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Opozorilo
Uporabljajte le akumulatorske 
baterijske vložke. Slušalko pred 
uporabo polnite 24 ur.
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1 Pomembno
Pred uporabo telefonskega aparata CD640 
natančno preberite priročnik za uporabnika. 
Priročnik nudi pomembne podatke in navodila v 
zvezi s telefonskim aparatom.

1.1 Napajanje
• Proizvod se napaja na električnemu omrežju 

220-240 V AC. V primeru prekinitve ali napake 
v napajanju se komunikacija lahko izgubi.

• Električna omrežja so razvrščena kot nevarna. 
Polnilnik lahko izključite le tako, da odklopite 
napajalen kabel z omrežne vtičnice. Električna 
vtičnica mora biti v vsakem trenutku enostavno 
dostopna.

Opozorilo
• Napajalne sponke ali baterijski vložek ne smejo 

priti v stik s kovinskimi predmeti.
• Polnilnik ne sme priti v stik s tekočino.
• Uporabljajte le baterijske vložke, ki so priloženi 

proizvodu oziroma kot jih priporoča podjetje 
Philips: nevarnost eksplozije.

• Uporabljajte le kable, ki so del standardne 
opreme proizvoda.

• S prostoročnim vklopom lahko nastopi 
nenadno povečanje jakosti zvoka v slušalki na 
zelo visok nivo: slušalko zato ne držite 
preblizu ušesa.

• Ta oprema ni izdelana za klice v sili v primeru 
izpada električnega toka. Za klice v sili je treba 
najti drugo rešitev.

1.2 Skladnost
Podjetje Philips s tem izjavlja, da je proizvod 
izdelan v skladu z zahtevami in drugimi 
predmetnimi predpisi direktive 1999/5/ES. Izjavo 
o skladnosti si lahko preberete na spletnem 
naslovu: www.p4c.philips.com.

1.3 Recikliranje in odlaganje

Navodila za odlaganje odsluženih 
proizvodov. 
V skladu z direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive) 2002/96/ES ) je 
treba vse proizvode reciklirati z najboljšimi 
sredstvi obdelave in tehnikami zbiranja in 
recikliranja, ki so na voljo, ter tako poskrbite za 
zdravje ljudi in visoko stopnjo zaščite okolja.
Proizvod je oblikovan in izdelan iz visoko 
kakovostnih materialov in delov, ki se lahko 
reciklirajo in ponovno uporabijo.
Pozanimajte se o lokalnih zbirnih ločevalnih 
centrih za električne in elektronske proizvode, ki 
so označeni s tem simbolom.

Izberite eno od naslednjih možnosti za 
odlaganje:
• Cel proizvod (vključno s kabli, vtiči in dodatki) 

zavrzite v pooblaščenih zbirnih centrih za 
odlaganje električnih in elektronskih delov 
(WEEE).

• Ko kupite nadomestni proizvod, vrnite 
odsluženega v kompletu prodajalcu. Prodajalec 
mora sprejeti odslužen proizvod v skladu z 
direktivo o odlaganju električnih in 
elektronskih delov (WEEE).

Navodila za odlaganje baterijskih vložkov:
Baterijske vložke ni dovoljeno zavreči 
med običajne gospodinjske odpadke.

!
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Podatki o embalaži:
Podjetje Philips je embalažo označilo s 
standardnimi simboli za recikliranje in ustrezno 
odlaganje morebitnih odpadkov.

Za sistem zbiranja in recikliranja na 
državnem nivoju je bil namenjen finančni 
prispevek.
Označeni embalažni material se lahko 
reciklira.

1.4 V skladu s standardom GAP
V skladu s standardom GAP so vse slušalke 
DECT™ GAP in bazne postaje izdelane v skladu 
z minimalnim standardom delovanja ne glede na 
njihovo oznako. Slušalka CD640/645 in bazna 
postaja GAP izpolnjujeta ustrezne zahteve, to 
pomeni, da so zajamčene minimalne funkcije: 
registracija slušalke, prevzem linije, sprejetje 
klica in izbiranje številk. Napredne funkcije niso 
na voljo v vseh primerih, ko z bazno postajo 
uporabljate drugo slušalko in ne slušalke 
CD640/645.
Za registracijo in uporabo slušalk CD640/645 na 
standardno bazno postajo GAP, ki ni iste izdelave, 
ukrepajte, kot opisano v navodilih izdelovalca in 
nato, kot opisano v poglavju 5.8.6.
Za registracijo slušalke druge izvedbe na bazno 
postajo CD640/645, slednjo nastavite v način za 
registracijo (poglavje 5.8.6.), nato ukrepajte, kot 
opisano v navodilih izdelovalca.

1.5 Električna, magnetna in 
elektromagnetna polja (EMF)

Podjetje Philips Royal Electronics izdeluje in 
prodaja različne potrošniške proizvode, ki 
običajno tako kot vsi elektronski aparati 
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne 
signale.
Eno od glavnih poslovnih načel podjetja 
Philips je: pri izdelavi proizvodov je treba 
upoštevati vse ukrepe za zdravje in varnost in 
izpolnjevati zahteve vseh veljavnih 
predmetnih predpisov ter v okviru 
standardov EMF, ki veljajo v trenutku 
izdelave.
Philips dosledno razvija, izdeluje in trži 
proizvode, ki nimajo neželenih učinkov.

Philips jamči, da so vsi proizvodi ob pravilni 
uporabi varni v skladu z aktualnimi 
znanstvenimi dokazi.
Philips aktivno sodeluje pri oblikovanju 
mednarodnih standardov EMF in varnostnih 
standardov, kar pomeni, da ima podjetje 
vpogled v pričakovane razvoje 
standardizacije, ki jih zato lahko zgodaj vključi 
v svoje proizvode.

1
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2 Telefonski aparat

2.1 Kaj je v paketu? 

Pomni
Linijski adapter ni obvezno povezan z linijskim kablom. Poglejte, če je v škatli. V tem primeru, preden 
linijski kabel povežete v linijsko vtičnico, povežite linijski adapter z linijskim kablom.
V paketih z več slušalkami so ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z omrežnimi napajalniki in dodatni 
akumulatorski baterijski vložki.

 Slušalka Bazna postaja Električna napajalna enota

2 akumulatorska 
vložka AAA

Priročnik za 
uporabnika

Navodila za hitri 
zagon

Garancijski list

Telefonski linijski 
kabel

CD640
5Telefonski aparat
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2.2 Pregled lastnosti telefona

2.2.1 Slušalka

A LED dogodka
IZKLOP: Ni novih dogodkov.
UTRIPA RDEČA: Neprebrani dogodki 
(primer: neodgovorjen klic, novo sporočilo 
SMS - za uporabo te funkcije je treba naročiti 
storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) 
pri ponudniku omrežnih storitev.)

B Mehka tipka levo
V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v 
glavni meni.
V drugih načinih: Izberite funkcijo na zaslonu 
slušalke neposredno nad tipko.

C Mehka tipka desno
V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v 
seznam za ponovno klicanje.
V drugih načinih: Izberite funkcijo na zaslonu 
slušalke neposredno nad tipko.

D Dnevnik klicev/Gor
V  stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v 
dnevnik klicev.
V načinu menija: Pritisnite za pomikanje gor po 
menijskem seznamu.
V načinu imenika/dnevnika klicev/pregleda 
ponovnega klicanja: Pritisnite za pomikanje gor 
po drugih vnosih.
Med povezavo klica: Pritisnite za povečanje 
glasnosti v slušalki.
V načinu urejanja: Pritisnite za premik nazaj na 
predhodno črko oziroma števko.

E Imenik/Dol
V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v 
imenik.
V načinu menija: Pritisnite za pomikanje dol 
po menijskem seznamu.
V načinu imenika/dnevnika klicev/pregleda 
ponovnega klicanja: Pritisnite za pomikanje 
dol do drugih vnosov.
Med povezavo klica: Pritisnite za zmanjšanje 
glasnosti v slušalki.
V načinu urejanja: Pritisnite za premik naprej 
na naslednjo črko oziroma števko.

A

B

C

D

E
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F Izklop pogovora/Izhod
V stanju pripravljenosti: Pritisnite in približno 
5 sekund zadržite za izklop slušalke. 
Izključeno slušalko priključite s kratkim 
pritiskom na tipko.
V načinu menija: Dolg pritisk za vrnitev v 
način mirovanja, kratek pritisk za vrnitev v 
predhodni meni.
Med povezavo klica: Pritisnite za prekinitev 
klica.

G Vklop pogovora/R
V stanju pripravljenosti: Pritisnite za prevzem 
zunanjega prihajajočega klica ali internega 
klica.
Med povezavo klica: Pritisnite za vnos R za 
storitve operaterja.

H Alfanumerična tipkovnica
I Tipka lojtra (#)

V stanju pripravljenosti/klicanja: Kratek 
pritisk za vnos #.
V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za izklop 
opozarjanja na klic.
V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za vnos 
začasne zaustavitve.
V načinu urejanja: Kratek pritisk za preklop 
med velikimi in malimi tiskanimi črkami.

J Tipka zvezdica (*)
V stanju pripravljenosti/klicanja: Kratek 
pritisk za vnos *.
V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za vklop 
ali izklop zaklepa tipkovnice.

K Prenos klica/interkom/konferenčni klic
V stanju pripravljenosti: Kratek pritisk za 
začetek interkom klica.
Med povezavo zunanjega klica: Kratek pritisk 
za začetek internega klica ali preklop med 
internim in zunanjim klicem.
Dolg pritisk za začetek konferenčnega klica z 
zunanjim klicem in drugim internim klicem.

L Tipka za zvočnik
Med povezavo klica: Pritisnite za vklop/izklop 
zvočnika.

M Vtič slušalke (odvisno od države)
Prostoročno komunikacijo vzpostavite s 
povezavo slušalke in vtiča.

F

G

H

J

K

L

M

I
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2.2.2 Ikone zaslona na slušalki

2.2.3 Bazna postaja

A Tipka za pozivanje
Pritisnite za pozivanje slušalke.
Pritisnite in zadržite tri sekunde za zagon 
postopka registracije.

