemanje klicev s 
snemanjem sporočil, ki omogoča 
klicalcu, da pusti sporočilo na vašem 
odzivniku. Lahko ga zamenjate z 
načinom samega sprejemanja klicev, 
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vendar vam klicalec v tem primeru ne 
bo mogel pustiti sporočila.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAČIN ODG. in pritisnite o.

3 Prikaže se trenutno stanje. S 
tipko n se pomaknite na ODG. 
IN SN. ali SAMO ODG. in 
pritisnite o.
• Način odzivnika je tako 

nastavljen.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

Glede na to, kateri način odzivnika 
ste izbrali, se ob sprejemu 
dohodnega klica predvaja ustrezno 
privzeto pozdravno sporočilo. Jezik 
privzetega pozdravnega sporočila je 
odvisen od države, ki ste jo izbrali v 
načinu Dobrodošli.

Telefonski odzivnik lahko nastavite 
tako, da bo predvajal vaše osebno 
pozdravno sporočilo. Glejte zgornji 
razdelek “Predvajajte, posnemite ali 
zbrišite pozdravno sporočilo”.

8.6 Nastavitve telefonskega 
odzivnika

8.6.1 Zakasnitev
Zakasnitev pomeni, kolikokrat telefon 
zazvoni, preden odzivnik sprejme 
dohodni klic in začne predvajati 
pozdravno sporočilo. Izberete lahko, 
da zazvoni 3- do 8-krat ali pa možnost 
“EKONOM.”. Privzeta zakasnitev je 5.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAST. in pritisnite o.

3 Prikaže se ZAMIK ZVON.. 
Pritisnite o, pomaknite se s 
tipko n in izberite možnost od 3 
do 8 ali EKONOM..

4 Znova pritisnite o, da potrdite 
dejanje.
• Predvaja se potrditveni ton.

Če izberete možnost EKONOM., je 
zakasnitev odvisna od tega, v 
kakšnem stanju je telefonski odzivnik.
• Če so v njem shranjena nova 

sporočila, bo sprejel klic po 2 
zvonjenjih.

• Če v odzivniku ni novih sporočil, bo 
sprejel klic po 6 zvonjenjih.

• Če želite preveriti, ali imate kaj 
sporočil, in se izogniti stroškom, 
lahko prekinete klic po tretjem 
zvonjenju.

Opomba

Nasvet Opomba
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8.6.2 Dostop na daljavo
Sporočila v svojem telefonskem 
odzivniku lahko preverite tako, da ga 
pokličete z drugega telefona in 
vnesete kodo za dostop na daljavo*. 
Tipkovnica telefona, s katerim 
pokličete svoj odzivnik, deluje kot 
funkcije odzivnika.

Ta funkcija je privzeto izključena.
* Koda za dostop na daljavo (ki je 
enaka vaši kodi PIN) preprečuje 
nepooblaščen dostop na daljavo do 
vašega telefonskega odzivnika.

8.6.2.1 Vklop in izklop dostopa 
na daljavo

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 
pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAST. in pritisnite o.

3 Prikaže se ZAMIK ZVON.. S 
tipko n se pomaknite na DALJ. 
DOSTOP in pritisnite o.

4 Prikaže se trenutno stanje. S 
tipko n izberite VKLJUČI ali 
IZKLJUČI in pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

8.6.2.2 Nadzorovanje 
telefonskega odzivnika z 
drugim telefonom

1 Pokličite domov z zunanjega 
telefona.
• Odzivnik sprejme klic in začne 

predvajati vaše pozdravno 
sporočilo.

2 Pritisnite tipko # in vnesite kodo 
za dostop na daljavo (ki je enaka 
kot koda PIN).
• Če vnesete napačno kodo, 

boste slišali ton, ki označuje 
napako. V tem primeru znova 
vnesite kodo PIN. Če je spet 
napačna, bo odzivnik takoj 
prekinil linijo.

• Če vnesete pravilno kodo za 
dostop na daljavo, boste slišali 
kratek potrditveni ton.

Če v 7 sekundah ne vnesete kode 
PIN, bo dejanje preklicano.
Če je telefonski odzivnik izklopljen, se 
bo telefon preklopil na način za 
dostop na daljavo, potem ko bo 10-
krat zazvonil. Nato bo zapiskal, kar 
pomeni, da morate vnesti kodo PIN. 
Vnesite kodo PIN (privzeta je 0000), 
da vklopite funkcijo za dostop na 
daljavo. Nato lahko vklopite telefonski 
odzivnik in poslušate posneta 
sporočila.

