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SI Telefon

     Opozorilo
Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke.
Pred uporabo slušalko(e) polnite 24 ur.

!
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Pomembno 3

1 Pomembno
Pred uporabo telefona pazljivo preberite 
ta navodila za uporabo. Navodila 
vsebujejo pomembne informacije in 
opombe o vašem telefonu.

1.1 Potrebno električno napajanje
• Ta izdelek zahteva električno napajanje 

220-240 voltov AC. V primeru izpada 
električnega napajanja, se komunikacija 
prekine.

• Električno omrežje je označeno kot 
nevarno. Edini način za ustavitev 
električnega napajanja, je izključitev 
električnega napajanja iz električne 
vtičnice. Zagotovite, da bo električna 
vtičnica zmeraj dostopna.

• Napetost električnega toka v omrežju 
je določena kot TNV-3 
(Telecommunication Network 
Voltages), v skladu s standardom EN 
60-950.

Opozorilo
Preprečite poškodbe ali nepravilno 
delovanje:
• Preprečite stik polnilnih stikov baterije 

s kovinskimi predmeti.
• Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite 

visokim napetostim električnega toka.
• Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
• Zmeraj uporabljajte baterije, ki so bile 

dostavljene s telefonom ali jih 
priporoča Phillips: nevarnost 
eksplozije.

• Zmeraj uporabljajte kable dostavljene 
z izdelkom.

• Vključitev prostoročnega telefoniranja 
lahko povzroči nenadno visoko 
zvišanje glasnosti ušesne slušalke: 
zagotovite, da slušalka ni preblizu 
vašega ušesa.

• Ta oprema ni prilagojena za izvajanje 
klicev v sili v primeru izpada električne 
energije. Za izvajanje klicev v sili 
morate poskrbeti za alternativno 
napajanje.

• Ne izpostavljajte telefona prekomerni 
vročini povzročeni zaradi segrevanja 
izdelka ali neposredne sončne 
svetlobe.

• Varujte telefon pred padci ali 
padajočimi predmeti.

• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki 
vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali 
jedke snovi, saj lahko poškodujete 
napravo.

• Ne uporabljajte izdelka v prostorih, 
kjer obstaja možnost eksplozije.

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

• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko 
povzročijo motnje.

O delovanju in temperaturah hrambe:
• Uporabljajte telefon v prostoru s 

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

• Hranite telefon zmeraj v prostoru med 
-20 in 45° C (-4 do 113° F).

• Življenjska doba baterij se lahko 
skrajša na nizkih temperaturah.

!
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4 Pomembno

1.2 Ustreznost
Mi, Philips izjavljamo, da je ta izdelek v 
skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. 
Ta izdelek je lahko povezan le z analognimi 
telefonskimi linijami držav, ki so navedene 
na embalaži.
Izjavo o ustreznosti najdete na spletni 
strani www.p4c.philips.com.

1.3 Uporaba v skladu z GAP 
normo

Norma GAP zagotavlja, da vse DECTTM 
GAP slušalke in bazne postaje odgovarjajo 
minimalnim standardom delovanja, ne 
glede na proizvajalca. Vaša slušalka in 
bazna postaja odgovarjata GAP normi, 
kar pomeni, da so najmanjše zagotovljene 
funkcije:
Prijava slušalke, sprejem povezave, sprejem 
klica in izbira številke. Napredne fun
Za prijavo in uporabo vaše CD240/245 
slušalke z GAP standardno bazno postajo 
drugega proizvajalca, najprej sledite 
postopkom v navodilih proizvajalca, nato 
sledite navodilom na stran 32.
Za prijavo slušalke drugega proizvajalca 
na CD240/245 bazno postajo, vključite na 
bazni postaji način prijave (stran 32), nato 
sledite navodilom proizvajalca.

1.4 Recikliranje in odstranitev
Navodila za odstranitev starih izdelkov:
WEEE direktiva (Pravilnik o 
odstranjevanju električne in elektronske 
opreme ; 2000/96/EC) je sestavljen z 
namenom recikliranja izdelkov s 
primerno opremo, povračilom in 
recikliranjem, ki zagotavljajo zaščito 
zdravja in okolja.
Vaš izdelek je oblikovan in izdelan iz 
visoko kakovostnih materialov in 
sestavnih delov, ki jih lahko recikliramo in 
ponovno uporabimo.
Ne odlagajte starega izdelka med 
gospodinjske odpadke.
Informirajte se o sistemu ločenega 
zbiranja električnih in elektronskih 
odpadkov, označenih s tem simbolom.

Uporabite eno izmed teh možnosti 
odlaganja:
•  Odstranite celoten izdelek (vključno s 

kabli, vtiči in dodatki) v določenih 
zbirnih centrih.

•  Če kupite nadomesten izdelek, 
izročite celoten star izdelek 
pooblaščenemu prodajalcu. Le ta ga v 
skladu s pravili mora sprejeti.
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Navodila za odstranjevanje baterij:
Baterij ne smete odložiti med 
gospodinjske odpadke.

Podatki o embalaži:
Philips embalažo označuje s 
standardnimi simboli, ki vzpodbujajo 
recikliranje in pravilno odstranjevanje 
morebitnih odpadkov.

Prispevan je bil denarni znesek v 
prid sistema za povračilo in 
recikliranje.
Označen embalažni material je 
možno reciklirati.

1.5 Električna, magnetna in 
elektromagnetna polja (EMF)

1. Podjetje Philips Royal Electronics 
izdeluje in prodaja proizvode, 
izdelane za potrošnike, ki običajno, 
tako kot je značilno za elektronske 
naprave, lahko oddajajo in 
sprejemajo elektromagnetne signale.

2. Eno od glavnih poslovnih načel 
podjetja Philips je ustrezno ukrepati 
za zdravje in varnost pri izdelavi vseh 
izdelkih, upoštevati vse veljavne 
zakonske predpise in izpolnjevati 
zahteve za standarde EMF, ki veljajo 
v času izdelave.

3. Podjetje Philips je odločeno razvijati, 
izdelovati in tržiti proizvode, ki ne 
povzročajo neželenih učinkov za 
zdravje.

4. Podjetje Philips jamči, da so 
proizvodi lastne izdelave varni za 
uporabo v skladu z aktualnimi 
znanstvenimi izsledki, in sicer ob 
ustrezni in pravilni uporabi.

5. Podjetje Philips dejavno sodeluje pri 
razvijanju mednarodnih standardov 
za polja EMF in varnostnih 
standardov, tako da lahko razvojne 
dosežke s področja standardizacije 
zgodaj vključi v izdelavo lastnih 
proizvodov.
Pomembno 5
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2 Vaš telefon

2.1 Kaj je v paketu   

Opomba
*V paketu lahko odkrijete linijski adapter, dostavljen ločeno od linijskega kabla. V tem 
primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden 
adapter priključite v zidno vtičnico.

V paketih z več slušalkami, boste imeli eno ali več dodatnih slušalk, polnilnike z enotami 
električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.

