Posebno Ojačan Telefon Z Velikimi
Gumbi In Telefonsko Tajnico &
Posebno Ojačan Prenosni Digitalni
Telefon

Slovenščina

PREDSTAVITEV
Vsebina paketa
Paket AMPLIDECTTM COMBI355, vsebuje naslednje:
y 1 AMPLIDECTTM COMBI355 postaja
y 1 AMPLIDECTTM COMBI355 slušalka s kablom
y 1 AMPLIDECTTM COMBI355 slušalka
y 1 AMPLIDECTTM COMBI355 polnilna postaja
y 3 x AAA Ni-MH baterija za polnjenje
y 1 Telefonski kabel
y 2 Omrežna napajalnika
y 1 Nosilna sponka
y 1 Navodila za uporabo
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OPIS
Opis prenosne digitalne slušalke
Svetlobni indikator
Slušalka
Nosilna
sponka

Navzgor/
CID tipka
Zaslon

Int tipka

Zvočnik

Desna
mehka tipka

Leva mehka tipka
Klicanje/Tipka
za zvočnik

Ponovi klic

Tipka za
prekinitev

Alfanumerične
tipke

Navzdol
/Imenik

*

tipka /
Zaklepanje
tipkovnice

Pokrov
za
baterije

# tipka
Lučka
Mikrofon

Funkcija za
vibriranje

Kontakti za polnjenje

Opis polnilne postaje:
Konektorja za polnjenje

Indikator polnjenja
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OPIS
Opis glavne postaje：
Zaslon
Leva mehka tipka
Desna mehka tipka

Tipka za
odzivnik
Slušalka

Prostor
za slike

Mikrofon

Pogled od zadaj：

Priključek za
napajanje
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Indikator za
zasedenost /
dohodni klic

Priključek za
telefonski kabel

OPIS (PRENOSNA SLUŠALKA)
Opis tipkovnice
Tipka za Klicanje / Zvočnik
Začetek klica / Sprejemanje klica.
Tipka aktivira zvočnik, če jo pritisnete med
klicanjem.
Tipka za prekinitev klica / Izklop

Prekinitev klica.
Za izklop / vklop tipko držite dlje časa.

Navigacijske tipke
Navzgor / CID tipka

Pomikanje skozi imenik in opcije v meniju.
Povečanje glasnosti slušalke in zvočnika
med klicanjem.
Vstop v telefonski imenik.

Navzdol / Imenik

Pomikanje skozi imenik in opcije v meniju.
Zmanjšanje glasnosti slušalke in zvočnika med
klicanjem.
Vstop v imenik.

INT tipka

Interni klic na drugo prenosno slušalko.
Prenos dohodnega klica na drugo slušalko.
Vzpostavitev konferenčnega klica med
dohodnim klicem in drugimi internimi slušalkami

Tipka za ponovni klic

Vstop v zgodovino klicev.
Vnos premora pred ponovitvijo klica.
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OPIS (PRENOSNA SLUŠALKA)
Mehka tipka (leva in desna)
Izbira funkcije označene na zaslonu
enote.

M1 to M4

Tipka z zvezdico
Pritisnite in držite tipko za odklep ali zaklep
tipkovnice.
Začetek konferenčnega klica.
Hitro klicanje
Štiri nastavljive (slikovne) tipke za hitro klicanje.
Pritisnite in držite za aktivacijo vibriranja in
LED lučk za dohodne klice.
Pritisnite in držite za aktivacijo lučke.
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OPIS (GLAVNA POSTAJA)
Opis tipkovnice
Tipka za zvočnik

Prični/Sprejmi/Končaj klic.
Aktivacija zvočnik.
Tipka za ponovno klicanje

Vstop v zgodovino klicev.
Vnos premora pred ponovitvijo klica.
Int tipka

Interni klic na drug prenosni aparat.
Prenos dohodnega klica na drugo slušalko.
Vzpostavitev konferenčnega klica med dohodnim
klicem in drugimi internimi slušalkami.
Tipki za nastavljanje glasnosti