Oznaka napolnjenosti baterijskega vložka
 Oznaka do konca iztrošenega baterijskega vložka
 Oznaka majhne napolnjenosti baterijskega vložka
 Oznaka delno napolnjenega baterijskega vložka
 Oznaka polno napolnjenega baterijskega vložka

Animacija med polnjenjem baterijskega vložka

Zaslon, ko je telefon v uporabi. Utripa med prihajajočim zunanjim klicem ali zadržanjem 
internega klica.

Utripa za neodgovorjene klice (Ta funkcija je na voljo, če ste naročeni na storitev prikaza 
klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev) ali sprejeta in neprebrana 
sporočila SMS ali glasovne pošte.

Zaslon med povezavo internega klica. Utripa med prihajajočim internim klicem ali 
zadržanjem internega klica.

Zaslon, ko je vključena budilka.

Zaslon, ko je vključen zvočnik.

Zaslon, ko je tipkovnica zaklenjena.

Zaslon, ko je opozarjanje na klic izključeno.

Zaslon, ko je slušalka registrirana in v območju bazne postaje. Utripa, ko slušalka ni v 
območju bazne postaje oziroma išče signal bazne postaje.

A
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Pred začetkom

3 Pred začetkom

3.1 Povežite bazno postajo.
Pozor

 Bazne postaje ni dovoljeno namestiti v bližino 
večjih kovinskih predmetov, kot so omare, 
radiatorji ali električne naprave. V takšnih pogojih 
lahko nastopijo motnje zvoka ali kakovosti. V 
zgradbah z debelimi notranjimi in zunanjimi 
stenami lahko nastopijo motnje pri prenosu 
signala v in iz bazne postaje.

Opozorilo
Napajanje se priklopi, ko napajalni adapter 
priključite v enoto in električno vtičnico. Enoto 
lahko izključite le tako, da odklopite napajalni 
adapter z omrežne vtičnice. Zato mora biti 
električna vtičnica v vsakem trenutku enostavno 
dostopna.

Napajalni adapter in telefonski linijski kabel je 
treba povezati pravilno; z nepravilno povezavo 
lahko poškodujete enoto.
Obvezno uporabite telefonski linijski kabel, ki ste 
ga prejeli z enoto. V nasprotnem primeru se lahko 
zgodi, da ne bo tona izbiranja.

Priključite vtič električnega kabla v vtičnico 
pod bazno postajo.

Priključite vtič linijskega kabla v vtičnico pod 
bazno postajo.

Povežite drugi del linijskega kabla v telefonsko 
vtičnico in drugi del napajalnega kabla v 
električno vtičnico.

Pomni
Linijski adapter ni obvezno povezan z linijskim 
kablom. V tem primeru, povežite linijski adapter 
na linijski kabel, še preden povežete linijski kabel 
v linijsko vtičnico.

3.2 Namestitev akumulatorskih 
baterijskih vložkov

K telefonskemu aparatu CD640 sta priložena dva 
akumulatorskega baterijska vložka. Pred prvo 
uporabo namestite v slušalko baterijske vložke in 
jih do konca napolnite.

Potisnite dol pokrovček predelka za 
baterijske vložke.

 Namestite baterijske vložke, kot označeno v 
predelku, in ponovno pritrdite pokrovček. 

3.3 Namestite slušalko na polnilni 
nastavek.

Pomni
Slušalko pred prvo uporabo polnite najmanj 24 
ur.
Polno napolnjeni baterijski vložki zagotavljajo 
približno 12 ur pogovora in približno 150 ur 
stanja pripravljenosti. 

!

1

2

3

1

2

9



CD640_053_IFU_SI.book  Page 10  Tuesday, April 17, 2007  9:34 AM
Namestite slušalko na polnilni nastavek bazne 
postaje. 
Slušalko pustite na polnilnemu nastavku, 
dokler se baterijski vložki do konca ne 
napolnijo. 
Ko se slušalka do konca napolni, se na zaslonu 
izpiše .

3.4 Konfiguracija telefonskega aparata 
Odvisno od posamezne države se izpiše zaslon 
Dobrodošli. Če se zaslon izbire države ne označi, 
to pomeni, da ni treba izbrati kode države za 
konfiguracijo telefona. 
Pred prvo uporabo je treba telefonski aparat 
konfigurirati ustrezno državi, kjer se uporablja. Po 
nekaj minutah polnjenja se osvetli zaslon 
Dobrodošli. Telefon konfigurirajte, kot sledi: 

Pritisnite < za prikaz seznama držav. 
• Na zaslonu se izpiše država, ki je na voljo. 

Pomni
Če pritisnete >, se na slušalki ponovno osvetli 
zaslon Dobrodošli. 

Pritisnite u/d za pomik do izbrane 
države. 
Pritisnite < za potrditev izbire. 

• Telefonski aparat je v tem trenutku konfiguriran 
ustrezno za izbrano državo in nastavljen nazaj v 
stanje pripravljenosti. 
Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno 
prevzame privzete linijske nastavitve. 

Nasvet
Če nepravilno izberete državo oziroma želite 
spremeniti izbiro države po prvi konfiguraciji, 
pritisnite < v stanju pripravljenosti za vnos v 
glavni meni SMS, vnesite ##**793 za ponastavitev 
privzetih nastavitev. Po približno 30 sekundah se 
telefonski aparat nastavi nazaj na zaslon 
Dobrodošli in ponovno lahko izberete državo. 

3.5 Kako vključiti/izključiti slušalko? 
Slušalko lahko izključite za varčno uporabo 
baterijskih vložkov. 

Pritisnite in približno 5 sekund zadržite e za 
izklop slušalke. 
Pritisnite e za ponoven vklop slušalke.
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4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predizbiranje
Vnesite telefonsko številko (največ 24 števk).
Pritisnite r za izbiranje številke.

• Klic se začne.

4.1.2 Neposredno klicanje
Pritisnite r za prevzem linije.
Vnesite telefonsko številko.

• Klic se začne.

4.1.3 Klic iz dnevnika klicev
Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev 
prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri 
ponudniku omrežnih storitev. 

V načinu mirovanja:
Pritisnite u za izbiro Dnevnik klicev.
Pritisnite <.
Pritisnite u/d za pomik na želen 
neodgovorjen klic.
Pomni

Na zaslonu se lahko izpiše:
• številka kličočega*
• ime kličočega (če je v imeniku)*
• Ni na voljo, če je klicna številka skrita**
• Razpoložljivost podatkov o uri in datumu je 

odvisna od ponudnikov storitev.
*  Za funkcijo je treba naročiti storitev prikaza
  klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku
  storitev.
** Skrite številke, skrita identifikacija kličočega.

Pritisnite r za izbiranje številke.
• Klic se je začel.

Pomni
Izpiše se zadnji neodgovorjeni klic; ko je 
pomnilnik poln se izbriše najstarejši vnos.

4.1.4 Klic iz imenika

V načinu mirovanja:
Pritisnite d za vstop v imenik.
Pritisnite u/d za izbiro želenega vnosa v 
imenik.
Pritisnite r za izbiranje številke.

• Klic se začne.
Nasvet

Namesto u ali d za brskanje med vnosi v 
imeniku, pritisnite številčno tipko, ki ustreza prvi 
črki vnosa v imenik, ki ga želite najti v meniju 
imenika. Na primer, z enim pritiskom na 2 se 
izpišejo vnosi, ki se začnejo na črko A. Z dvojnim 
pritiskom na 2 se izpišejo vnosi, ki se začnejo na 
črko B.

4.1.5 Klic s seznama za ponovno klicanje

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite > za vstop v seznam za ponovno 
klicanje.

• Na zaslonu se izpiše zadnja klicana številka ali 
ime, če številka ustreza vnosu v imenik.
Pritisnite u/d za pomik na želen vnos.
Pritisnite r za izbiranje številke.

• Klic se začne.
Nasvet

V slušalko se shrani zadnjih 20 klicanih številk. Na 
seznamu za ponovno klicanje se na prvem mestu 
izpiše zadnja klicana številka. Če številka 
ponovnega klicanja ustreza vnosu v imeniku, se 
izpiše ime, ki je shranjeno v imenik.

4.1.6 Časovni merilnik za trajanje klica
Ko odložite slušalko, časovni merilnik označi 
trajanje tekočega klica. Čas se izpiše v minutnem 
in sekundnem formatu (MM:SS).

4.2 Prevzem klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite r. 
• Klic se vzpostavi.
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4.3 Odgovor na klic v prostoročnem 
načinu

Ko telefon zazvoni, pritisnite v. 
• Klic se vzpostavi in vključi se . Za pogovor s 

kličočim ni treba držati slušalke.
Opozorilo

Ko slušalka zvoni med prihajajočim klicem, 
slušalke ne držite preblizu ušesu, ker jakost 
opozarjanja lahko poškoduje sluh.

Pomni
Prihajajoči klic ima prednost pred drugimi 
dogodki. Ob prihajajočem klicu se izključijo vsi 
ostali dejavni statusi, kot so telefonske nastavitve, 
krmarjenje po meniju itn.

Nasvet
Če se vključi način samodejnega prevzema klica, 
lahko dvignete slušalko z bazne postaje in 
prevzamete klic.

4.4 Zaključek klica
Pritisnite e med povezavo klica.
• Klic se zaključi.
ALI
Odložite slušalko na bazno postajo.
• Klic se zaključi.

4.5 Ponovno klicanje
Za to funkcijo je treba naročiti ustrezno storitev 
pri lokalnem ponudniku omrežnih storitev.
S funkcijo ponovnega klicanja lahko opravite ali 
sprejmete drug klic. Postopki iz poglavja 4.5.1 in 
4.5.2 se lahko razlikujejo, odvisno od države in 
lokalnega ponudnika omrežnih storitev. O 
podrobnostih postopka ponovnega klicanja te 
storitve se posvetujte z lokalnim ponudnikom 
omrežnih storitev.

4.5.1 Kako opraviti drugi klic?

Med klicem:
Pritisnite < in u/d za izbiro Zaž. 2. 
klic. 
Pritisnite < za izbiranje druge številke za 
klicanje.

• Drugi klic se začne.