 Slušalka Bazna postaja Pokrov baterij

2 AAA baterije
za polnjenje

Električno 
napajanje

Linijska vrvica*

Navodila za uporabo Garancija Hitri vodič      
6 Vaš telefon
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2.2 Pregled vašega telefona

A Ušesna slušalka
B Zaslon 
Glejte Stran 9 pregled ikon na zaslonu.
C Tipka meni & leva tipka
V načinu mirovanja: Pojdite na glavni meni.
V drugih načinih: Izberite prikazano funkcijo 
na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

D Tipka ponovitve klica & desna 
tipka

V načinu mirovanja: Dostop seznama 
zadnjih klicanih številk. Dalj časa pritisnite za 
prehod med prikaznim načinom čas/datum.
Med klicem: Nemo/Glasno mikrofon slušalke.
V drugih načinih: Izberite prikazano funkcijo 
na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.
E Smerne tipke
V načinu mirovanja: Pritiskajte navzgor za 
dostop do dnevnika klicev in navzdol za 
dostop do imenika.
Med klicem: Pritisnite navzgor/navzdol za 
zvišanje ali znižanje glasnosti ušesne slušalke 
in zvočnika.
V drugih načinih: Pritiskajte navzgor/navzdol 
v meniju, da se premikate med vnosi v 
imeniku, seznamu klicev ali dnevniku klicev.
F Pogovorna tipka
V načinu mirovanja: Sprejem zunanjega ali 
internega klica.
Med klicem: Aktivira funkcijo ponovnega 
klica.
V drugih načinih: Izbere želeno številko iz 
imenika, seznama klicev ali dnevnika klicev.
G Tipka za prekinitev 
V načinu mirovanja: Pritisnite za dalj časa, 
da vključite/izključite slušalko.
Med klicem: Zaključek klica.
V drugih načinih: Vrnitev v način mirovanja. 
H Tipka za zaklepanje 

tipkovnice
V načinu mirovanja: Vstavite *. Pritisnite za 
dalj časa, da zaklenete/odklenete tipkovnico.
Med klicem: Vstavite *. 
I Tipka zvonjenje vključeno/

izključeno & tipka pavza
V načinu mirovanja: Vstavite #. Pritisnite za 
dalj časa, da vključite/izključite zvonjenje.
Med klicem: Vstavite #. Pritisnite za dalj 
časa, da vstavite pavzo.

m

p

:
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#

Vaš telefon 7
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J Tipka zvočnika
V načinu mirovanja: Vključi zvočnik in 
zavrti številko. V prostoročnem načinu 
odgovori na prihodni klic. 
Med klicem: Zatik zvočnika vključen/izključen.
K Tipka za prenos klica & 

Tipka interkom
V načinu mirovanja: Sproži interni klic.
Med klicem: Zadrži linijo in pozove drugo 
slušalko.
L Mikrofon

M Zvočnik

Opozorilo
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi 
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje 
glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da 
slušalka ni preblizu vašega ušesa.
N Pokrov baterij

v

i

!

8 Vaš telefon
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2.3 Ikone na zaslonu

A Statusna vrstica
Nakazuje, da je baterija 
napolnjena. Ikona utripa med 
polnjenjem in ko je stanje 
baterije nizko.
Nakazuje zunanji prihodni klic, 
povezava zunanjega klica in 
zunanji klic na čakanju. Ikona 
utripa med načinom interkom.

Nakazuje novo sprejeto 
sporočilo. Ikona utripa ob 
neprebranih sporočilih.
Nakazuje nove zgrešene klice v 
dnevniku klicev.
Se pojavi ob dostopu v imenik.

Se pojavi ob vključitvi alarma.

Se pojavi , ko je aktiviran zvočnik.

Se pojavi , ko je izključeno 
zvonjenje.
Nakazuje, da je slušalka 
registrirana in v dometu bazne 
postaje. Ikona utripa, ko je 
slušalka izven dometa ali išče 
bazno postajo.

B Tipka OK (V REDU)
Se pojavi v mediju, da potrdite izbiro.
C  tipka
Nakazuje, da je na voljo več možnosti. 
Uporabljajte smerne tipke za premikanje 
navzgor/navzdol. Ikona utripa, ko je 
slušalka izven dometa.
D BACK (NAZAJ) tipka
Se pojavi, ko ste v meniju. Izberite BACK 
(NAZAJ), da se vrnete na prejšnji meni. 
Izberite BACK (NAZAJ), da izbrišete zadnjo 
vstavljeno številko/črko.
Vaš telefon 9
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2.4 Pregled bazne postaje

A Tipka poziv
Pozove slušalko.
Pritisnite za dalj časa, da začnete postopek 
registracije.

p

10 Vaš telefon
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3 Začetek

3.1 Povezava bazne postaje
Namestite bazno postajo na osrednji 
položaj, v bližino telefonske in 
električne vtičnice.

Povežite linijsko vrvico in kabel 
električnega napajanja s 
pripadajočimi konektorji na zadnjem 
delu bazne postaje.

Povežite drugi del linijske vrvice in 
kabla električnega napajanja s 
pripadajočimi vtičnicami.

Opomba
Linijski adapter morda ni priključen na 
linijsko vrvico. V tem primeru, morate 
priključiti linijski adapter najprej na 
linijsko vrvico, preden adapter priključite 
v zidno vtičnico.

Opozorilo
Pazite, da bazne postaje ne boste postavili 
v bližino večjih kovinskih predmetov, kot 
so na primer registrature, radiatorji ali 
električne naprave. To lahko vpliva na 
domet in kakovost zvoka. Stavbe z 
debelimi zidovi lahko negativno vplivajo 
na prenos signalov v in iz bazne postaje.

Opozorilo
Bazna postaja nima stikala za VKLOP/
IZKLOP. Deluje, ko je priključen linijski 
adapter in je povezan z električno 
vtičnico. Edini način za ustavitev 
električnega napajanja enote, je izključitev 
električnega adapterja iz električne 
vtičnice. Zaradi tega zagotovite, da bo 
električna vtičnica zmeraj dostopna.
Adapter električnega napajanja in 
telefonska linijska vrvica morata biti 
pravilno povezana, saj lahko nepravilna 
povezava poškoduje enoto.
Zmeraj uporabite priloženo linijsko 
vrvico. Drugače ne boste imeli
klicnega signala.

3.2 Namestitev telefona
Pred uporabo slušalke, morate vstaviti 
baterije in jih popolnoma napolniti.

Opozorilo
Ko prvič vstavite baterije, se na slušalki 
izpiše beseda INITIAL (ZAČETEK). 
Zaradi nizkega stanja baterije, enota ne bo 
pravilno delovala. Slušalko nekaj minut 
polnite, da dosežete pravilno delovanje.

1

2

3
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12 Začetek

3.2.1 Vstavljanje baterij

Opozorilo
Zmeraj uporabite AAA baterije za 
polnjenje dostavljene z vašo enoto. Če 
uporabite alkalne ali kakšne druge baterije, 
obstaja nevarnost puščanja baterij.

Odprite pokrov baterij.

Namestite baterije v skladu s 
prikazano polarnostjo in ponovno 
zaprite pokrov.

3.2.2 Polnitev baterij

Opozorilo
Slušalko morate pred prvo uporabo polniti 
vsaj 24 ur.
Ko se stanje baterije zniža, vas senzor baterij 
z zvočnim signalom in utripanjem ikone 
baterije opozori na nizko stanje. 
Če je stanje baterije nevarno nizko, se 
telefon samodejno izključi in vse trenutno 
izvajane funkcije ne bodo shranjene. 

Namestite slušalko na polnilne vilice na 
bazni postaji. V primeru pravilne 
namestitve se zasliši pisk.
Ikona baterije  na zaslonu med 
polnjenjem utripa.

Ikona baterije  po zaključenem 
polnjenju neprekinjeno sveti.

Opomba
Optimalna življenjska doba baterije je 
dosežena po 3 ciklusih popolnega polnjenja 
(več kot 15 ur) in popolne izpraznitve, ter 
omogoča 12 ur pogovorov in 150 ur v 
stanju pripravljenosti. 
Zunanji in notranji domet telefona je do 
50 metrov in posamično tudi do 300 
metrov. Ko je slušalka izven dosega 
delovanja, prične utripati  ikona antene.