Opomba
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V naslednji razpredelnici so navodila, 
kako dostopati do funkcij 
telefonskega odzivnika z uporabo 
telefonske tipkovnice.

8.6.3 Filtriranje klicev
Če je filtriranje klicev vključeno, lahko 
med snemanjem poslušate dohodno 
sporočilo po zvočniku slušalke in se 
odločite, ali boste sprejeli klic. Če ga 
želite sprejeti, pritisnite tipko t.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAST. in pritisnite o.

3 Prikaže se ZAMIK ZVON.. S 
tipko n se pomaknite na 

možnost FILTRIRANJE  in 
pritisnite o.

4 Prikaže se trenutno stanje. S 
tipko n izberite VKLOP ali 
IZKLOP in pritisnite o.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

8.6.4 Nastavljanje jezika 
pozdravnega sporočila

Jezik pozdravnih sporočil ustreza 
državi, ki jo izberete v načinu 
Dobrodošli. Vendar pa lahko 
zamenjate jezik sporočil tudi po 
naslednjem postopku.
1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, 

pritisnite m, s tipko n se 
pomaknite na možnost 
ODZIVNIK in pritisnite o.

2 Prikaže se PREDVAJAJ. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
NAST. in pritisnite o.

3 Prikaže se ZAMIK ZVON.. S tipko 
n se pomaknite na možnost 
GLAS. JEZ. in pritisnite o.

4 Prikaže se trenutno stanje. 
Pomaknite se s tipko n, da 
izberete želeni jezik, in pritisnite 
o.
• Predvaja se potrditveni ton in 

zaslon prikaže prejšnji meni.

Tipka Dejanje
1 Poslušajte prejšnje 

sporočilo.
2 Poslušajte vsa 

posneta sporočila 
(nova in stara) ali 
znova poslušajte 
trenutno sporočilo.

3 Poslušajte naslednje 
sporočilo.

6 Izbrišite sporočilo, ki 
se predvaja.

7 Vklopite telefonski 
odzivnik.

8 Ustavite predvajanje 
sporočila.

9 Izklopite telefonski 
odzivnik.
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9 Tehnični podatki
Zaslon
• Napredna osvetlitev
• Vsakič, ko se vklopi osvetlitev, na 

primer zaradi dohodnega klica, 
pritiskov na tipke, dviga slušalke z 
bazne postaje itn., ostane 
vklopljena še 8 sekund.

• Osvetljen zaslon je rjavkasto 
rumene barve.

Splošne funkcije telefona
• Prikaz imena in številke klicalca
• 5 navadnih + 5 večglasnih melodij 

zvonjenja

Imenik, seznam za ponovno 
izbiranje in dnevnik klicev
• 100 vnosov v imeniku
• 10 vnosov na seznamu za 

ponovno izbiranje
• 20 vnosov v dnevniku klicev

Baterija
• 2 bateriji HR AAA NiMh z 

zmogljivostjo 600 mAh

Teža in mere
CD255

Bazna postaja:
• 174 gramov
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(višina × globina × širina)
Slušalka:
• 135,5 gramov
• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 

(višina × globina × širina)

SE255
Bazna postaja:
• 174 gramov
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm

(višina × globina × širina)
Slušalka:
• 135,5 gramov
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm

(višina × globina × širina)

Temperaturni razpon
• Za uporabo: med 0 in 35°C

(32 do 95°F).
• Za shranjevanje: med -20 in 70°C 

(-4 do 158°F).

Relativna vlažnost
• Za uporabo: do 95-odstotna pri 

40°C.
• Za shranjevanje: do 95-odstotna 

pri 40°C.

10 Pogosta vprašanja

www.philips.com/support

V tem poglavju so najpogosteje 
zastavljena vprašanja o telefonu in 
odgovori nanje.
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10.1 Povezava

Slušalka se ne vklopi!
• Napolnite baterije: postavite 

slušalko na bazno postajo. Čez 
nekaj trenutkov se bo vklopila.

Baterije v slušalki se ne polnijo!
• Preverite napajalne priključke.

Med polnjenjem ne utripa ikona 
!

• Baterija je že polna: ni vam je treba 
več polniti.

• Slab stik baterij: slušalko nekoliko 
poravnajte.

• Umazan stik: očistite stik za 
baterije s krpo, navlaženo z 
alkoholom.

Med klicem se komunikacija 
prekinja!
• Napolnite baterije.
• Premaknite se bliže bazni postaji.

Telefon je zunaj dosega!
• Premaknite se bliže bazni postaji.