Pomni
Pritisnite lahko < in u/d za izbiro 
Preklop klicev ali Konferenca za preklop med 
prvim in drugim klicem ali za konferenčni klic.

4.5.2 Kako privzeti drugi klic?
Za to funkcijo je treba naročiti ustrezno storitev 
pri lokalnem ponudniku omrežnih storitev. Če 
med trajanjem klica prejmete drug klic, vas 
telefon na to opozarja s kratkimi piski v intervalih.
Med prikazom identitete kličočega pritisnite < 
in u/d za izbiro funkcij za sprejem ali 
zavrnitev drugega klica.

Pomni
Po prevzemu drugega klica lahko pritisnete < in 
u/d za izbiro Preklop klicev ali Konferenca 
za preklop klicev med prvim in drugim klicem ali 
za konferenčni klic.

Pomni
Če ste se naročili na storitev prikaza klicne 
številke kličočega (Caller ID), se na zaslonu izpiše 
identifikacija kličočega.

4.6 Kako uporabljati interkom?
Za to funkcijo je treba registrirati vsaj dve slušalki. 
S to funkcijo lahko opravljate interne klice, 
zunanje klice vežete z ene slušalke na drugo in 
izvajate konferenčne klice. 

4.6.1 Kako opraviti interni klic?

V načinu mirovanja:
Pritisnite c.

• Izpišejo se slušalke, ko so na voljo za interkom.
Pritisnite u/d za izbiro želene slušalke. 
Pritisnite < na kličoči slušalki.

• Želena slušalka zazvoni.
Pritisnite r na klicani slušalki.

• Interkom se vzpostavi.
Pomni

Če je klicana slušalka zasedena, vas na to opozori 
ustrezen ton iz kličoče slušalke.

!

1

2

1

2

3

4

12 Uporaba telefona



CD640_053_IFU_SI.book  Page 13  Tuesday, April 17, 2007  9:34 AM
4.6.2 Kako vezati zunanji klic na drugo 
slušalko?

Med zunanjim klicem:
Pritisnite c za začetek internega klica.

• Izpišejo se slušalke, ki so na voljo za interkom, in 
zunanji klic se samodejno zadrži. 
Pritisnite u/d za izbiro želene slušalke.
Pritisnite < za klicanje želene slušalke.

• Želena slušalka zazvoni.
Pritisnite r na klicani slušali za začetek 
interkoma.
Pomni

Pritisnete lahko c za preklop klica med internim 
in zunanjim klicem.

Pritisnite e na kličoči slušalki.
• Kličoča slušalka prenese zunanji klic na klicano 

slušalko.

4.6.3 Kako opraviti trojni konferenčni klic?
S funkcijo konferenčnega klica si lahko dve slušalki 
delita zunanji klic (v interkomu). Pogovarjajo se 
lahko trije in za to ni treba naročiti nobene 
omrežne storitve.

Med zunanjim klicem:
Pritisnite c za začetek internega klica.

• Izpišejo se slušalke, ki so na voljo za interkom, in 
zunanji klic se samodejno zadrži. 
Pritisnite u/d za izbiro želene slušalke.
Pritisnite < za klicanje želene slušalke.

• Želena slušalka zazvoni.
Pritisnite r na klicani slušalki za začetek 
interkoma.
Pomni

Pritisnete lahko c za preklop klica med internim 
in zunanjim klicem.

Dolg pritisk na c na kličoči slušalki.
• Vzpostavi se trojni konferenčni klic med kličočo 

slušalko, klicano slušalko in zunanjim klicem. 

Med konferenčnim klicem:
Pritisnite na c za zadržanje zunanjega klica in 
ponovno vzpostavitev internega klica.

• Zunanji klic se samodejno zadrži.

Pritisnite in zadržite c za ponovno 
vzpostavitev konferenčnega klica.
Pomni

Če med konferenčnim klicem kdor koli odloži 
slušalko, druga slušalka ostane povezana z 
zunanjim klicem.

4.6.4 Prikaz klicne številke kličočega (CLI)
Prikaz klicne številke kličočega (CLI) je posebna 
storitev, ki jo je treba naročiti pri ponudniku 
omrežnih storitev. Če ste naročili storitev CLI  in 
če številka kličočega ni skrita se, ko telefon 
zazvoni, na zaslonu slušalke izpiše številka ali ime 
kličočega in tako se lahko odločite, ali boste 
odgovorili na klic ali ne. Za več informacij o tej 
storitvi se obrnite na ponudnika omrežnih 
storitev.

4.6.5 Klic na čakanju
Če ste se naročili na storitev klica na čakanju, 
slušalka odda zvočni signal , ki vas opozori na 
prihajajoči drugi klic. Na zaslonu se izpiše tudi 
številka ali ime drugega kličočega, če ste seveda 
naročeni na storitev CLI. Za več informacij o tej 
storitvi se obrnite na ponudnika omrežnih 
storitev.
Za prevzem drugega klica pritisnite r.

4.7 Kako poiskati slušalko?
Slušalko lahko pokličete tako, da pritisnete p na 
bazni postaji.
Vse slušalke, ki so registrirane v bazno postajo, 
oddajajo pozivni signal, ki ga lahko prekinete s 
pritiskom na r/ e/ v/ > na slušalki ali p 
na bazni postaji.
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Izkoristite svoj telefonski aparat

5 Izkoristite svoj telefonski 
aparat

5.1 Klic v teku
Med klicem so na voljo določene možnosti. Te 
možnosti se izpišejo s pritiskom ustrezne tipke 
med klicem v teku. Možnosti, ki so na voljo:

5.1.1 Izklop/vklop mikrofona?

Med klicem:
Pritisnite >.

• Mikrofon se izključi in izpiše se Izklop zvoka.
Ponovno pritisnite > za vklop mikrofona.

5.1.2 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Med klicem:
Pritisnite u/d za izpis trenutne glasnosti 
slušalke.
Pritisnite u/d za izbiro glasnosti 
slušalke, jakost 1 do jakost 5.

• Glasnost slušalke se nastavi in telefon se 
ponastavi na zaslon povezave klica.

5.1.3 Kako vključiti zvočnik?

Med klicem:
Pritisnite v za vklop načina zvočnika.

5.2 SMS
SMS pomeni Short Message Service oziroma 
storitev kratkih sporočil. Za to storitev je treba 
naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega 
(CLI) pri ponudniku omrežnih storitev. Sporočila 
SMS se lahko izmenjujejo s telefonom (mobilne ali 
združljive fiksne linije), če je prejemnik tudi 
naročen na storitev CLI in SMS.
Tovarniške nastavitve na CD640 ustrezajo 
pogojem državnega operaterja. Če želite pošiljati 
ali sprejemati sporočila SMS preko drugega 
ponudnika, morate nastaviti ustrezne številke 
centra SMS. V telefon lahko shranite do 50 
sporočil SMS, razdeljeno po mapah prejeto in 
osnutki. Maksimalna dolžina posameznega 
sporočila je 160 znakov.

5.2.1 Kako napisati in odposlati novo 
sporočilo SMS?

V načinu mirovanja:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite < za izbiro Napiši SMS.
Vnesite besedilo.

Pritisnite < za vnos ciljne telefonske 
številke.
Pritisnite < za izbiro Pošlji ali Shrani kot 
osnutek.
Pritisnite < za potrditev.
Pomni

Če med pisanjem sporočila SMS prejmete klic, se 
postopek pisanja prekine. Sporočilo SMS se ne 
shrani.
Če sporočila ni možno uspešno odposlati, se na 
zaslonu izpiše »Poš. neuspešno« in sporočilo se 
shrani v mapo Osnutek.
Pozivnik »Poš. neuspešno« umaknete tako, da 
pregledate vsa neodposlana sporočila v mapi 
Osnutki za sporočila SMS. Potem ko pregledate vsa 
neodposlana sporočila, ta pozivnik v načinu 
mirovanja ugasne. Druga možnost: pozivnik »Poš. 
neuspešno« ugasne, če izbrišete vsa sporočila SMS.
Če pri sestavljanju sporočil SMS 60 sekund ne 
pritisnete nobene tipke, se slušalka ponastavi v 
način mirovanja. Urejeno sporočilo se samodejno 
shrani v mapo Osnutek.
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Tipka Ukrep

u Pritisnite za premik kazalčka levo za 1 
mesto.
Pritisnite in zadržite za preskok na prvo 
črko/števko.

d Pritisnite za premik kazalčka desno za 1 
mesto.
Pritisnite in zadržite za preskok na 
zadnjo črko/števko.

> Pritisnite za izbris predhodne črke/
števke.
Pritisnite za vrnitev v predhodni meni, 
če na zaslonu za vnos ni črk/števk.
Dolg pritisk za izbris vseh črk/števk.
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5.2.2 Prejeto
Opozorilo

Ko je mapa polna, prejemanje nadaljnjih sporočil 
ni možno. V tem primeru izbrišite starejša 
sporočila in tako omogočite prejemanje novih.
Sporočila v mapi Prejeto se izpišejo glede na čas 
prejema, tako da je zadnje sporočilo izpisano na 
prvem mestu.
Vsakokrat, ko prejmete sporočilo SMS, se vključi 
zvočni signal beep, če je vključen ton SMS (glejte 
poglavje 5.7.1.7) in na zaslonu se izpiše Novo Spor. 
LED dogodka utripa, dokler si ne ogledate novega 
sporočila SMS. Pozivnik Novo Spor ugasne, potem 
ko pregledate vsa nova sporočila SMS. 

5.2.2.1 Kako pregledati sporočilo v mapi 
Prejeto?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnit e u/d za izbiro Prejeto.
Pritisnite < in krmarite po seznamu 
sporočil SMS za izbiro želenega sporočila.

• Seznam sporočil se izpiše s telefonsko številko 
pošiljatelja ali ustreznim imenom (če številka 
ustreza vnosu v imenik). 
Pritisnite < za ogled vsebine sporočila.
Nasvet

Med prebiranjem sporočila SMS pritisnite u/
d za premik na naslednjo ali predhodno 
vrstico. Na koncu sporočila se izpišejo: telefonska 
številka pošiljatelja ter datum in ura prejema 
sporočila.

Med ogledovanjem vsebine sporočila lahko 
pritisnete < za naslednje možnosti:

Pritisnite e za vrnitev v meni SMS.