Namig
Ko je dosežen mejni domet in se v 
pogovoru pojavijo motnje, se približajte 
bazni postaji.

3.3 Način dobrodošli
Preden prvič uporabljate vašo slušalko, jo 
morate konfigurirati v skladu z državo 
uporabe. Po nekaj minutni polnitvi, se v 
različnih jezikih pojavi beseda 
DOBRODOŠLI. Za konfiguracijo telefona 
sledite naslednjim korakom:

Opomba
Glede na vašo državo je možno, da se 
DOBRODOŠLI zaslon ne bo prikazal. V 
tem primeru izbira nastavitev države/
ponudnika/jezika ni potrebna.
Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali 
sprejemate prihodne klice, brez predhodne 
določitve države.

Pritisnite m tipko za prikaz 
seznama držav. 
Pojdite : na vašo državo.
Pritisnite mOK, da potrdite izbiro.
• Privzete linijske nastavitve in meni 

jezik izbrane države se samodejno 
konfigurirajo. 

!
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• Nastavitev datuma/časa, glejte 
“Nastavitev datuma in časa” na 
strani 25.
Vaš telefon je sedaj pripravljen za 
uporabo.

Namig
Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli 
spremenite vašo nastavitev države. (glejte 
“Izbira države” na strani 33)
Če v roku 15 sekund ni pritisnjena 
nobena tipka, se slušalka samodejno 
povrne v način mirovanja. V način 
mirovanja se samodejno povrne tudi, ko 
slušalko položite nazaj na bazno postajo.
Začetek 13
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3.4 Struktura menija
Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona.
Pritisnite levo tipko menija m, da vstopite v posamezne možnosti.
Uporabite smerne tipke :, za prehod med meniji.

IMENIK DODAJ ŠT.

UREDI ŠT.

IZBR. ŠT.

ZBRIŠI VSE

DIR. SPOMIN DODAJ ŠT./IZBR. ŠT.

URA/ALARM DATUM IN ČAS

NAST. ALARM IZKLJUČENO/VKLJ. ENKRAT/VKLJ. DNEVNO

TON ALARMA MELODIJA 1/2/3

OSEBNE NAST. Ton telef. GLASNOST OJAČANJE/VISOK/SREDNJE/NIZEK/
TON IZKLJ.

MELODIJA Seznam melodij

TON TIPK VKLJU./IZKLJ.

IME TELEF.

AVTO ODZIV VKLJU./IZKLJ.

JEZIK Seznam jezikov

NAPR. NAST. ČAS POVR. KRATKO/DOLGO

NAČIN KLIC. * TONSKO/PULZNO

Omej. Kl. ŠT. BARR ŠTEVILKA 1/2/3/4

NAČIN BARR VKLJU./IZKLJ.

OTROŠKI KLIC OTROŠKI NAČ. VKLJU./IZKLJ.

OTROŠKI NAČ.

PREFIKS ZAZNAJ ŠT.

PREFIKS NB

ŠT. V SILI ŠTEVILKA 1/2/3

* Glede na vašo državo, ta funkcija morda ni na voljo.
14 Začetek
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NAPREDNE NAST. REGISTRACIJA

ODREGISTR.

PIN

PONASTAVITEV 

IZB. DRŽAVE * Seznam držav

* Glede na vašo državo, ta funkcija morda ni na voljo.
Začetek 15
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4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predhodno izbiranje
Izberite številko (največ 24 številk)
Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.

Namig
Za več informacij lahko pred izbrano 
številko vstavite glejte “Nastavi Prefiks” 
na strani 31 prefiks številko.

4.1.2 Neposredno klicanje
Pritisnite v tipko za sprostitev 
linije.
Izberite številko.
• Klic je sprožen.

4.1.3 Klicanje s seznama zadnjih 
klicanih številk

Pritisnite p tipko v načinu 
mirovanja.
Pojdite : na vnos v seznamu 
zadnjih klicanih številk.
Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev
Pritisnite u v načinu mirovanja.
Pojdite : na vnos v seznamu klicev.
Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.

Opomba
Imeti morate sproženo Uslugo prikaza 
številke klicočega, če v dnevniku klicev 
želite videti številko klicočega. (glejte 
“Dostop do dnevnika klicev” na strani 22)

4.1.5 Klicanje iz imenika
Pritisnite d v načinu mirovanja.
Pojdite : na vnos v imeniku.
Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.

Namig
V imeniku, namesto iskanja : po 
posameznih vnosih, pritisnite številčno 
tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga 
iščete. Na primer, s pritiskom tipke 2 
prikažete vnose, ki se pričnejo z A. 
Ponovno pritisnite2 in prikazali se bodo 
vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

4.2 Odgovor klica

Nevarnost
Če slušalka zvoni med prihodnim klicem, 
je prosimo ne držite preblizu ušesa, saj 
lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh.
Ko telefon zazvoni, pritisnite r tipko.

• Klic je vpeljan.

Opomba
Prihodni klic ima prednost pred drugimi 
dogodki. V primeru prihodnega klica, se 
ostali postopki, kot na primer nastavljanje 
telefona, meni navigacija, itd, prekinejo.

1
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2
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Namig
Če je vključen AVTO ODZIV način (glejte 
“Vključitev/Izključitev Avto odziva” na 
strani 28), lahko slušalko preprosto 
privzdignete z bazne postaje in klic 
sprejmete. Ta funkcija je privzeto 
izključena.

4.2.1 Prostoročno sprejemanje 
klicev

Nevarnost
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi 
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje 
glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da 
slušalka ni preblizu vašega ušesa.
Ko telefon zazvoni, pritisnite v tipko.

• Vključi se zvočnik slušalke.

4.3 Zaključek klica
Da zaključite pogovor, pritisnite e tipko.

• Klic je zaključen.

Namig
Klic lahko preprosto zaključite tako, da 
slušalko položite na bazno postajo. Ta 
funkcija je privzeto vključena.

Opomba
Trajanje klica (UU-MM-SS) se prikaže na 
slušalki za približno 10 sekund. Pritisnite 
pBACK, da se povrnete v način 
mirovanja.
Uporaba telefona 17
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5 Dodatne možnosti 
uporabe vašega 
telefona

5.1 Vključitev/Izključitev slušalke
Pritisnite in držite e tipko za več kot 5 
sekund, da v načinu mirovanja vključite/
izključite slušalko.

5.2 Zaklepanje/Odklepanje 
tipkovnice

Pritisnite in držite * tipko 1 sekundo, 
da v načinu mirovanja zaklenete/
odklenete tipkovnico.

5.3 Vnos besedila ali številk
Ko izberete polje, v katerega lahko 
vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki 
so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali 
ponavljajočim pritiskanjem ustrezne 
tipke. Na primer, za vnos imena “PETER”:

Enkrat pritisnite 7: P
Dvakrat pritisnite 3: PE
Enkrat pritisnite 8: PET
Dvakrat pritisnite 3: PET
Trikrat pritisnite 7: PETER

Spodnja preglednica prikazuje 
razporeditev črk med vnašanjem besedila 
ali števil:

Namig
Pritisnite pBACK, da izbrišete zadnjo 
vneseno številko ali črko.

5.4 Potekajoči klic
Med klicem imate na voljo različne 
možnosti. Razpoložljive možnosti so:

5.4.1 Nastavitev glasnosti ušesne 
slušalke

Med klicem, pritisnite : da izberete od 
GLASNOST 1 do GLASNOST 3.

