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Na spletni strani www.philips.com/welcome 
lahko registrirate izdelek in poiščete pomoč.



Kaj je v paketu

Bazna postaja
ali

Slušalka Pokrov baterij

Bazna postaja s 
telefonskim odzivnikom

2 polnilni bateriji AAA Napajalnik Telefonski kabel*

Priročnik za uporabnika Garancija Navodila za hitri zagon

* 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.

OPOZORILO: Vedno uporabljajte telefonski kabel, napajalnik in baterije, ki ste jih 
dobili s telefonom.



1 Priključitev
Priključitev bazne postaje

2 Namestitev
Vstavitev in polnjenje baterij

1. Bazno postajo postavite v osrednji prostor blizu telefonske in električne 
vtičnice.

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

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

 Vstavite bateriji  Polnite slušalko 24 urA B

Nastavitev telefona (po potrebi)
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 današnji datum (DD/MM) in 
pritisnite tipko o, da ga potrdite.

5. Vnesite uro (HH-MM) in pritisnite tipko o, da jo potrdite.



3 Uporaba

Klicanje
Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite t ali l.
ALI
Pritisnite t ali l, da prevzamete linijo, in vtipkajte številko.

Sprejem klica
Ko telefon zvoni, pritisnite t ali l.

Končanje klica
Pogovor končate tako, da pritisnete h.

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

Nastavljanje melodije zvonjenja
V slušalki lahko izbirate med 10 melodijami zvonjenja.
1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite m, s tipko n se pomaknite na 

možnost 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.

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.

Dostop do imenika
1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko d in nato n, da začnete 

brskati po imeniku.
2. Podrobnosti si ogledate tako, da pritisnete tipko o. Pritisnite c, da se 

prikažejo preostale števke, če jih vnos vsebuje več kot 12.



Klicanje iz imenika
1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko d.
2. S tipko n se pomaknite na vnos v imeniku.
3. Pritisnite tipko t.

• Klic se vzpostavi.

Poslušanje sporočil, ki jih je posnel telefonski odzivnik (samo za CD255/SE255)
Na bazni postaji pritisnite e, da vklopite telefonski odzivnik (prižge se lučka). 
Predvaja se pozdravno sporočilo.
Na bazni postaji pritisnite p, da predvajate telefonska sporočila (najprej bo 
predvajano prvo posneto sporočilo).
Pritisnite f, da preskočite trenutno sporočilo in predvajate naslednje.
Pritisnite b, da se vrnete na prejšnje sporočilo (če se je sporočilo predvajalo 
sekundo ali manj).
Pritisnite b, da ponovite trenutno sporočilo (če se je sporočilo predvajalo več 
kot sekundo). 
Pritisnite -+, če želite med predvajanjem sporočil nastaviti glasnost zvočnika.
Pritisnite x, da izbrišete trenutno sporočilo.
Pridržite x, da izbrišete vsa stara sporočila.
Še enkrat pritisnite e, da izklopite telefonski odzivnik (lučka ugasne).
Podrobnosti o funkcijah telefonskega odzivnika so v priročniku za uporabo.



Pozdravljeni pri Philipsu!
Na spletni strani www.philips.com/welcome lahko registrirate izdelek in poiščete 
pomoč.

Potrebujete pomoč?
Priročnik za uporabo
Preberite priročnik za uporabo, ki ste ga dobili s telefonom.
Spletna pomoč
www.philips.com/support

Odpravljanje težav
Vec informacij boste našli v prirocniku za uporabnika, ki ste ga dobili s telefonom.

Težava
• Ni tona izbiranja.

Rešitev
• Ni električne energije: preverite povezave.
• Baterije so prazne: napolnite jih.
• Približajte se 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.

• Približajte se bazni postaji.
• Premaknite bazno postajo vsaj meter stran od 

kakršnih koli elektronskih naprav.

• Na slušalki je prikazano 
IŠČEM in ikona  
utripa.

• Približajte se bazni postaji.
• Prepričajte se, da je bazna postaja vklopljena.
• Ponastavite enoto in slušalko znova prijavite v 

bazno postajo.

• Številka klicalca se ne 
prikaže.

• Storitev ni vklopljena: preverite naročniški paket 
pri svojem ponudniku telekomunikacijskih 
storitev.
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