5.2.2.2 Kako odgovoriti na sporočilo iz 
mape Prejeto?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnete < za prikaz menijskih možnosti 
mape Prejeto.
Pritisnite u/d za izbiro Odgovori.
Pritisnite < za začetek urejanja besedila. 
Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za 
pošiljanje sporočila ali izbiro možnosti Shrani 
kot osnutek za premik sporočila v mapo 
Osnutek.

5.2.2.3 Kako posredovati sporočilo iz 
mape Prejeto?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnete < za prikaz menijskih možnosti 
mape Prejeto.
Pritisnite u/d za izbiro Uredi. 
Pritisnite < za začetek urejanja besedila. 
Pritisnite < za potrditev sporočila.
Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za 
pošiljanje sporočila ali izbiro možnosti Shrani 
kot osnutek za premik sporočila v mapo 
Osnutek.

5.2.2.4 Kako shraniti telefonsko številko 
pošiljatelja v imenik?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnete < za prikaz menijskih možnosti 
mape Prejeto.
Pritisnite u/d za Shrani številko. 
Pritisnite < za vnos imena novega stika.
Pritisnite < za spremembo številke (po 
potrebi) in pritisnite <.
Pritisnite u/d za izbiro skupine (<Ni 
skupine>, <Skupina A>, <Skupina B>, 
<Skupina C>).
Pritisnite < za shranitev vnosa.

• Vključi se zvočni signal in vnos SMS se shrani v 
imenik.

5.2.2.5 Kako izbrisati sporočilo iz mape 
Prejeto?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnete < za prikaz menijskih možnosti 
mape Prejeto.
Pritisnite u/d za izbiro Izbriši. 
Pritisnite < za potrditev.

Odgovori Pošlji odgovor pošiljatelju 
sporočila.

Uredi Sporočilo posreduje drugemu 
prejemniku.

Shrani 
številko

Številko pošiljatelja shrani v 
imenik.

Izbriši Izbriši izbrano sporočilo.

Izbriši vse Izbriši vsa sporočila v mapi 
Prejeto.
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• Vključi se zvočni signal in izbran vnos SMS se 
izbriše iz mape Prejeto.

5.2.2.6 Kako izbrisati vsa sporočila iz 
mape Prejeto?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnete < za prikaz menijskih možnosti 
mape Prejeto.
Pritisnite u/d za izbiro Izbriši vse. 
Pritisnite < za potrditev.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal in vsa sporočila SMS se 
izbrišejo iz mape Prejeto.

5.2.3 Mapa Osnutek
V mapo Draft se poleg sporočil, ki jih sami 
shranite kot osnutke, samodejno shranijo tudi 
neuspešno odposlana sporočila. 

5.2.3.1 Kako pregledati osnutke sporočil?

V načinu mirovanja:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite u/d za izbiro Osnutek.
Pritisnite < in krmarite po seznamu 
sporočil SMS za izbiro želenega sporočila.
Pritisnite < za ogled vsebine sporočila.
Nasvet

Med prebiranjem sporočila SMS pritisnite u/
d za premik na naslednjo ali predhodno 
vrstico. Na koncu sporočila se izpišejo: telefonska 
številka pošiljatelja ter datum in ura prejema 
sporočila.

Med ogledovanjem vsebine sporočila lahko 
pritisnete < za naslednje možnosti:

Pritisnite e za vrnitev v osnutek sporočila.

5.2.3.2 Kako poslati sporočilo iz mape 
Osnutek?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnite < za prikaz menijskih možnosti 
mape Osnutek.
Pritisnite < za izbiro Pošlji.
Pritisnite < za potrditev.

5.2.3.3 Kako uredite osnutek sporočila?
Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnite < za prikaz menijskih možnosti 
mape Osnutek.
Pritisnite u/d za Uredi. 
Pritisnite < za začetek urejanja besedila. 
Pritisnite < za potrditev sporočila.
Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za 
pošiljanje sporočila.

5.2.3.4 Kako izbrisati sporočilo iz mape 
Osnutek?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnite < za prikaz menijskih možnosti 
mape Osnutek.
Pritisnite u/d za Izbriši. 
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos SMS se 
izbriše iz mape Osnutek.

5.2.3.5 Kako izbrisati vsa sporočila iz 
mape Osnutek?

Med ogledovanjem vsebine sporočila 
pritisnite < za prikaz menijskih možnosti 
mape Osnutek.
Pritisnite u/d za izbiro Izbriši vse. 
Pritisnite < za potrditev.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal in vsa sporočila SMS se 
izbrišejo iz mape Osnutek.

5.2.4 Nastavitve SMS
S tem menijem lahko nastavite strežnik za 
pošiljanje in prejemanje sporočil SMS. Telefonski 
aparat lahko sprejme sporočila s 3 storitvenih 
centrov.
Za vsak posamezen storitveni center lahko 
nastavite številki pošiljanja in prejemanja. 
Maksimalna dolžina dohodne/odhodne številke je 

Pošlji Sporočilo pošlji takoj.

Uredi Sporočilo posreduj drugemu 
prejemniku.

Izbriši Izbriši izbrano sporočilo.

Izbriši vse Izbriši vsa sporočila v mapi 
Prejeto.
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24 števk. Dohodne in odhodne za telefonski 
aparat so že nastavljenje za omrežje v vaši državi. 
Svetujemo vam, da teh nastavitev ne spreminjate. 
Za več informacij ali v primeru morebitnih težav 
se obrnite na lokalnega ponudnika omrežnih 
storitev.

5.2.4.1 Kako vključiti/izključiti 
sprejemanje SMS?

Telefon lahko sprejme sporočila SMS z drugega 
telefona, če ste naročeni na storitvi CLI in SMS pri 
lokalnemu ponudniku omrežnih storitev. Po 
privzetih nastavitvah je sprejemanje SMS 
vključeno, tako da lahko prejemate sporočila 
SMS.

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite u/d za izbiro Nastavitve SMS.
Pritisnite < za izbiro Sprejemanje SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Tudi če je sprejemanje SMS izključeno, lahko 
sporočila SMS pošiljate.

5.2.4.2 Kako spremeniti številko mape 
SMS?

Ta funkcija je odvisna od države in morda v 
nekaterih državah ni na voljo.

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite u/d za izbiro Nastavitve SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro Zaž.
Pritisnite < za vnos nove številke mape 
(največ 24 števk).
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.2.4.3 Kako nastaviti center SMS? 

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite u/d za izbiro Nastavitve SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro Center 
SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro centra 
SMS (<Center SMS 1>, <Center SMS 2> ali 
<Center SMS 3>).
Pritisnite < in u/d za izbiro Pošlji št.
Pritisnite < za vnos številke pošiljanja in 
pritisnite <.
Pritisnite < in u/d za izbiro Sprejmi 
št.
Pritisnite < za vnos številke sprejemanja in 
pritisnite. 

• Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na 
predhodni meni.

5.2.4.4 Kako nastaviti privzeti center 
SMS?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite < za izbiro SMS.
Pritisnite u/d za izbiro Nastavitve SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro Privzeti 
center.
Pritisnite < in u/d za izbiro centra 
SMS (<Center SMS 1>, <Center SMS 2> ali 
<Center SMS 3>).
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

• Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na 
predhodni meni.

5.3 Imenik
Telefon lahko shrani do 200 vnosov v imenik. 
Največ devet telefonskih številk se lahko shrani v 
pomnilnike za neposreden dostop do pogosto 
klicanih številk. Telefonsko številko lahko 
sestavlja največ 24 števk. Vsaka registrirana 
slušalka ima svoj lasten imenik.
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5.3.1 Kako shraniti številko v imenik?

V stanju pripravljenosti: 
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < za izbiro Nov vnos.
Pritisnite < za vnos imena (največ 12 črk).
Pritisnite < za vnos številke (največ 24 
števk).
Pritisnite < za izbiro skupine (<Ni skupine>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>). 
Pritisnite < za shranitev vnosa.

• Vključi se zvočni signal in vnos v imenik se shrani.
Pomni

Če ste naročili storitev identifikacije kličočega pri 
ponudniku omrežnih storitev, lahko za vsako 
skupino dodelite poseben ton zvonjenja. Ko 
prejmete klic te skupine, zaslišite določen ton 
zvonjenja. Izbranim skupinam lahko tudi določite 
posamezne stike.

5.3.2 Kako vstopiti v imenik?

V načinu mirovanja:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Vnos 
seznama.
Pritisnite < in u/d za premik na želen 
vnos v imenik.
Pritisnite < za ogled podrobnosti želenega 
vnosa v imenik.
Nasvet

V načinu mirovanja pritisnite d za vstop v 
imenik, pritisnite u/d za izbiro želenega 
vnosa v imenik in pritisnite < za ogled 
podrobnosti izbranega vnosa v imenik.

5.3.3 Kako urediti vnos v imenik? 

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Uredi 
vnos.
Pritisnite < in u/d za izbiro vnosa, ki 
ga želite urediti.
Pritisnite <.

Pritisnite > za izbris črk eno za drugo, 
uredite ime in pritisnite <. 
Pritisnite > za izbris črk in števk eno za 
drugo, uredite številko in pritisnite <.
Pritisnite < za izbiro skupine (<Ni skupine>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
Pritisnite < za shranitev vnosa. 

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos v imenik se 
spremeni.

5.3.4 Kako izbrisati vnos iz imenika?

V načinu mirovanja:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za pomik na Izbriši 
vnos.
Pritisnite < in u/d za izbiro vnosa, ki 
ga želite izbrisati.
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbriše iz 
imenika.

5.3.5 Kako izbrisati vse vnose iz imenika?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za pomik na Izbriši 
vse.
Pritisnite < za potrditev.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal in vsi vnosi so izbrisani iz 
imenika.