5.4.2 Nemo/Glasno mikrofon
Ko je mikrofon nastavljen na nemo, vas 
sogovornik ne sliši.

Med klicem pritisnite p tipko, da 
izklopite mikrofon.
Ponovno pritisnite p tipko, da 
mikrofon vključite.

Tipke Določene črke

1 presledek 1 _ < > *

2 A B C 2

3 D E F 3

1

2

3

4

5

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 -- / \ o +

# #

* *

1

2
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5.4.3 Vključitev/Izključitev 
zvočniškega načina

Nevarnost
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi 
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje 
glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da 
slušalka ni preblizu vašega ušesa.

Med klicem pritisnite v tipko, da 
vključite zvočnike.
Ponovno pritisnite v tipko, da se 
vrnete v običajen način.

5.4.4 Nastavitev glasnosti 
zvočnika

Med klicem pritisnite : da izberete 
med GLASNOST 1 do GLASNOST 5.

5.5 Uporaba Imenika
Vaš telefon lahko shrani do 100 številk v 
imenik. Vsak vnos v imenik lahko ima do 
največ 24 številk za telefonsko številko in 
12 črk za imena.

5.5.1 Dostop v imenik
Pritisnite d tipko v načinu 
mirovanja in pojdite : v brskanje 
po imeniku. 
• Vnosi v imenik bodo urejeni po 

abecednem vrstnem redu.
Za ogled podrobnosti pritisnite p 
tipko.

Namig
Namesto iskanja : po posameznih 
vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko, 
ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete. 
Na primer, s pritiskom tipke 2 

prikažete vnose, ki se pričnejo z A. 
Ponovno pritisnite 2 in pokazali se 
bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

5.5.2 Shranjevanje številke v 
imenik

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na IMENIK in 
pritisnite mOK, pritisnite mOK, 
da vstopite v DODAJ ŠT..
VNESITE IME se pojavi na zaslonu.
Vstavite ime stika (največ 12 črk) in 
pritisnite mOK.
Vstavite številko (največ 24 številk) 
in pritisnite mOK.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da izbrišete zadnjo 
vstavljeno številko ali črko.
Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite 
e tipko.

Namig
Če je spomin poln, ne morete shraniti 
novega vnosa. V tem primeru morate 
izbrisati obstoječe vnose, da sprostite 
spomin za nove vnose.

5.5.3 Spreminjanje vnosa v imenik
Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na IMENIK in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
UREDI ŠT. in pritisnite mOK.
Pojdite : da izberete vnos, ki ga 
želite urediti.
Pritisnite mOK, da prikažete ime. 
Vstavite novo ime in pritisnite 
mOK, da potrdite.

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3
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Vstavite novo številko in pritisnite 
mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

5.5.4 Brisanje vnosa v imeniku
Pritisnite m v načinu mirovanja, 
pojdite : na IMENIK tipko in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
IZBR. ŠT. in pritisnite mOK.
Pojdite : da izberete vnos, ki ga 
želite izbrisati in pritisnite mOK.
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe, na zaslonu se ponovno 
pojavi imenik.

5.5.5 Brisanje seznama imenika
Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na IMENIK in 
pritisnite mOK. 
Pojdite : na ZBRIŠI VSE in 
pritisnite mOK.  
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe, na zaslonu se ponovno 
pojavi imenik.

5.5.6 Neposreden dostop do 
spomina

Na voljo sta 2 neposredna dostopa do 
spomina (tipki 1 in 2) vključena v 
vaš spomin imenika. Z dolgim pritiskom 
na tipke v načinu mirovanja samodejno 
izbere shranjeno telefonsko številko. 

5.5.6.1 Dodajanje/Urejanje 
neposrednega dostopa do 
spomina

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na IMENIK in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
DIR. SPOMIN in pritisnite mOK.
Pojdite : na TIPKA 1 ali TIPKA 2 
in pritisnite mOK.
• Prikaže se shranjena številka

(če obstaja).
Pritisnite mOK, da vstopite v
meni direktnega spomina. 
Ponovno pritisnite mOK, da 
vstopite v DODAJ ŠT..
Vstavite ime in pritisnite mOK, 
a potrdite.
Vstavite številko in pritisnite mOK, 
da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba
Pritisnite pBACK, da izbrišete zadnjo 
vstavljeno številko ali črko.

5.5.6.2 Izbrišite direktni spomin
Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na IMENIK in 

4
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pritisnite mOK, pojdite : na 
DIR. SPOMIN in pritisnite mOK.
Pojdite : na TIPKA 1 ali TIPKA 2 
in pritisnite mOK.
• Prikaže se shranjena številka (če 

obstaja).
Pritisnite mOK, da vstopite v meni 
direktnega spomina. 
Pojdite : na IZBR. ŠT. in pritisnite 
mOK.
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu. 
Pritisnite mOK, da potrdite 
brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

5.6 Uporaba Seznama zadnjih 
klicanih številk

Seznam zadnjih klicanih številk shrani 
zadnjih 5 klicanih številk. Za vsak vnos je 
lahko prikazanih največ 24 številk.

5.6.1 Dostop do seznama zadnjih 
klicanih številk

Pritisnite p tipko, da odprete 
seznam zadnjih klicev in pojdite : 
v brskanje po seznamu zadnjih klicev.
• Zadnja klicana številka se bo na 

seznamu pojavila kot prva. Če se 
klicana številka ujema z vnosom v 
imeniku, bo namesto številke 
prikazano ime. 

Za ogled podrobnosti pritisnite
p tipko.

Opomba
Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite 
e tipko.

5.6.2 Shranjevanje zadnje klicane 
številke v imenik.

Pritisnite p tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na izberi vnos 
in pritisnite mOK, pritisnite 
mOK, da vstavite SHRANI 
ŠTEVILKO.
VNESITE IME se pojavi na zaslonu.
Vstavite ime stika (največ 12 črk) in 
pritisnite mOK.
• SHRANJENO se prikaže za 5 

sekund in na zaslonu se ponovno 
pojavi seznam zadnjih klicev.

• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 
zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba
Pritisnite pBACK, da izbrišete zadnjo 
vstavljeno številko ali črko.

5.6.3  Spreminjanje zadnje klicane 
številke

Pritisnite p tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na izberi vnos 
in pritisnite mOK, pojdite : na 
UREDI ŠT. in pritisnite mOK.
Spremenite številko in pritisnite 
mOK, da potrdite spremembe.
• Zaslišali boste potrditveni ton.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe, na zaslonu se ponovno 
pojavi seznam zadnjih klicev.

5.6.4 Brisanje zadnjih klicev
Pritisnite p tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na izberi vnos 
in pritisnite mOK, pojdite : na 
IZBR. ŠT. in pritisnite mOK.
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IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni ton.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe, na zaslonu se ponovno 
pojavi seznam zadnjih klicev.

5.6.5 Brisanje seznama zadnjih 
klicev

Pritisnite p tipko v načinu 
mirovanja in pritisnite m tipko.
Pojdite : na ZBRIŠI VSE in 
pritisnite mOK. 
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe, na zaslonu se ponovno 
pojavi seznam zadnjih klicev.

5.7 Uporaba dnevnika klicev
Dnevnik klicev shrani zadnjih 20 zunanjih 
klicev in vsa zvočna sporočila. Če imate v 
naročnino vključeno uslugo Identifikacije 
klicočega, in če identiteta klicočega ni 
skrita, bo prikazano ime (ali številka) 
klicočega. 

Opomba
Če je identiteta klicočega skrita ali omrežje 
ne nudi podatkov o datumu in času, se 
podatek ne bo prikazal v dnevniku klicev. 
Če nimate usluge prikaz identitete 
klicočega, v dnevniku klicev ne bo 
podatkov.

