
SLO   Navodila za uporabo

Xen brezžični telefon z močnim ojačanjem



Xen - opis

5

Slušalka

LCD zaslon
Funkcijski gumbi 
Slušalka/Sprejemnik 
Mikrofon
Svetlobna leča
Pokrov za baterije 
Kontakti za polnjenje 
Vhod za silhueto ali slušalke 
Sponka za pas
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Polnilna postaja

Kontakti za polnjenje
Pozivni gumb
 Indikator za polnjenje/zasedenost/klic 
Vhod za napajalni adapter 
Vhod za telefonsko linijo 
Odprtina za stensko montažo

10.
11.
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13.
14.
15.
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Vhod za silhueto ali
dodatne slušalke
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je označen z naslednjim simbolom .       Del napajalnega kabla na katerem se 
nahaja napajalni vtič vklopite v napajalni vhod telefonske postaje. Napajalni 
adapter vklopite v električno omrežje oz. stensko vtičnico.
Namestitev baterij v slušalko (priporočljivo je, da bateriji menjate vsake 2 leti).3.

Vhod za telefonsko linijo se nahaja na 
spodnji strani polnilne postaje in je označen 
z naslednjim simbolom        .
Povežite en del kabla za telefonsko linijo s 
polnilno postajo, drug konec pa vklopite v 
stensko vtičnico za telefonsko linijo. 
Za povezavo polnilne postaje z električnim 
omrežjem uporabite napajalni vhod, ki se 
nahaja na spodnji strani polnilne postaje in

1.

2.

Slušalko postavite na polnilno postajo
Potem, ko so baterije polne in pravilno vstaljene, bo polnilna postaja zasvetila. To 
pomeni, da se baterije polnijo (glejte polnilno postajo  / - + ).

POMEMBNO: LED lučka na polnilni postaji naznanja polnjenje (lučka miruje) ali da je telefon v            
                         uporabi (lučka utripa). 

4.

POZOR: Za ohranjanje življenske dobe baterij, telefon pred prvo          
 uporabo polnite vsaj 15 ur. 
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a. Odprite pokrov za baterije
b. Vstavite dve bateriji za polnjenje in bodite pozorni na pravo

polariteto, ki je označena znotraj prostora za baterije

polariteta baterij

Xen - namestitev
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Xen - funkcije gumbov X

LVsak gumb ima več funkcij:

Gumb   Nastavljanje/Izbiranje V pripravljenosti 
Javljanje na dohodne klice ali 

klicanje 

Med pogovorom

  Prekinitev pogovora Med ogledom telefonskega 
imenika pritisnite, da začnete 
klic osebe iz imenika

0-9 Vnesite številke 0-9 Pošljite tonski signal 0-9 Vnesite števila 0-9 ali črke 

*
Vnesite simbol * Pošljite tonski signal * Vnesite simbol *

Vnesite simbol # ali pritisnite in 
držite za zaklepanje tipkovnice 

Pošljite tonski signal # Vnesite simbol #

Preklapljajte med dvema vsticama Pomikanje navzdol med 
iskanjem po imeniku

Ogled nedavnih klicev Vklop zvočnika Pomikanje navzgor med 
iskanjem po imeniku

Vstop v nastavitveni meni
in potrditev izbire

Vstop v Intercom meni in izvedba 
vezave klica

Potrditev izbire

Seznam za ponovno klicanje

Tihi način Preklic izbire

Hiter vstop v meni za izbiro načina 
zvonenja RING SEL

Prilagodite glasnost slušalke

Vstop v telefonski imenik Ojačanje glasnosti in brskanje po 
telefonskem imeniku
Pošljite tonski signal

Shranite številko na zaslonu 
v telefonski imenik
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Xen - pomen simbolov

LCD Zaslon:
Ime in številka slušalke
Indikator neprebranih sporočil
Simbol za pregled telefonskega imenika se prikaže med iskanjem po 
telefonskem imeniku
Nastavitveni meni
Indikator stanja baterij
Zvonenje izklopljeno
Pogovor
Mikrofon v slušalki izklopljen
Identiteta klicatelja (CID)

Ojačana glasnost
Konstanten prikazen simbol antene pomeni dobro radijsko povezavo
Utripajoč simbol antene pomeni, da je radijski signal izven dosega postaje

Glavni meni
Pritisnite gumb        za vstop v meni funkcij in gumb        ter        za pomikanje 
po meniju.