M1 to M8

Uporabite tipki za nastavljanje glasnosti
zvonjenja, zvočnika in slušalke.
Slikovne tipke

Osem slikovnih tipk omogoča hitro klicanje.
Mehke tipke.
Z njimi izbiramo funkcije, ki so označene v
tekstu zgoraj (v spodnji vrstici ), ki se spremeni
glede na vsebino.
Navzgor / CID tipka
Pomikanje navzgor skozi sezname in menije.
Povečanje glasnosti slušalke / zvočnika med
klicanjem
Vstop CID imenik
Tipka za Navzdol / Imenik

Pomikanje navzdol skozi sezname in menije
Zmanjšanje glasnosti slušalke / zvočnika med
klicanjem
Vstop v imenik
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OPIS (GLAVNA POSTAJA)
Tipka za Izklop / Vklop tajnice

Pritisnite za vklop/izklop telefonske tajnice.
Telefon bo javil ‘Answer On’ ali ‘Answer Off’.
Predvajaj / Ustavi

Pritisnite za začetek ali prenehanje
predvajanja sporočil.
Naprej

Pritisnite za predvajanje naslednjega sporočila.

Nazaj

Pritisnite za predvajanje prejšnjega sporočila.
Brisanje

Med predvajanjem sporočila pritisnite to tipko za
brisanje.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko za
brisanje vseh sporočil.

Tipki Annc1 / Annc2

Pritisnite za predavajanje vašega Sporočila1 in
Sporočila 2. Pritisnite in držite za snemanje
Sporočila1 in Sporočila 2.
Tipka za Lociranje / Tihi način

Locirajte povezano slušalko.
Povežite novo slušalko.
Tihi način med klicem.
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OPIS (SLUŠALKA IN POSTAJA)
Opis LCD Zaslona
Ikona za moč zaslona
Ta ikona je vedno prisotna, ko je telefon prižgan.
Ikona prikazuje trenutno moč signala.
Več črtic pomeni močnešji signal.
V primeru, da je slušalka preveč oddaljena od
postaje, ta ikona utripa.
Ikona za slušalko
Ta ikona pomeni, da je žična slušalka aktivna.
Prostoročni način
Ikona pomeni, da je aktiviran prostoročni način.
Ikona za zgrešene klice
Ikona naznanjuje enega ali več zgrešenih klicev.
Zaklepanje
Ikona pomeni, da je tipkovnica telefona zaklenjena.
Stanje Baterije
Ta ikona je vedno prisotna, ko je telefon prižgan.
Prikazuje stanje polnjenja baterije. Več kot je črtic
v ikoni, bolj je polna baterija.
Ikona za dohodna sporočila (slušalka)
Ikona pomeni, da imate na odzivniku nova sporočila.
Dohodna sporočila (postaja)
Ikona pomeni, da imate na odzivniku nova sporočila.
Ikon za alarm (slušalka)
Ikona pomeni, da je alarm aktiviran in
nastavljen na zvonenje ob določeni uri.
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NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)
Lokacija
Poskrbite, da bo telefon postavljen dovolj blizu električne vtičnice
tako, da kabel ne bo prekomerno napet. Prav tako pokrbite, da
bo električna vtičnica dostopna tako, da boste napravo zlahka
izklopili iz električnega omrežja.
Telefon postavite tako, da bo ta od drugih električnih naprav
kot so radijo, TV, ipd. oddaljen najmanj 1 meter, da bi se
izognili motnjam delovanja telefona. Napravo ne
izpostavljajte virom toplote ali direktni sončni svetlobi.
Svetujemo vam, da telefon postavite na prt ali drugo podlago, saj
gumijasti nosilci telefonske postaje lahko puščajo sledi na površinah.