5.7.1 Dostop do dnevnika klicev
Pritisnite u v načinu mirovanja in 
pojdite : v brskanje po dnevniku 
klicev. 
• Klici (zgrešeni in sprejeti) so prikazani v 

kronološkem vrstnem redu z zadnjim 
klicem na začetku seznama. 

Za ogled podrobnosti pritisnite p 
tipko.

5.7.2 Iskanje po dnevniku klicev
Na zaslonu se prikaže ali :
• številka klicočega*
• ime klicočega (če je navedeno v 

imeniku)*
• <NEZNAN>, če klic ni identificiran**
*   Odvisno od naročenih uslug pri vašem 
ponudniku.
**  Nenavedene številke ali skrita 
identiteta klicočega.

Opomba
Prikažete lahko telefonsko številko, čas in 
datum klica, s pritiskom na p tipko. 
Prikazana čas in datum sta odvisna od 
omrežja.

5.7.3 Shranjevanje vnosa iz 
seznama klicev v imenik

Pritisnite u v načinu mirovanja, 
pojdite : na izberi vnos in pritisnite 
mOK, pritisnite mOK , da 
vstavite SHRANITEŠT..
VNESITE IME se pojavi na zaslonu.
Vstavite ime stika (največ 12 črk) in 
pritisnite mOK.
• SHRANJENO se prikaže za 5 

sekund in na zaslonu se ponovno 
pojavi dnevnik klicev.
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Opomba
Pritisnite pBACK, da izbrišete zadnjo 
vstavljeno številko ali črko.

5.7.4 Brisanje vnosa v seznamu 
klicev

Pritisnite u v načinu mirovanja, 
pojdite : na izberi vnos in 
pritisnitemOK, pojdite : na 
IZBR. ŠT. in pritisnite mOK. 
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe in na zaslonu se ponovno 
prikaže dnevnik klicev.

5.7.5 Brisanje seznama klicev
Pritisnite u tipko v načinu 
mirovanja in pritisnite m tipko. 
Pojdite : na ZBRIŠI VSE in 
pritisnite mOK. 
IZBRISATI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok.

Opomba
Pritisnite pBACK, da razveljavite 
spremembe in na zaslonu se ponovno 
prikaže dnevnik klicev.

5.8 Uporaba Interkoma

Opozorilo
Interkom in prenos klicev je možen le 
med slušalkami registriranimi na eni bazni 
postaji.

Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani 
vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne 
interne klice, prenos zunanjih klicev med 
slušalkami in možnost konferenčnega 
klica.

5.8.1 Interkom druga slušalka

Opomba
Če slušalka ne pripada obsegu CD240/
245, ta funkcija morda ni na voljo.

Pritisnite i tipko v načinu 
mirovanja. 
• Interkom je nemudoma 

vzpostavljen, če sta registrirani dve 
slušalki.

Če sta registrirani več kot dve slušalki, 
vstavite številko slušalke (tipke 1-
6). Za klic vseh slušalk istočasno, 
pritisnite * tipko. 

5.8.2 Prenos zunanjega klica na 
drugo slušalko

Med klicem, pritisnite in držite i 
tipko, da sprožite klic na čakanju 
(sogovornik vas ne sliši). 
• INT 23456 * se prikaže, kar 

predstavlja številke slušalk, ki so na 
voljo za interkom 
(* predstavlja vse slušalke).

Vstavite številko slušalke (tipke 2-
6), na katero želite prenesti 
zunanji klic. Za klic vseh slušalk 
istočasno, pritisnite * tipko. 
Pritisnite r tipko na poklicani 
slušalki za odgovor internega klica, 
tako da lahko govorita oba interna 
sogovornika.
• Interkom je vzpostavljen.
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Pritisnite e tipko na prvi slušalki 
za prenos zunanjega klica na 
poklicani slušalki.
• Zunanji klic je posredovan.

Opomba
Če na poklicani slušalki ni odgovora, 
pritisnite i tipko, da ponovno 
prevzamete zunanji klic. 

5.8.3 Odgovor zunanjega klica 
med interkomom.

Med interkomom, boste zaslišali nov 
klicni zvok ob prihodnem zunanjem 
klicu. 
Pritisnite r za sprejem zunanjega 
klica in prekinitev interkoma. 
• Klic je vpeljan.

Opomba
Če želite dati interni klic na čakanje, 
pritisnite i tipko, da sprejmete 
prihodni zunanji klic. 

5.8.4 Prehod med internim in 
zunanjim klicem

Med klicem, pritisnite in držite * tipko, 
za prehod med internim in zunanjim 
klicem.

5.8.5 Vzpostavljanje 
konferenčnega klica treh 
sogovornikov

Funkcija konferenčni klic, omogoča 
povezavo zunanjega klica z dvema 
slušalkama (v interkomu). Trije 
sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru 
in posebna omrežna prijava ni potrebna. 

Med klicem, za nekaj časa pritisnite 
i tipko, da prenesete zunanji klic 
na čakanje (sogovornik vas ne sliši). 
• INT 23456 * se prikaže, kar 

predstavlja številke slušalk, ki so na 
voljo za interkom 
(* predstavlja vse slušalke).

Vstavite številko slušalke (tipka 
2-6), če želite vzpostaviti 
konferenčni klic. Za klic vseh slušalk 
istočasno, pritisnite * tipko. 
Pritisnite r tipko na poklicani 
slušalki za odgovor internega klica, 
tako da lahko govorita oba interna 
sogovornika.
• Interkom je vzpostavljen.
Pritisnite in držite i tipko za dve 
sekundi na prvi slušalki, da začnete 
konferenčni klic treh sogovornikov.
• KONFERENCA se bo po 

vzpostavitvi konferenčnega klica 
prikazal na zaslonu.

5.9 Pozivanje
Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju 
izgubljene slušalke, če je slušalka v 
dometu in ima napolnjene baterije. 

Pritisnite p tipko na bazni postaji.
• Vse registrirane slušalke bodo začele 

zvoniti. 
Ko jo boste odkrili, na slušalki 
pritisnite katero koli tipko, da 
zaključite pozivanje.

Opomba
Če v roku 30 sekund ni pritisnjena 
nobena tipka, se slušalka in bazna postaja 
samodejno vrneta v stanje mirovanja. 
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Namig
Ponovno pritisnite p tipko na bazni 
postaji, da prekinete pozivanje.

5.10 Verižno izbiranje
Ta funkcija vam omogoča izbiranje 
dodatnih številk k številki, ki je že shranjena 
v imeniku med samim klicem.

Pritisnite r, da vzpostavite zvezo 
in pritisnite m, da odprete imenik.
• Vnosi v imenik so navedeni po 

abecednem vrstnem redu.
Pojdite : na izberi vnos in 
pritisnitemOK.
• Prvi del je izbran.
Vstavite dodatne številke.
• Utripanje vsake številke nakaže 

klicanje.

5.11 Nastavitve ure in alarma
Ta funkcija omogoča nastavitev datuma, 
časa in alarma na vašem telefonu. Privzeta 
nastavitev datuma in časa je 01/01 in 00:00. 

5.11.1 Nastavitev datuma in časa
Pritisnite m v načinu mirovanja, 
pojdite : na URA/ALARM in 
pritisnite mOK, pritisnite mOK, 
da izberete DATUM IN ČAS.
Prikaže se zadnji shranjen datum. 
Vstavite aktualen datum (DD/MM) in 
pritisnite mOK.
Prikaže se zadnji shranjeni čas. 
Vstavite trenuten čas (UU:MM) in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

Namig
Pritisnite in držite p tipko v načinu 
mirovanja, da menjate med imenom 
slušalke in prikazom časa/datuma.