5.3.6 Kako shraniti pomnilnik 
neposrednega dostopa?

Shranite lahko do 9 pomnilnikov neposrednega 
dostopa (Tipke 1 do 9). Z daljšim pritiskom 
na tipke v načinu mirovanja se samodejno pokliče 
shranjena telefonska številka.
Odvisno od države sta lahko tipki 1 in 2 vnaprej 
nastavljeni na številko glasovne pošte in številko 
informacijske službe izbranega ponudnika omrežnih 
storitev. V tem primeru se tipki 1 in 2 ne izpišeta. Če 
številki glasovne pošte in informacijske službe 
ponudnika omrežnih storitev nista na voljo, se tipki 
1 in 2 izpišeta nad tipko 3, med možnostmi 
pomnilnika neposrednega dostopa. Za podrobnosti 
glejte poglavji 5.9.2 in 5.9.3.
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V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za pomik na 
Neposredni pomnilnik.
Pritisnite < in u/d za pomik na mesto 
pomnilnika neposrednega dostopa s tipke 1 
na tipko 9. 
Dvakrat pritisnite < za izbiro Dodaj.
Pritisnite < in u/d za izbiro vnosa v 
imenik, ki ga želite shraniti v izbrani pomnilnik 
neposrednega dostopa.
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in vnos v imenik se shrani 
v izbrani tipko pomnilnika neposrednega dostopa.
Nasvet

Z daljšim pritiskom na tipko pomnilnika 
neposredno pokličete telefonsko številko.

5.3.7 Kako prenesti imenik?
S to funkcijo lahko prenesete imenik z ene 
slušalke na drugo slušalko, če sta v bazno enoto 
registrirani vsaj dve slušalki.

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Imenik. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Prenos 
imenika.
Pritisnite <.

• Izpišejo se slušalke, ko so na voljo za prenos 
imenika. 
Pomni

Če sta registrirani več kot dve slušalki, pritisnite 
u/d za izbiro določene slušalke.

Pritisnite <.
Klicana slušalka vključi zvočni signal in izpiše 
sporočilo “Prenos z:”.
Za sprejem prenosa imenika pritisnite < na 
klicani slušalki ali pritisnite > za zavrnitev 
prenosa imenika.

• Vsi vnosi v imenik so preneseni v klicano slušalko 
in na zaslonih obeh slušalk se po končanem 
prenosu izpiše “Končaj”. 

5.4 Dnevnik klicev
Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev 
prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri 
ponudniku omrežnih storitev. 
V pomnilnik telefona se shrani do 50 
neodgovorjenih klicev.  in utripa LED na 
slušalki kot opozorilo na prejete neodgovorjene 
klice. Če klicna številka ni skrita, se izpiše ime (ali 
številka) kličočega. Izpišejo se neodgovorjeni klici, 
in sicer v časovnem zaporedju tako, da je zadnji 
neodgovorjen klic na vrhu seznama. 

5.4.1 Kako vstopiti v dnevnik klicev?
Pritisnite u za vstop v dnevnik klicev.
Pritisnite < za vstop v Seznam klicev.

• Izpiše se zadnji neodgovorjen klic.
Pritisnite u/d za ogled vnosov.

5.4.2 Kako shraniti v imenik vnos iz 
dnevnika klicev?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite u za vstop v dnevnik klicev.
Pritisnite < za vstop v Seznam klicev.
Pritisnite u/d za izbiro vnosa.
Pritisnite < za izbiro Kopiraj v imenik.
Pritisnite < za vnos imena. 
Pritisnite < za prikaz izbrane 
neodgovorjene klicne številke in po potrebi 
uredite številko.
Pritisnite < za izbiro skupine (<Ni skupine>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos iz dnevnika 
klicev se shrani v imenik.

5.4.3 Kako izbrisati vnos iz dnevnika 
klicev?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite u za vstop v dnevnik klicev.
Pritisnite < za vstop v Seznam klicev.
Pritisnite u/d za izbiro vnosa. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Izbriši 
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbriše iz 
dnevnika klicev.
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5.4.4 Kako izbrisati vse vnose iz dnevnika 
klicev?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite u za vstop v dnevnik klicev.
Pritisnite < za vstop v Seznam klicev.
Pritisnite u/d za izbiro vnosa. 
Pritisnite < za izbiro Izbriši vse.
Pritisnite < za potrditev.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal. Vsi vnosi v dnevnik klicev 
so izbrisani.

5.5 Seznam ponovnega izbiranja
V pomnilnik telefona se lahko shrani do 20 
klicanih številk. Shrani se le prvih 24 števk 
posamezne številke.

5.5.1 Kako vstopiti v seznam za ponovno 
izbiranje?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite >.

• Na vrhu seznama se izpiše zadnja klicana 
številka.
Pritisnite u/d za ogled drugih klicanih 
številk.

5.5.2 Kako shraniti vnos s seznama za 
ponovno izbiranje v imenik?

V stanju pripravljenosti:
Pritisnite > za vstop v seznam za ponovno 
klicanje.
Pritisnite u/d za izbiro vnosa. 
Pritisnite < za izbiro Kopiraj v imenik.
Pritisnite < za vnos imena. 
Pritisnite < za prikaz izbrane številke za 
ponovno izbiranje in po potrebi uredite 
številko.
Pritisnite < za izbiro skupine (<Ni skupine>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal. Izbran vnos za ponovno 
izbiranje se kopira v imenik.

5.5.3 Kako izbrisati številko s seznama za 
ponovno izbiranje?

Pritisnite > za vstop v seznam za ponovno 
klicanje.
Pritisnite u/d za izbiro vnosa. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Izbriši.
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbriše.

5.5.4 Kako izbrisati vse vnose s seznama 
za ponovno izbiranje?

Pritisnite > za vstop v seznam za ponovno 
klicanje.
Pritisnite < in u/d za izbiro Izbriši 
vse.
Pritisnite < za potrditev.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal in vsi vnosi se izbrišejo s 
seznama za ponovno izbiranje.

5.6 Ura in budilka

5.6.1 Kako nastaviti uro?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Ura in budilka. 
Pritisnite < za izbiro Nastavi datum/čas.
Pritisnite < za vnos točnega časa (hh:mm) v 
24-urnem formatu in datuma (dd/mm/ll).
Pomni

Za spremembo formata za datum in uro glejte 
poglavje 5.6.4.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.6.2 Kako nastaviti budilko?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Ura in budilka. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Budilka.
Pritisnite < in u/d za izbiro Izklop, 
Vklop enkrat ali Vklop vsak dan.
Pomni

Če ste izbrali možnost Vklop enkrat ali Vklop vsak 
dan, vnesite uro alarma.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Če ste izbrali možnost Vklop enkrat ali Vklop vsak 
dan, se na zaslonu označi .
V trenutku nastavljene ure se vključi zvočni signal 
in na zaslonu začne utripati . Pritisnite lahko 
e za izklop zvočnega signala.
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5.6.3 Kako nastaviti ton budilke?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Ura in budilka. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Ton 
budilke.
Pritisnite < in u/d za izbiro želenega 
tona budilke Melodija 1 do Melodija 10.
Pomni

Telefon med brskanjem po seznamu melodij 
predvaja ustrezne melodije.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.6.4 Kako nastaviti format datuma in 
ure?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Ura in budilka. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Ura/
datum.
Pritisnite < in u/d za prikaz urnega 
formata (12 h ali 24 h).
Pritisnite < za potrditev nastavitev prikaza 
urnega formata.
Pritisnite u/d za prikaz formata datuma 
(dd/mm ali mm/dd).
Pritisnite < za potrditev nastavitev prikaza 
formata datuma.

5.7 Osebne nastavitve

5.7.1 Ton slušalke

5.7.1.1 Kako nastaviti glasnost 
opozarjanja na klic?

Telefon ima na voljo pet jakosti glasnosti 
opozarjanja na klic (ena do pet vrstic) in 
naraščajočo glasnost opozarjanja na klic.

Opozorilo
Ko slušalka zvoni med prihajajočim klicem, 
slušalke ne držite preblizu ušesu, ker lahko jakost 
glasnosti zvonjenja poškoduje sluh.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Toni slušalke.
Pritisnite < za izbiro Glasnost opozarjanja 
na klic.
Pritisnite < in u/d za izbiro želene 
jakosti glasnosti opozarjanja na klic.
Pritisnite < za shranjevanje nastavitev.

Nasvet
Za izklop opozarjanja na klic lahko pritisnete in 
zadržite #. Na zaslonu se izpiše .

5.7.1.2 Kako nastaviti melodijo 
opozarjanja na klic?

Na slušalki je 10 melodij opozarjanja na klic.
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Toni slušalke. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Melodija 
opozarjanja.
Pritisnite < in u/d za pomik na 
želeno melodijo zvonjenja.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.1.3 Kako nastaviti melodijo skupine?
Za uporabo te funkcije je potrebno naročiti 
storitev prikaza klicne številke kličočega. 
V tem meniju lahko izberete in nastavite melodije 
za opozarjanje na prihajajoč zunanji klic stika, ki je 
shranjen v imenik in je del skupine. Vsaki skupini 
lahko dodelite eno melodijo opozarjanja.
Na voljo so tri skupine imenika (Skupina A, B, C), 
v katere lahko razvrstite svoje stike. Vsaki skupini 
lahko dodelite edinstveno melodijo.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Toni slušalke.
Pritisnite < in u/d za izbiro Melodija 
skupine.
Pritisnite < in u/d za pomik na 
želeno skupino (Skupina A, Skupina B, 
Skupina C).
Pritisnite < in u/d za pomik na 
želeno melodijo skupine.
Pomni

Telefon med brskanjem po seznamu melodij 
predvaja ustrezne melodije.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.
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5.7.1.4 Kako vključiti/izključiti ton tipk?
Ob pritisku na tipko se vključi enkratni zvočni 
signal. Zvočni signal tipke lahko izključite ali 
vključite. Privzeta nastavitev: zvočni signal je 
Vključen.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Toni slušalke. 
Pritisnite < in u/d za izbiro Zvočnega 
signala tipke.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.1.5 Kako vključiti/izključiti zaklepanje 
tipkovnice?

Pritisnite in zadržite *.
•  se izpiše, ko je tipkovnica zaklenjena.

Ponovno pritisnite in zadržite * za 
odklenitev tipkovnice.

•  izgine, ko je tipkovnica odklenjena.
Nasvet

Tipkovnico lahko odklenete tudi tako, da 
odstranite in zamenjate baterijske vložke v 
slušalki.