10.2 Nastavitev

Na slušalki je prikazano IŠČEM in 
ikona  utripa!
• Premaknite se bliže bazni postaji.
• Prepričajte se, da je bazna postaja 

vklopljena.
• Ponastavite enoto in slušalko 

znova prijavite v bazno postajo.

10.3 Zvok

Slušalka ne zvoni!
Prepričajte se, da GLASNOST ni 
nastavljena na TON IZKLJ, in da na 
zaslonu ni ikone  (glejte 
“Nastavljanje glasnosti zvonjenja” na 
strani 32).

Sogovornik me ne sliši!
Mikrofon je morda izklopljen: med 
klicem pritisnite tipko s.

Ni tona izbiranja!
• Ni električne energije: preverite 

povezave.
• Baterije so prazne: napolnite jih.
• Premaknite se bliže bazni postaji.
• Uporaba napačnega telefonskega 

kabla: uporabite telefonski kabel, ki 
ste ga dobili v prodajnem paketu.

• Morda potrebujete adapter za 
telefonsko linijo: priklopite ga na 
telefonski kabel.

Sogovornik me ne sliši razločno!
• Premaknite se bliže bazni postaji.
• Premaknite bazno postajo vsaj 

meter stran od kakršnih koli 
elektronskih naprav.

V radiu ali televizorju se pojavljajo 
pogoste motnje zvoka!
• Premaknite bazno postajo čim dlje 

od kakršnih koli elektronskih 
naprav.
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10.4 Delovanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!
• Odklenite tipkovnico: ko je slušalka 

v stanju mirovanja, pridržite tipko 
*.

Slušalka se med dolgim 
pogovorom segreje!
• To je normalno, ker slušalka med 

klicem porablja energijo.

Slušalke ni mogoče prijaviti v 
bazno postajo!
• V postajo je že prijavljeno največje 

število slušalk (5). Če želite prijaviti 
novo slušalko, morate najprej 
odjaviti eno od obstoječih.

• Odstranite baterije slušalke in jih 
znova vstavite.

• Poskusite še enkrat tako, da 
odklopite in spet priklopite bazno 
postajo v električno vtičnico, nato 
pa uporabite postopek prijavljanja 
slušalke (glejte “Prijava slušalke v 
bazno postajo” na strani 34).

Številka klicalca se ne prikaže!
• Storitev ni vklopljena: preverite 

naročniški paket pri svojem 
ponudniku telekomunikacijskih 
storitev.

Ne morem spremeniti nastavitev za 
govorno pošto.
• Operaterjevo govorno pošto 

upravlja operater, ne telefon. Če 
želite spremeniti nastavitve, se 
obrnite na operaterja.

Slušalka kar naprej prehaja v 
stanje mirovanja!
• Če v 15 sekundah ne pritisnete 

nobene tipke, se slušalka 
samodejno vrne v stanje 
mirovanja. To se zgodi tudi, ko 
slušalko postavite na bazno 
postajo (če je funkcija samodejne 
prekinitve klica omogočena).

Ne morem shraniti vnosa v imenik, 
na zaslonu pa se prikaže POMN. 
POLN!
• Izbrišite enega od starih vnosov, 

da sprostite pomnilnik, preden 
shranite novega.

Koda PIN je napačna!
• Privzeta koda PIN je 0000.
• Če ste jo spremenili, ponastavite 

slušalko, da povrnete privzeto 
kodo PIN (glejte “Ponastavljanje 
enote” na strani 35).

Telefonski odzivnik ne snema 
klicev
• Prepričajte se, da je odzivnik 

priključen na napajalnik, napajalnik 
pa v delujočo električno vtičnico.

• Preverite, ali je odzivnik izklopljen 
ali je izbran način sprejemanja 
klicev brez snemanja.

• Preverite, ali je pomnilnik 
telefonskega odzivnika poln. Če je, 
izbrišete nekaj sporočil ali vsa 
sporočila.

• Odklopite napajanje in ga čez 
minuto znova priklopite.
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Ni mogoče izvesti postopka na 
daljavo
• Prepričajte se, da je dostop na 

daljavo omogočen (glejte 
razdelek 8.6.2).

• Preverite, ali ste vnesli pravo kodo 
za dostop na daljavo.

• Uporabite telefon, ki podpira 
pošiljanje nizov tonov.

Če zgornji predlogi ne delujejo, 
izklopite napajanje slušalke in bazne 
postaje. Počakajte minuto in 
poskusite znova.

Opomba
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