Opomba
Vstavite datum v dan/mesec formatu in 
čas v 24 urnem formatu.
Ob vnosu nepravilne številke v polje za 
datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok. 
Ura: 00 do 23; minuta: 00 do 59
Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12

Opozorilo
Če je vaš telefon povezan z ISDN linijo z 
adapterjem, bosta datum & čas 
posodobljena po vsakem klicu. 
Razpoložljivost posodabljanja datuma & 
časa je odvisna od uslug ponudnika. 
Prosimo preverite vaše ISDN nastavitve 
za datum & čas ali se obrnite na vašega 
ponudnika. 

5.11.2 Nastavitev alarma
Pritisnite m v načinu mirovanja, 
pojdite : na URA/ALARM in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
NAST. ALARM in pritisnite mOK.
Pojdite : na IZKLJUEN, VKLJ. 
ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO in 
pritisnite mOK.
Če izberete VKLJ. ENKRAT ali VKLJ. 
DNEVNO, vstavite čas (UU:MM) za 
alarm in pritisnite mOK, da 
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.
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Opomba
Zvok alarma in ikona alarma  bosta ob 
doseženem času alarma zvonila/utripala le 
1 minuto. Za izklop alarma, preprosto 
pritisnite katero koli tipko na slušalki.

5.11.3 Nastavitev tona alarma
Pritisnite m v načinu mirovanja, 
pojdite : na URA/ALARM in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
TON ALARMA in pritisnite mOK.
Pojdite : na MELODIJA 1, 
MELODIJA 2 ali MELODIJA 3 in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.
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6 Osebne nastavitve

6.1 Toni slušalke

6.1.1 Nastavitev Glasnosti 
zvonjenja

Nevarnost
Če slušalka zvoni med prihodnim klicem, 
je prosimo ne držite preblizu ušesa, saj 
lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh.
Na voljo je 5 možnosti glasnosti zvonjenja 
(OJAČANJE, VISOK, SREDNJE, NIZEK in 
TON IZKLJ). Privzeta nastavitev je 
SREDNJE.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pritisnite 
mOK, da vstopite v TON 
SLUŠALKE in ponovno pritisnite 
mOK, da vstopite v GLASNOST 
ZVONJENJA.
Pojdite : na želeno raven glasnosti 
in pritisnite mOK, da potrdite.
Zaslišali boste potrditveni zvok in na 
zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba
Ko je vključeno TON IZKLJ., je na zaslonu 
prikazana ikona .

6.1.2 Nastavitev Melodije 
zvonjenja

Na voljo imate 10 melodij zvonjenja na 
vaši slušalki. 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pritisnite 
mOK, da vstopite v TON TELEF., 
pojdite : na MELODIJA in 
pritisnite mOK.
Pojdite : na želeno melodijo,
da jo predvajate.
Pritisnite mOK, da nastavite 
melodijo zvonjenja.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

6.1.3 Vključitev/Izključitev tipka
Ton

Ob pritisku na tipko se zasliši zvok. Zvok 
tipk lahko vključite ali izključite. Privzeta 
nastavitev zvoka tipk je VKLJUČ.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pritisnite 
mOK, da vstopite v TON TELEF. 
pojdite : na ZVOK TIPK in 
pritisnite mOK.
Pojdite : na VKLJUČ. ali IZKLJ. in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

6.2 Spreminjanje Imena slušalke
Slušalko lahko poimenujete in v načinu 
mirovanja ime prikažete. Privzeto ime 
vaše slušalke je PHILIPS.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na IME TELEF.in pritisnite 
mOK.
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28 Osebne nastavitve

Prikaže se zadnje shranjeno ime.
Pritisnite pBACK tipko, da 
izbrišete posamezne črke.
Vstavite novo ime (največ 10 črk) in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

6.3 Vključitev/Izključitev Avto 
odziva

Ta funkcija vam omogoča samodejen 
sprejem klica ob dvigu slušalke z bazne 
postaje. Privzeto je funkcija Avto odziv 
IZKLJ. in v tem primeru morate za 
sprejem klica pritisniti tipko r.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na AVTO ODZIV in pritisnite 
mOK.
Pojdite : na VKLJUČ. ali IZKLJ. in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

6.4 Spreminjanje jezika zaslona
Vaša slušalka ima na voljo različne jezike 
zaslona, glede na izbiro države v načinu 
DOBRODOŠLI. 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na OSEBNE 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na JEZIK in pritisnite mOK.
Pojdite : na želen jezik in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

Namig
Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na 
slušalki samodejno nemudoma spremenili 
v izbran jezik.
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7 Napredne nastavitve

7.1 Spremeni Čas povratnega 
klica

Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je 
zamik klica, po katerem je klic prekinjen, 
zatem ko pritisnete r tipko. Lahko je 
nastavljeno za kratko ali dolgo obdobje.
Privzeta nastavitev, ki je nastavljena na 
vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše 
države in je zato ne spreminjajte.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pritisnite 
mOK, da izberete ČAS POVR..
Pojdite : na KRATKO ali DOLGO 
in pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.2 Spremenite Način klicanja 
(odvisno od države)

Privzeta nastavitev načina klicanja, ki je 
nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena 
omrežju vaše države in je zato ne 
spreminjajte. 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na NAČIN KLIC in pritisnite 
mOK.
Pojdite : na TONSKO ali 
PULZNO in pritisnite mOK, 
da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.3 Omejitev klica
Omejitev klica vam omogoča, da izbranim 
slušalkam omejite možnost klicanja 
telefonskih številk, ki se začnejo z 
določenimi številkami. Nastavite lahko do 
4 različne omejene številke, od katerih 
vsaka vsebuje do 4 številke.

7.3.1 Vključitev/Izključitev 
Omejitve klica

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na OMEJI. KL. in pritisnite 
mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pritisnite mOK, da vstopite v 
BARR NAČIN.
Pojdite : na VKLJUČ. ali IZKLJ. in 
pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni. 

Opomba
Ko je OMEJI. KL. vključena, je BR prikazan 
na zaslonu.

7.3.2 Spreminjanje številke 
omejitve klicev

Opomba
Če je poklicana omejena številka, klic ne 
bo povezan. Ko se to zgodi, telefon 
oddaja znak za napako in se povrne v 
stanje mirovanja. 
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Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK,
pojdite : na OMEJI. KL. in 
pritisnite mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pritisnite mOK, da odprete ŠT. 
BARR.
Pojdite : na ŠTEVILKA 1, 
ŠTEVILKA 2, ŠTEVILKA 3 ali 
ŠTEVILKA 4 in pritisnite mOK.
Vstavite omejeno številko (največ
4 številke) in pritisnite mOK,
da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.4 Otroški klic
Ko je funkcija otroški klik vključena, vam 
omogoča klicanje številke, s pritiskom na 
katero koli tipko na slušalki. Ta funkcija je 
zelo uporabna za neposreden dostop do 
klica v sili. 
Za klicno številko otroškega klica, lahko 
vstavite do 24 številk. 