5.7.1.6 Kako vključiti/izključiti prvo 
opozarjanje?

Možnosti menija prvega opozarjanja na klic (First 
Ring) ni na voljo v vseh državah.
Če ste naročeni na storitev prikaza klicne številke 
kličočega pri ponudniku omrežnih storitev, lahko 
nastavite, da telefon blokira prvo opozarjanje 
pred identifikacijo kličočega. Po ponastavitvi 
telefon samodejno zazna, če je vključena storitev 
identifikacije kličočega in prepreči prvo 
opozarjanje na klic. To nastavitev lahko po želji 
spremenite.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Slušalka.
Pritisnite < in u/d za izbiro Prvo 
opozarjanje.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.1.7 Kako vključiti/izključiti ton SMS?
Ob prejemu novega sporočila SMS se vključi 
zvočni signal. Ton SMS lahko vključite ali 
izključite. 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Toni slušalke.
Pritisnite < in u/d za izbiro Ton SMS.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.2 Kako nastaviti zaslon tapet v načinu 
mirovanja?

V telefon so nameščeni trije načini tapet. 
Nastavite lahko zaslon želenega načina tapete, ki 
se vključi v stanju pripravljenosti.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Tapeta.
Pritisnite < in u/d za pomik na želen 
način tapete.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.3 Kako nastaviti kontrast?
Na voljo je pet možnih kontrastov (Jakost 1, 
Jakost 2, Jakost 3, Jakost 4 ali Jakost 5). 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Kontrast.
Pritisnite < in u/d za pomik na želeni 
kontrast.
Pomni

Med brskanjem se označi učinek posameznega 
kontrasta.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.4 Kako nastaviti barvo telefona?
Izbirate lahko med tremi barvami. Želeno barvo 
lahko nastavite za menijski zaslon.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pomaknite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < za izbiro Barve.
Pritisnite < in u/d za pomik na 
želeno barvo.
Pomni

Med brskanjem se označi ustrezna barva.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
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5.7.5 Kako preimenovati slušalko?
Slušalko lahko preimenujete; ime slušalke se 
izpiše v načinu mirovanja. 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Ime 
slušalke.
Pritisnite < za vnos imena slušalke.
Pomni

Ime ima lahko največ 14 znakov.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.6 Kako nastaviti samodejen prevzem 
klica?

S to funkcijo se lahko klic samodejno prevzame 
tako, da dvignete slušalko z bazne postaje.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Samodejen prevzem klica.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.7 Kako nastaviti samodejen zaključek 
klica?

S to funkcijo se lahko klic samodejno zaključi klic 
tako, da namestite slušalko na bazno postajo.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Samodejen zaključek klica.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.7.8 Kako nastaviti menijski jezik?
Zaslon slušalke lahko podpira različne jezike, in 
sicer odvisno od države. Potem, ko spremenite 
menijski jezik, se vsi meniji izpisujejo v izbranem 
jeziku. Za določene države telefon nima možnosti 
izbire menijskega jezika, če je na voljo le en jezik. 
Ta nastavitev ne velja za jezik odhodnih sporočil 
avtomatske telefonske tajnice.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Jezik.

Pritisnite < in u/d za izbiro želenega 
jezika.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Izbira jezikov, ki so na voljo, se razlikuje od države 
do države.

5.7.9 Kako vključiti/izključiti nadzor 
prostora?

S to funkcijo lahko nadzorujete prostor tako, da 
slušalko namestite v prostor, ki ga želite 
nadzorovati. Nadzorovana slušalka ne zazvoni ob 
prihajajočem zunanjem ali internem klicu. 
Nadzorovana slušalka samodejno vključi zvočnik, 
če jo poziva katera koli druga registrirana slušalka. 
Izklop zvoka se samodejno izpiše na zaslonu 
kličoče slušalke; s pritiskom <, ko se nastavi 
interni klic. Če želite vzpostaviti pogovor med 
kličočo slušalko in nadzorovano slušalko, 
pritisnite < za vklop zvoka mikrofona.

Pomni
Za to funkcijo je potrebno v bazno postajo 
registrirati vsaj 2 slušalki.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Nadzor 
prostora.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Če je nadzor prostora nastavljen na Vklop, se v 
načinu pripravljenosti izpiše Vklop nadzora 
prostora.

5.7.10 Kako vključiti/izključiti osvetlitev?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Osebne nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Osvetlitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop ali 
Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Če 20 sekund ne pritisnete na nobeno tipko, se 
osvetlitev tipkovnice in zaslona LC samodejno 
ugasne. S pritiskom na katero koli tipko se vključi 
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osvetlitev tipkovnice. Za vklop osvetlitve zaslona 
LC pritisnite < ali >.

5.8 Napredne nastavitve

5.8.1 Kako nastaviti čas povratnega klica?
Čas povratnega klica je časovni zamik prekinitve 
linije, potem ko pritisnete r. Privzeta vrednost 
za čas povratnega klica, ki je vnaprej nastavljena v 
telefonu, mora najbolj ustrezati omrežju v državi. 
Ni je potrebno spreminjati.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < za izbiro Čas povratnega klica.
Pritisnite < za nastavitev časa povratnega 
klica vaše države.
Pomni

Število možnosti za čas povratnega klica se 
razlikuje od države do države.

Pritisnite < za potrditev.

5.8.2 Kako nastaviti način izbiranja?
Nastavljena privzeta vrednost za način izbiranja bi 
morala najbolje ustrezati omrežju v vaši državi in 
je zato ni treba spreminjati.
Na voljo sta dva načina izbiranja: Tonsko ali 
Pulzno.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Način 
izbiranja.
Pritisnite < in u/d za izbiro Tonsko 
ali Pulzno.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.8.3 Zapora klica
Z zaporo klica blokirate izbiranje številk, ki se 
začnejo z določenimi števkami, na izbranih slušalkah. 
Nastavite lahko do štiri različne številke zapore in 
vsako številko lahko sestavljajo do štiri števke.

Pomni
Preden vključite ali izključite način zapore klica, 
dodate ali spremenite številko prepovedi klicanja, 
je treba vnesti 4-mestno glavno kodo PIN.

5.8.3.1 Kako nastaviti vklop/izklop načina 
zapore klica?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..

Pritisnite < in u/d za izbiro Zapora 
klica.
Pritisnite < za vnos 4-mestne glavne kode 
PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta 
glavna koda PIN je 0000).
Pritisnite < za izbiro Način zapore.
Pritisnite < za izbiro Vklop ali Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Ko je vključen način zapore, se na zaslonu v 
mirovanju izpiše Vklop zapore klica.

5.8.3.2 Kako spremeniti številko zapore 
klica?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Zapora 
klica.
Pritisnite < za vnos 4-mestne glavne kode 
PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta 
glavna koda PIN je 0000).
Pritisnite < in u/d za izbiro Številke 
zapore.
Pritisnite < za izbiro številke (Številka 1, 
Številka 2, Številka 3, Številka 4).
Pritisnite < za vnos številke.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Če pokličete blokirano številko, se povezava ne 
vzpostavi. V tem primeru se vključi zvočni signal za 
napako in telefon se ponastavi v način mirovanja.

5.8.4 Direktni klic
Ko je vključena funkcija direktnega klica, lahko 
pokličete izbrano število s pritiskom na katero 
koli številko na slušalki. Ta funkcija je zelo 
uporabna za neposreden dostop do telefonskih 
številk za klic v sili.

Pomni
Za številko direktnega klica lahko vnesete do 24 
števk.

5.8.4.1 Kako vključiti način direktnega 
klica?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Direktni 
klic.
Pritisnite < za izbiro Način.
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Pritisnite < in u/d za izbiro Vklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

• Na zaslonu v mirovanju se izpiše sporočilo “Vklop 
direktnega klica”.

5.8.4.2 Kako izključiti način direktnega 
klica?

Pritisnite in zadržite < (če je bil način 
direktnega klica prej vključen).
Pritisnite u/d za izbiro Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

• Z zaslona v mirovanju izgine sporočilo “Vklop 
direktnega klica”.

5.8.4.3 Kako spremeniti številko 
direktnega klica?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Direktni 
klic.
Pritisnite < in u/d za izbiro Številka.
Pritisnite < za vnos številke.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.8.5 Kako ročno izbrati bazno postajo?
V vsako slušalko CD640 lahko registrirate do štiri 
različne bazne postaje CD640. 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pomaknite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Bazna 
postaja.
Pritisnite < in u/d za izbiro želene 
bazne postaje.
Pritisnite < za potrditev.

5.8.6 Kako registrirati dodatno slušalko?
Preden uporabite dodatne slušalke, jih morate 
registrirati v bazno postajo. V eno bazno postajo 
lahko registrirate do pet slušalk.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pomaknite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Registracija.
Pritisnite < in u/d za izbiro želene 
bazne postaje.
Pomni

V desnem kotu na zaslonu registrirane bazne 
postaje je zvezdica.

Pritisnite < in vnesite 4-mestne glavne 
kode PIN, ko vas sistem k temu pozove 
(privzeta glavna koda PIN je 0000).
Pritisnite < in pritiskajte p na bazni 
postaji več kot tri sekunde hkrati.

• Vključi se zvočni signal, ki označi, da se je 
registracija uspešno zaključila, in zaslon se 
ponastavi v stanje pripravljenosti.
Pomni

Če sistem najde bazno postajo in je koda PIN 
pravilna, se neuporabljene številke slušalke 
dodelijo samodejno.
Če koda PIN ni pravilna, se na zaslonu izpiše 
Napačen PIN ! in vključi zvočni signal za napako; 
slušalka se ponastavi v način mirovanja.
Če sistem v določenem času ne najde bazne 
postaje, se na zaslonu izpiše Ne najde bazne 
postaje! in vključi zvočni signal za napako; slušalka 
se ponastavi v stanje pripravljenosti.

5.8.7 Kako odjaviti registracijo slušalke?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Odjava 
registracije.
Pritisnite < za vnos 4-mestne glavne kode 
PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta 
glavna koda PIN je 0000).
Pritisnite < in u/d za izbiro želene 
slušalke. 
Pritisnite < za potrditev.