Za prilagajanje nastavitev telefona uporabite kombinacijo gumba za potrditev  gumba 
za preklic        ter gumbov za pomikanje navzgor / navzdol                  .    / 



Xen - nastavitve X

Nastavitev jezika
Privzeta tovarniška nastavitev jezika je nastavljena na angleški jezik.
Zaporedje gumbov:

Uporabite gumba          /          za pomik po seznamu jezikov.
Za izbiro željenega jezika pritisnite gumb          . Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.   

Nastavitev vibriranja in svetlobnega utripanja (Vklop in Izklop)
V primeru, da je ta funkcija aktivirana bo slušalka vibrirala in utripala kot opozorilo na dohodni klic. 
Zaporedje gumbov:

Za potrditev pritisnite gumb        . Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.
Uporabite gumba  /  za izbiro med vklopom ON in izklopom OFF. 

1.

2.

1.
2.
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Nastavljanje datuma in časa 
Zaporedje gumbov:

Za vnos datuma in ure uporabite številčno tipkovnico na telefonu DATE/TIME.
Po končanem vnosu pritisnite gumb        za potrditev. Potrditev bo naznanil dolg pisk.

1.
2.



Xen - telefonski imenik

V telefonski imenik lahko shranite do 50 kontaktov (10 znakov in 24 številk za vsak vnos oz. kontakt)

Vnašanje nove številke v imenik 
Zaporedje gumbov:

 Uporabite alfanumerične gumbe (2 do 9) za vnos imena. Gumb z željeno črko pritisnite večkrat 
dokler se na zaslonu ne prikaže željena črka. Za potrditev pritisnite gumb         .
Za vnos telefonske številke uporabite numerične gumbe (0-9). Za potrditev pritisnite gumb
Potrditev izbire bo naznanil dolg pisk.

Klicanje telefonske številke iz telefonskega imenika 
Zaporedje gumbov:

Uporabite alfanumerične gumbe za vnos prve črke imena željene osebe in pritisnite         . 
Prikazala se bodo vsa imena z začetno črko, ki ste jo izbrali.
Uporabite gumba          /          za pomik do željenega kontakta, ki ga želite poklicati.
Pritisnite gumb           za klicanje.

Hiter dostop do telefonskega imenika
Pritisnite gumb               .
Skozi imenik se pomaknite do željenega kontakta s pomočjo gumbov           /         .  
Pritisnite gumb             za klicanje.
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Xen - vzdrževanje X
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Vzdrževanje
Naprave ne izpostavljajte prahu, sončni svetlobi, vlagi, visokim temperaturam ali 
udarcem.
Za čiščenje ne uporabljajte močnih čistil. Napravo čistite z mehko, suho krpo. 
Naprave ne razstavljajte sami, saj ta ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko zamenjali 
ali popravili doma. 
V času neviht in grmenja je priporočljivo, da napravo izklopite iz električnega omrežja, 
saj garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica udarca strele.
Uporabljajte izključno napajalni adapter in baterije, ki so bile priložene v paketu.

1.
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Xen - postavitev in stenska montaža

Slika B

Slika A

ll Mounting

O
snutek za stensko m

ontažo

Položaj vijakov v razmerju 1:1. 
Izrežite spodnji del tega lista 
in ga uporabite za mero pri 
vrtanju lukenj za vijake.

35 mm
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Zastopnik za Slovenijo:

Manufactured by:
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Connected to life
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E-mail: mail@phonicear.com
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