7.4.1 Vključitev načina Otroški 
klic

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na OTROŠKI KLIC in pritisnite 
mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pritisnite mOK, da vstopite v 
OTROŠKI NAČ.
Pojdite : na VKLJUČENO in 
pritisnite mOK, da potrdite.
OTR. KL. VKL se pojavi na zaslonu.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.4.2 Izključitev načina Otroški 
klic

Dalj časa držite m tipko (po 
predhodni vključitvi načina Otroški 
klic).
Pojdite : na NAPR. NAST. in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
OTROŠKI KLIC in pritisnite mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pritisnite mOK, da vstopite v 
OTROŠKI NAČIN.
Pojdite : na IZKLJ. in pritisnite 
mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.4.3 Sprememba številke 
Otroški klic

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na OTROŠKI KLIC in pritisnite 
mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 
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Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pojdite : na OTROKOVA ŠT. in 
pritisnite mOK.
• Izpiše še zadnja shranjena otroška 

številka (če obstaja).
Vstavite otroško številko (največ 24 
številk) in pritisnite mOK, da 
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.5 Nastavi Prefiks
Ta funkcija vam omogoča določitev 
prefiks številke, ki je dodana številki med 
postopkom predhodnega izbiranja (glejte 
“Predhodno izbiranje” na strani 16). To 
funkcijo lahko uporabite tudi za dodajanje 
zaznane številke za ujemanje in 
nadomestilo prvih številk med 
predhodnim izbiranjem. 
Za zaznavanje številk in samodejne prefiks 
številke lahko posamično vstavite največ 5 
številk. 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na PREFIKS in pritisnite mOK.
ZAZNAJ ŠT. se prikaže na zaslonu. 
Pritisnite mOK, da vstopite.
• Izpiše še zadnja shranjena zaznana 

serija (če obstaja). 
Vstavite serijo zaznanih številk 
(največ 5 številk) in pritisnite mOK, 
da potrdite. 
PREFIKS NB se prikaže na zaslonu. 
Pritisnite mOK, da vstopite. 
• Izpiše še zadnja shranjena prefiks 

številka (če obstaja). 

Vstavite prefiks številko (največ 5 
številk) in pritisnite mOK, da 
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba
Če ni vstavljena nobena zaznana serija 
(prazna), bo prefiks številka samodejno 
dodana izbrani številki, potem ko je 
pritisnjena r tipka. 
Za številke, ki se pričnejo z *, # ali P, 
prefiks številka ne bo dodana izbrani 
številki, potem ko je pritisnjena r tipka.

7.6 SOS Številka
Ta funkcija vam omogoča klic številke v 
sili, ki se pričenja z določenimi številkami, 
tudi če je ta številka omejena (glejte 
“Omejitev klica” na strani 29). Nastavite 
lahko do 3 SOS številke, ob čemer lahko 
vsaka številka vsebuje 4 številke.

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na ŠT. V SILI in pritisnite mOK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pojdite : na ŠTEVILKA 1, 
ŠTEVILKA 2 ali ŠTEVILKA 3 in 
pritisnite mOK.
Vstavite SOS številko (največ 4 
števila) in pritisnite mOK, da 
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.
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7.7 Registracija
Spodaj opisani postopki so postopki, ki jih 
boste našli na vaši slušalki. Postopki se lahko 
razlikujejo glede na slušalko, ki jo želite 
registrirati. V tem primeru, se prosimo 
obrnite na proizvajalca dodatne slušalke. 
Dodatne slušalke morate registrirati na 
bazni postaji, preden jih lahko uporabljate. 
Na eno bazno postajo lahko registrirate 
do 6 slušalk.
Pred registracijo ali odjavo slušalke morate 
vstaviti glavni PIN. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Na bazni postaji pritisnite in držite 
p za približno 5 sekund.
Na slušalki pritisnite m tipko, 
pojdite : na NAPR. NAST. in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
REGISTRACIJA in pritisnite mOK.

Opomba
Če v 10 sekundah ne boste uporabili 
slušalke, bo postopek prijave prekinjen. 
Če se to zgodi, ponovite 1. korak.

Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

ČAKAM_ _ se prikaže na zaslonu.
• Po uspešni registraciji, zaslišite 

potrditveni zvok in baza bo samodejno 
določila številko slušalke (1 - 6).

7.8 Odregistracija
Pritisnite m tipko v načinu mirovanja, 
pojdite : na NAPR. NAST. in 
pritisnite mOK, pojdite : na 
ODREGISTR. in pritisnite mOK.

Ob pozivu vstavite glavni PIN in 
pritisnite mOK, da potrdite. 

Opomba
Privzet glavni PIN je 0000. 

Pojdite : na izbiro številke 
slušalke, ki jo želite odregistrirati in 
pritisnite mOK.
• Zaslišali boste potrditveni zvok, ki 

nakazuje uspešno odregistracijo in 
na zaslonu se pojavi napis NEREG..

Opomba
Če slušalka v roku 15 sekund ni 
uporabljena, se postopek registracije 
prekine in slušalka se povrne v stanje 
mirovanja.
Če želite odregistrirati slušalko, ki ne 
pripada CD240/245 obsegu, lahko za 
odregistracijo uporabite le slušalko 
CD240/245. 

7.9 Spremeni Glavni PIN
Glavni PIN se uporablja za nastavitev 
omejitve klicev/številko otroškega klica in 
registracijo/odregistracijo slušalk. Privzet 
glavni PIN je 0000. Največja dolžina 
glavnega PIN-a je 8 številk. Ta PIN tudi 
zaščiti nastavitve vaše slušalke. Slušalka 
vas bo zmeraj, ko je potrebno, pozvala k 
vnosu PIN številke.

Opomba
Privzeta PIN koda je nastavljena na 0000. 
Če PIN kodo spremenite, jo shranite na 
varno, kjer boste do nje imeli lahek 
dostop. Pazite, da PIN kode ne izgubite. 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na PIN in pritisnite mOK.
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Ob pozivu vstavite trenutni glavni 
PIN in pritisnite mOK, da potrdite. 
• Vnesen PIN se bo na zaslonu 

prikazal kot zvezdice (*).
Vstavite nov PIN in pritisnite mOK, 
da potrdite spremembo PIN številke.

Namig
Če PIN pozabite, boste telefon morali 
ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte 
naslednje poglavje “Ponastavitev” za več 
podrobnosti. 

7.10 Ponastavitev
S to funkcijo lahko telefon ponastavite na 
privzete nastavitve. 

Opozorilo
Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne 
nastavitev, dnevnik klicev in seznam 
povratnih klicev izbrisane in telefon bo 
povrnjen na privzete nastavitve. Kljub 
temu, pa bo vaš imenik po nastavitvi ostal 
nespremenjen.

Opomba 
Morda boste morali vaš telefon ponovno 
konfigurirati. V tem primeru, se bo po 
ponovni nastavitvi prikazal  DOBRODOŠLI 
način. (glejte poglavje 3.3) 

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na PONASTAVITEV in
pritisnite mOK.
POTRDITEV? se pojavi na zaslonu. 
Ponovno pritisnite mOK, da 
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
• Enota je ponastavljena na privzete 

nastavitve. (glejte “Privzete 
nastavitve” na strani 34)

7.11 Izbira države
Razpoložljivost tega menija je odvisna od 
vaše države.
Izberete lahko drugo državo, ki se lahko 
razlikuje od izbire med DOBRODOŠLI 
načinom.

Opomba 
Po izbiri države bodo privzete nastavitve 
za izbrano državo uporabljene v telefonu 
samodejno (na primer čas ponovnega 
klica, način klicanja, jezik, itd).