• Vključi se zvočni signal, ki označi, da je registracija 
slušalke uspešno odjavljena, in na zaslonu se 
izpiše Odjava registracije, zaslon se ponastavi v 
način mirovanja.
Pomni

Če 15 sekund ne pritisnete nobene tipke, se 
postopek odjave registracije prekine in slušalka se 
ponastavi v stanje pripravljenosti.

5.8.8 Kako spremeniti glavno kodo PIN?
Z glavno kodo PIN se nastavi zapora klica, 
ponastavi slušalko in registrira/odpove 
registracijo slušalk. Privzeta koda PIN je 0000. 
Kodo PIN sestavljajo štiri števke. Ta koda PIN se 
tudi uporablja za zaščito nastavitev slušalke. 
Slušalka vas pozove, kadar koli je treba vnesti 
kodo PIN.
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Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Spremeni 
PIN.
Pritisnite < za vnos 4-mestne glavne kode 
PIN, ko vas sistem k temu pozove.
Pritisnite < za vnos nove 4-mestne kode 
PIN.
Pritisnite < za ponovni vnos in potrditev 
nove 4-mestne kode PIN.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Pomni

Privzeta kota PIN proizvoda je 0000. Če kodo 
PIN spremenite, podrobnosti o kodi PIN shranite 
na varno in enostavno dostopno mesto. Kode 
PIN ne izgubite.

5.8.9 Kako ponastaviti privzete 
nastavitve?

Telefon lahko kadar koli ponastavite na privzete 
nastavitve (glejte poglavje 6). Med ponastavitvijo 
se izbrišejo vse vaše osebne nastavitve in vnosi v 
dnevnik klicev, imenik ostane nespremenjen.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Ponastavi.
Pritisnite < za vnos 4-mestne glavne kode 
PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta 
glavna koda PIN je 0000).
Pritisnite < potrdi.
Pritisnite < za ponovno potrditev.

• Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na 
Dobrodošli. Telefonski aparat je ponastavljen na 
privzete nastavitve.

• Nekatere države ne podpirajo zaslona Dobrodošli; 
telefon se po ponastavitvi nastavi v stanje 
pripravljenosti.

5.8.10 Kako nastaviti številko predpone?
S to funkcijo lahko nastavite telefon za uporabo 
predpone najugodnejšega ponudnika. Ko 
nastavite številko predpone, se ta samodejno 
nastavi na začetek vsake klicane številke.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Samodej.predpona.

Pritisnite < za vnos števk zaznave.
• Izpišejo se zadnje shranjene števke zaznave.

Pomni
Števke zaznave lahko sestavlja največ 5 števk. 

Pritisnite < za vnos številke samodejne 
predpone. 

• Izpiše se zadnja shranjena številka predpone.
Pomni

Maksimalna dolžina številke samodejne predpone 
je 10 števk.

Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.8.11 Nastavitev države
Ali je ta meni na voljo, je odvisno od države.
Izberete lahko drugo državo, ne tisto, ki se nastavi 
med načinom za dobrodošlico.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Država.
Pritisnite < in u/d za izbiro države. 
Pritisnite < za potrditev izbire.
Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno 
prevzame privzete linijske nastavitve.

5.8.12 Kako vključiti/izključiti način 
konferenčnega klica?

Ko vključite način konference, lahko zaženete 
trojni konferenčni klic z drugo slušalko, ki je 
registrirana v bazno postajo, če druga slušalka 
prevzame linijo, ko je že v teku zunanji klic. 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Konferenca.
Pritisnite < za izbiro Vklop ali Izklop.
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.8.13 Kako izključiti opozarjanje na 
sporočilo v čakanju

Opozorilo
Ta funkcija je odvisna od države in morda v 
nekaterih državah ni na voljo.

Če ste naročeni na storitev glasovne pošte pri 
lokalnemu omrežnemu operaterju, zasveti , ko 
prejmete novo sporočilo v poštni predal. Po vstopu 
v vsa nova sporočila  samodejno ugasne.
Če opozarjanja na sporočilo v čakanju ni možno 
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izključiti preko omrežja, lahko to storite s 
telefonom. Ko potrdite izbris oznake, ki opozarja 
na sporočilo v čakanju, se ustrezno izključi 
opozarjanje na sporočilo v čakanju na vseh ostalih 
slušalkah, registriranih na bazno postajo.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Napr. nast..
Pritisnite < in u/d za izbiro Znak 
MW.
Pritisnite < za potrditev izbrisa oznake, ki 
opozarja na sporočilo v čakanju.

5.9 Omrežne storitve
S tem menijem lahko enostavno dostopate do, 
vključite ali izključite, določene omrežne storitve, ki 
so odvisne od države/naročnine. Za več informacij o 
teh storitvah se obrnite na ponudnika omrežnih 
storitev.
Nastavljene privzete številke in vrednosti bi 
morale najbolje ustrezati omrežju v državi in jih 
zato ni treba spreminjati.

5.9.1 Posreduj klic
Na voljo so tri možnosti posredovanja klica: 
Brezpogojno posredovanje klica, ko je zaseden ali 
ko je neodgovorjen.

5.9.1.1 Kako vključiti posredovanje klica?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro tipa 
možnosti posredovanja klica (Posreduj klic / 
Posreduj klic Zasedeno / Posreduj klic 
Neodgovorjeno).
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Pokliče se številčni niz za izbrano storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.
Pomni

Ko je ta funkcija vključena, odvisno od nastavljene 
možnosti posredovanja klica, se prihajajoči klici 
posredujejo na izbrano številko.

5.9.1.2 Kako izključiti posredovanje klica?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.

Pritisnite < in u/d za izbiro tipa 
možnosti posredovanja klica (Posreduj klic / 
Posreduj klic Zasedeno / Posreduj klic 
Neodgovorjeno).
Pritisnite < in u/d za izbiro Izključi.
Pokliče se številčni niz za izbrano storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.1.3 Kako nastaviti številko 
posredovanja klica?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro tipa 
možnosti posredovanja klica (Posreduj klic / 
Posreduj klic Zasedeno / Posreduj klic 
Neodgovorjeno).
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.9.2 Glasovna pošta
Odvisno od države, ali je na voljo funkcija glasovne 
pošte. S to funkcijo lahko kličoči pusti glasovno 
sporočilo, ko ne morete prevzeti klica. Ali je ta 
funkcija na voljo, je odvisno od države in od 
naročnine pri ponudniku omrežnih storitev. 
Glasovna sporočila se shranijo v omrežje in ne v 
samo slušalko. Za več informacij o tej funkciji se 
obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

5.9.2.1 Kako vključiti glasovno pošto?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Glasovna 
pošta.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Pokliče se številčni niz za glasovno pošto.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.2.2 Kako nastaviti številko glasovne 
pošte?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
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Pritisnite < in u/d za izbiro Glasovna 
pošta.
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Nasvet

Ko nastavite številko glasovne pošte, pritisnite in 
zadržite 1; številka glasovne pošte se pokliče 
neposredno.

5.9.3 Informacijske storitve ponudnika 
omrežnih storitev

Odvisno od države, ali je na voljo informacijska 
funkcija. S to funkcijo lahko kličoči posluša 
informacije, ki jih nudi ponudnik omrežnih 
storitev. Ali je ta funkcija na voljo, je odvisno 
od države in od naročnine pri ponudniku 
omrežnih storitev. Informacije se shranijo v 
omrežje in ne v samo slušalko. Za več informacij 
o tej funkciji se obrnite na ponudnika omrežnih 
storitev.

5.9.3.1 Kako vključiti informacije?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Info.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.3.2 Kako nastaviti info številko?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pomaknite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Info.
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
Nasvet

Ko nastavite info številko, pritisnite in zadržite 
2; info številka se pokliče neposredno.

5.9.4 Kliči nazaj

5.9.4.1 Kako vključiti klicanje nazaj?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Kliči 
nazaj.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.4.2 Kako nastaviti številko klicanja 
nazaj? 

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Kliči 
nazaj.
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.9.5 Prekliči klicanje nazaj

5.9.5.1 Kako vključiti preklic klicanja nazaj?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Preklic 
klicanja nazaj.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.5.2 Kako nastaviti številke za preklic 
klicanja nazaj?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pomaknite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Preklic 
klicanja nazaj.
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.
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5.9.6 Skrij ID

5.9.6.1 Kako vključiti možnost skritega ID?
Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna. 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Skrij ID.
Pritisnite < in u/d za izbiro Vključi.
Ko se številka pokliče, pritisnite e za 
vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.6.2 Kako nastaviti številko možnosti 
skritega ID?

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Omrežna 
storitev.
Pritisnite < in u/d za izbiro Skrij ID.
Pritisnite < in u/d za izbiro 
Nastavitve.
Pritisnite < za vnos številke. 
Pritisnite < za shranitev nastavitev.

5.10 Igre
V telefon sta nameščeni dve igrici (Tetris in Kača) 
za prosti čas.

Pritisnite < za vstop v glavni meni.
Pritisnite u/d za izbiro Igre.
Pritisnite < in u/d za izbiro želene 
igre.
Pritisnite <.

• Osvetli se zaslon z navodili.
Pritisnite < za začetek igre. 
Pomni

Med igro lahko pritisnete 2 / 4 / 6 / 8 za 
premik gor/levo/desno/dol.
Pritisnete lahko tudi > ali e za prekinitev igre 
in vrnitev v meni Igre, pritisnite < za začasno 
zaustavitev igre in pritisnite katero koli 2 / 4 
/ 6 / 8 za nadaljevanje igre.

5.11 Kako vnesti besedilo in številko?

5.11.1 Vnos besedila in števke
Vnesete lahko imena vnosov v imenik črko za 
črko tako, da za želeno črko enkrat ali večkrat 
pritisnete ustrezno tipko.

Na primer, za vnos imena “PETER” v načinu 
urejanja:
Pritisnite 7 enkrat: P
Pritisnite 3 dvakrat: E
Pritisnite 8 enkrat: T
Pritisnite 3 dvakrat: E
Pritisnite 7 trikrat: R

5.11.2 Preklop med malimi tiskanimi in 
velikimi tiskanimi črkami?

Privzeta nastavitev: vse črke so pri vnosu velike 
tiskane. Za preklop med malimi in velikimi 
tiskanimi črkami lahko pritisnete #.
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6 Privzete nastavitve

Predmeti Privzete vrednosti

Naziv slušalke: PHILIPS

Datum: --.--

Čas: --:--

Glasnost slušalke: Nivo 3

Melodija opozarjanja 
na klic:

Melodija 1

Glasnost opozarjanja 
na klic:

Nivo 3

Budilka: Izključeno

Melodija opozarjanja 
budilke:

Melodija 1

Ton tipke: Vključeno

Samodejen prevzem 
klica:

Izključeno

Samodejen zaključek 
klica:

Vključeno

Prvo opozarjanje na 
klic:

Vključeno

Ton SMS Vključeno

Kontrast: Nivo 3

Stenske tapete Ozadje 1

Barve: Barva 1

Osvetlitev tipkovnice Vključeno

Nadzor v prostoru: Izključeno

Jezik: Odvisno od države

Čas povratnega klica: Odvisno od države

Način zapore: Izključeno

Način izbiranja: Ton

Način direktnega 
klica:

Izključeno

Glavna koda PIN: 0000

Način konference: Izključeno
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7 Menijska struktura
V tabeli spodaj je menijsko drevo za vaš telefon.

 Sporočila Napiši SMS

Sprejeto

Osnutek

Nastavitve spor. Sprejem SMS Vključeno

Izključen

Spremeni št.

Center za spor. Center za spor. 1 Pošlji št.

Prej. št.

Center za spor. 2 Pošlji št.

Prej. št.

Center za spor. 3 Pošlji št.

Prej. št.

Nast center Center za spor. 1

Center za spor. 2

Center za spor. 3

 Imenik Nov vnos

Seznam vnos.

Uredi vnos

Izbriši vnos

Zbriši vse

Dir. spomin Tipka 1 * Tipki 1 in 2 se ne izpišeta vedno, ker so te 
možnosti odvisne od države....

Tipka 9

Prenos imenika

 Ura & alarm Nastavi datum/čas Vnesi datum in uro

Alarm Izključen

Vklj. enkrat

Vklj. dnevno

Zvok alarma Melodija 1

Melodija 2

Melodija 3

Čas/Datum 12 urno dd/mm

mm/dd

24 urno dd/mm

mm/dd
31Menijska struktura
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Osebne nastavitve Toni slušalke Glasnost Ena črtica

Dve črtici

Tir črtice

Štiri črtice

Pet črtic

Naraščajoče

Melodija zvon. Naziv melodije 1

...
Naziv melodije 10

 Sk. melodija Skupina A Naziv melodije

Skupina B Naziv melodije

Skupina C Naziv melodije

Zvok tipk Vključeno

Izključeno

Prvo zvon. Vključeno

Izključeno

Zvok spor. Vključeno

Izključeno

Ozadje Ozadje 1

Ozadje 2

Ozadje 3

Izklop zaslona tapete

Kontrast Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Nivo 4

Jakost 5

Barvna tema Barva 1

Barva 2

Barva 3

Barva 4

Ime sluš.

Samodejno dvigni Vključeno

Izključeno

Samodejen prekini Vključeno

Izključeno

Jezik Seznam jezikov

Prostoročno tel. Vključeno

Izključeno

Osvetlitev Vključeno

Izključeno
32 Menijska struktura
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33Menijska struktura

Napredne nastavitve Čas povratnega klica

Način klica Tonsko

Pulzno

Omej. kl. Blokiranje Vključeno

Izključeno

Blok. št. Številka 1

Številka 2

Številka 3

Številka 4

Otroški klic Način Vključeno

Izključeno

Številka

Izbrana baza Baza 1

Baza 2

Baza 3 * Prikaži samo naročene bazne postaje.

Baza 4

Prijava

Odjava 

Spremeni PIN

Ponastavi

Sam. prefix

Država Seznam držav, ki so navoljo 

Konferenca Izključeno

Znak MW Vključeno

Internetne stor. Posredovanje Vključi

Izključi

Nastavitve

Posr. zased. Vključi

Izključi

Nastavitve

Posreduj neodg. Vključi

Izključi

Nastavitve

Glasovna pošta Vključi

Nastavitve

Podatki Vključi

Nastavitve

Povr. klic Vključi

Nastavitve

Prek. klica Vključi

Nastavitve

Skrij št. Vključi

Nastavitve

Igre Tetris

Kača
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8 Tehnični podatki

Zaslon
• 5-vrstični barvni grafični zaslon LC.
• 16 znakov na vrstico.
• Osvetlitev tipkovnice.

Splošne lastnosti telefona
• Združljivo s standardom GAP.
• Na eno bazno postajo lahko registrirate do 5 

slušalk.
• Do štiri večbazne registracije.
• Interkom med slušalkami.
• Prenos zunanjega/internega klica med 

slušalkami.
• Trojni konferenčni klic (dva interna in en 

zunanji klic).
• Pozivanja slušalke z bazne postaje.
• Prikaz imena in klicne številke kličočega.
• 10 polifoničnih melodij.
• Posebno skupinsko opozarjanje. 
• Direktni klic.
• Budilka.
• Zaklepanje tipkovnice.

Seznam stikov
• 200 stikov. 
• 12 znakov (maks.) za ime in 24 števk (maks.) za 

vsak stik.

Seznam klicev
• 50 neodgovorjenih klicev.

Seznam ponovnega izbiranja
• 20 zadnjih klicanih številk.
• 24 števk (maks.) za vsak vnos.

Baterijski vložek
• Dva akumulatorska baterijska vložka AAA 

NiMh 750 mAh.

Teža in velikosti
• Slušalka: 161 gramov.
• Bazna postaja: 157 gramov.
• Slušalka: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm 

(VxGxŠ).
• Bazna postaja: 116 mm x 108,9 mm x 81,6 mm 

(VxGxŠ).

Temperature
• Obratovalna temperatura: 0°C do +40°C.
• Shranjevanje: -25°C do +66°C.

Relativna vlažnost
• Obratovalni pogoji: Do 80% pri 40°C.
• Shranjevanje: Do 80% pri 40°C.
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9 Pogosta vprašanja

V tem poglavju je seznam najbolj pogosto 
zastavljenih vprašanj o telefonu in odgovorov.

Povezava

Slušalka se ne vključi!
• Napolnite baterijski vložek: Slušalko namestite 

na polnilnik. Telefon se vključi v nekaj 
trenutkih.

• Preglejte povezave polnilnika.
• Uporabljate lahko le PRILOŽENE 

AKUMULATORSKE BATERIJSKE 
VLOŽKE.

Telefon sploh ne deluje.
• Preverite, če sta adapter in telefonski kabel 

pravilno povezana.
• Preverite, če so baterijski vložki napolnjeni in 

pravilno nameščeni.
• Ta telefonski aparat med izpadom električne 

energije ne deluje.

Komunikacija se med klicem izgubi!
• Napolnite baterijski vložek.
• Premaknite bliže k bazni postaji.

Slaba kakovost zvoka
• Premaknite bliže k bazni postaji.
• Bazno postajo namestite vsaj 1 meter stran od 

električnih naprav.

Ni tona izbiranja
• Preglejte povezave. Telefonski aparat 

ponastavite: odklopite in ponovno priklopite  
omrežno napajanje.

• Baterijske vložke polnite vsaj 24 ur.
• Premaknite bliže k bazni postaji.
• Uporabite priložene linijski kabel.
• Linijski adapter (po potrebi) povežite s 

telefonskim linijskim kablom.

 utripa.
• Premaknite bliže k bazni postaji.
• Preverite napolnjenost baterijskega vložka.
• Slušalko registrirajte v bazno postajo.

 zasveti kmalu, potem ko se baterijski 
vložki napolnijo.
• Baterijske vložke zamenjajte z novimi 

(uporabljajte le AKUMULATORSKE 
baterijske vložke).

Nastavitev

Prikaz klicne številke kličočega ne deluje 
pravilno.
• Preverite pri svojemu ponudniku telefonskih 

storitev, če ste naročeni na storitev prikaza 
identitete kličočega (CID).

• Pustite, da telefon zazvoni vsaj enkrat, preden 
prevzamete klic.

Klica na čakanju ni možno prevzeti.
• Preverite pogoje uporabe pri svojemu 

ponudniku telefonskih storitev in nastavite 
pravilno trajanje povratnega klica.

Na zaslonu LC slušalke se ne izpiše nič.
• Poskusite tako, da bazno postajo odklopite in 

priklopite nazaj na omrežno napajanje ter 
registrirajte slušalko (glejte poglavje 5.8.6).

• Prepričajte se, da ste akumulatorska baterijska 
vložka pravilno namestitli v predelek.

• Odstranite in ponovno namestite baterijske 
vložke v slušalki.

• Preverite, če so priloženi baterijski vložki 
napolnjeni.

Na zaslonu LC slušalke se izpiše Odjava 
registracije.
• Upoštevajte navodila za registracijo slušalke v 

bazno postajo.

Zvok

Slušalka ne opozarja na klic!
• Povečajte glasnost. 
• Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski 

kabel pravilno povezana.
• Slušalko prestavite bliže k bazni postaji.
• Prepričajte se, da je opozarjanje na klic slušalke 

vključeno.
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Kličoči me ne sliši
• Mikrofon je lahko izključen: Med klicem 

pritisnite > za vklop zvoka mikrofona.

Motnje na radiu in televiziji
• Napajalni adapter ali bazno postajo umaknite 
čim dlje stran.

Delovanje proizvoda

Storitev prikaza klicne številke kličočega 
(CLI) ne deluje.
• Preverite pogoje uporabe pri svojemu 

ponudniku omrežnih storitev.

Vnosa v imenik ni možno shraniti
• Preverite, če je morda pomnilnik imenika poln, 

izbrišite vnos in tako sprostite pomnilnik.

Slušalke ni možno registrirati.
• Pritiskajte p 3 sekunde.
• V vsako bazno postajo lahko registrirate največ 

štiri slušalke.

Pomni
Če rešitve, kot opisano zgoraj, ne delujejo, 
prekinite napajanje slušalke in bazne postaje. 
Počakajte 1 minuto in poskusite znova.
36 Pogosta vprašanja
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