Pritisnite m tipko v načinu 
mirovanja, pojdite : na NAPR. 
NAST. in pritisnite mOK, pojdite 
: na IZB. DRŽAVE in pritisnite 
mOK.
Pojdite : na želeno državo in 
pritisnite mOK.
POTRDITEV? se pojavi na
zaslonu. Ponovno pritisnite mOK, 
da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na 

zaslonu se prikaže predhodni meni.
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7.12 Privzete nastavitve

Glasnost zvonjenja SREDNJA
Melodija zvonjenja MELODIJA 1
Glasnost ušesne 
slušalke

GLASNOST 2

Glasnost zvočnika GLASNOST 3
Zvok tipk VKLJUČEN
Avto odziv IZKLJUČEN
Ime slušalke PHILIPS
Čas/Datum 01/01; 00:00
Glavni PIN 0000
Alarm IZKLJUČEN
Ton alarma MELODIJA 1
Omejitev klica IZKLJUČEN
34 Napredne nastavitve
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8 Tehnični podatki

Zaslon
• Progresivna LCD osvetlitev
• Če v roku 15 sekund ni pritisnjena 

nobena tipka, se slušalka samodejno 
povrne v način mirovanja. 

• V način mirovanja se samodejno 
povrne tudi, ko slušalko položite nazaj 
na bazno postajo.

Osnovne značilnosti 
telefona
• Dvojni način identifikacije imena 

klicočega & številke
• 10 polifoničnih melodij zvonjenja

Imenik, seznam zadnjih 
klicev in dnevnik klicev
• Imenik s 100 vnosi
• Seznam zadnjih klicev s 5 vnosi
• Dnevnik klicev z 20 vnosi

Baterija
• 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterija

Potrošnja energije
• Potrošnja energije v stanju mirovanja: 

približno 800mW

Teža in mere
• 160 gramov
• 117mm x 109mm x 82mm 

(V x G x Š)

Temperaturno območje
• Delovanje: Med 0 in 35°C (32 do 

95°F).
• Hramba: Med -20 in 45°C (-4 do 

113°F).

Relativna vlažnost
• Delovanje: Do 95% pri 40°C
• Hramba: Do 95% pri 40°C
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9 Pogosto zastavljena 
vprašanja

V tem poglavju boste našli najpogosteje 
zastavljena vprašanja in odgovore o vašem 
telefonu.

Povezava

Slušalka se ne vključi!
• Napolnite baterije: Položite slušalko na 

bazno postajo za polnjenje. Po nekaj 
trenutkih se bo telefon vključil.

Slušalka se ne polni!
• Preverite povezave polnilnika.

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

polniti.
• Slab stik baterije: Nekoliko popravite 

položaj slušalke.
• Umazani stiki: Stike baterij očistite s 

krpo omočeno z alkoholom.

Med pogovorom je bila prekinjena 
komunikacija!
• Napolnite baterije
• Približajte se bazni postaji.

Telefon je "Izven dosega"!
• Približajte se bazni postaji.

Nastavitev

IŠČEM... je prikazano na slušalki in  
ikona utripa!
• Približajte se bazni postaji.
• Preverite ali je bazna postaja vključena.
• Ponastavite enoto in ponovite 

registracijo slušalke.

Med polnjenjem je na slušalki 
prikazan napis INITIAL (ZAČETEK)!
• Pred pravilnim delovanjem morate 

slušalko nekaj minut polniti.

Zvok

Slušalka ne zvoni!
Preverite ali GLASNOST ni nastavljena na 
TON IZKLJ, in preverite ali  ikona ni 
prikazana na zaslonu (glejte “Nastavitev 
Glasnosti zvonjenja” na strani 27).

Sogovornik me ne sliši!
Mikrofon je nastavljen na nemo: Med 
klicem pritisnite p.

Ni klicnega signala!
• Ni električnega napajanja: Preverite 

povezave. 
• Baterije so prazne: Napolnite baterije.
36 Pogosto zastavljena vprašanja
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• Približajte se bazni postaji.
• Uporabljen je bil napačen linijski kabel: 

Uporabite priložene linijske kable. 
• Potrebujete linijski adapter: Povežite 

linijski adapter z linijsko vrvico. 

Sogovornik me slabo sliši!
• Približajte se bazni postaji.
• Bazno postajo premaknite za vsaj 1 

meter od drugih električnih naprav.

Pogoste motnje zvoka na radiju ali 
televiziji!
• Bazno postajo premaknite za vsaj 1 

meter od drugih električnih naprav.

Obnašanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!
• Odklenite tipkovnico: Držite * v 

načinu mirovanja.

Slušalka se med dolgim 
pogovorom segreje!
• To je običajno. Slušalka med klicem 

troši električno energijo.

Slušalke ne morete registrirati na 
bazni postaji!
• Doseženo je bilo največje možno 

število (6) slušalk. Če želite registrirati 
novo slušalko, morate staro slušalko 
odregistrirati.

• Odstranite in zamenjajte baterije 
slušalke.

• Ponovno poskusite tako, da izključite 
in vključite električno napajanje bazne 
postaje in sledite navodilom 
registriranja slušalke (glejte 
“Registracija” na strani 32).

Številka klicočega ni prikazana!
• Usluga ni aktivirana: Preverite

vašo naročnino pri vašem 
omrežnem operaterju.

Slušalka se samodejno povrne v 
način mirovanja!
• Če v roku 15 sekund ni pritisnjena 

nobena tipka, se slušalka samodejno 
povrne v način mirovanja. V način 
mirovanja se samodejno povrne tudi, 
ko slušalko položite nazaj na bazno 
postajo.

Vnos v imenik se ne shrani in 
SPOMIN POLN se pojavi na zaslonu!
• Izbrišite vnos, da sprostite spomin 

pred ponovnim shranjevanjem.

Glavni PIN je napačen!
• Privzet glavni PIN je 0000.
• Ponastavite slušalko, da nastavite 

privzet glavni PIN, če ste ga predhodno 
že spremenili (glejte “Ponastavitev” na 
strani 33).
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10 Kazalo

A

Alarm 25
Avto odziv 28

B

Brisanje seznama klicev 23
Brisanje seznama zadnjih klicev 22
Brisanje vnosa v seznamu klicev 23
Brisanje zadnjih klicev 21

D

Datum in čas 25
Dnevnik klicev 16, 22
Dodatki 6

E

Čas povratnega klica 29

G

Glasno 18
Glasnost 18
Glasnost zvočnikov 19
Glasnost zvonjenja 27
Glavni PIN 32

I

Ikone na zaslonu 9
Ime slušalke 27
Imenik 16, 19
Interkom 23
Izbira države 33
Izbriši imenik 20

J

Jezik 28

K

Klicanje 16
Konferenčni klic 24

M

Melodija zvonjenja 27

N

Način klicanja 29
Namestitev telefona 11
Nemo 18
Neposredno klicanje 16

O

Odgovor klica 16
Odregistracija 32
Omejitev klica 29
Otroški klic 30

P

Polnitev baterij 12
Ponastavitev 33
Potekajoči klic 18
Povezava bazne postaje 11
Pozivanje 24
Predhodno izbiranje 16
Prefiks 31
Pregled bazne postaje 10
Pregled vašega telefona 7
Prenos zunanjega klica 23
Privzete nastavitve 34
Prostoročno sprejemanje klicev 17

R

Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 32
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S

Seznam zadnjih klicanih številk 16, 21
Shranjevanje številke 19
Shranjevanje klicane številke 21
SOS Številka 31
Sprejem zunanjega klica 24
Struktura menija 14

T

Ton alarma 26
Toni slušalke 27

U

Ura in alarm 25
Urejanje zadnje klicane številke 21

V

Verižno izbiranje 25
Vključitev/Izključitev slušalke 18
Vnos besedila ali številk 18
Vstavljanje baterij 12

Z]

Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 18
Zaključek klica 17
Zvočniški način 19
Zvok tipk 27
Kazalo 39
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