Domet slušalke

Domet telefona v zaprtih prostorih je 30 - 50 metrov, na odprtem
pa do 300 metrov. Domet delovanja se bo zmanjšal, ko slušalka
ne bo več v vidnem polju postaje. Postavite postajo na čim višje
praktično mesto, da bi zagotovili najboljšo povezavo med postajo
in telefonom. V primeru, da boste s slušalko preveč oddaljeni od
postaje bo ikona
v zgornji levem kotu LCD zaslona utripala,
črtice za signal pa bodo izginile. Postaji se v tem primeru
približajte - povezava med postajo in slušalko bo spet
vzpostavljena.

Namestitev
Vklopite napajalni kabel v vtičnico za napajanje na telefonski
postaji. Vklopite napajalni adapter v električno vtičnico in
vklopite napajanje.

V AC stensko vtičnico
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NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)
Vstavite polnilne baterije v slušalko. Slušalka za delovanje
potrebuje tri (NiMH) AAA baterije. Te so priložene v paketu s
telefonom. Pomaknite baterijska vratca slušalke v smeri puščic in
jih odstranite. Med vstavljanjem baterij v slušalko bodite pozorni
na pravilno polariteto. Baterijska vratca pomaknite nazaj dokler se
ta ne zaskočijo (klik).
Postavite slušalko na polnilno postajo tako, da boste zališali pisk.
Na LCD zaslonu slušalke se bo pokazala ikona baterije. Po
končanem polnjenju se bo na LCD zaslonu slušalke pojavila ikona
polne baterije
.
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Telefon ima vgrajen poseben senzor, ki preprečuje, da bi baterijo
slušalke prekomerno napolnili.
Pred uporabo slušalke je potrebno baterije polniti najmanj
15 ur na AMPLIDECTTM COMBI355 polnilni postaji.
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NAMESTITEV (PRENOSNA SLUŠALKA)
Stanje Baterije

Ikona
baterije je vedno prisotna v desnem zgornjem kotu
LCD zaslona. Prikazuje stanje baterije telefona. Več kot je črtic
v ikoni, bolj polna je baterija.

V primeru, ko baterija ne bo dovolj polna za delovanje, se bo
telefon samodejno izklopil. Za polnjenje baterije, postavite
slušalko na polnilno postajo. V idealnih pogojih bo baterija
slušalke zagotavljala 6 ur pogovorov in 150 ur stanja
pripravljenosti z enim samim polnjenjem.

Nosilna sponka slušalke
Nosilna sponka omogoča, da slušalko lahko pripnete za pas ali
žep. V primeru, da želite sponko odstraniti, vstavite izvijač po
robu ročice sponke in odpnite sponko. Sponko nato dvginite in
odstranite.
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NAMESTITEV (GLAVNA POSTAJA)
Namestitev
Povežite en konec navitega kabla v slušalko, drug konec kabla
pa v vtičnico na levi strani postaje AMPLIDECTTM COMBI355.
Place the handset on the cradle. Postavite slušalko na stojalo
za slušalko.
Povežite telefonski kabel v vtičnico na zadnji strani postaje,
drug konec pa povežite z telefonsko vtičnico na steni.
Povežite napajalni adapter z napajalno vtičnico na zadnji strani
telefona, drug konec pa v električno vtičnico. Prosimo izberite
vtičnico, ki je v bližini telefonske postaje tako, da lahko telefon
zlahka izklopite iz električnega omrežja v primeru težav.

Nameščanje na steno
Pomaknite nosilec slušalke iz postaje in ga obrnite okoli (rotirajte
ga za 180 stopinj). Pomaknite ga nazaj na svoje mesto tako, da
bo kljukica usmerjena navzgor (glejte sliko1). S tem boste
preprečili, da bi slušalka padla s stojala, ko bo postaja
nameščena na steno.
V steno vertikalno vstavite 2 vijaka (nista priložena) tako, da bo
med njima razdalja 80mm.
Postavite telefon na vijaka in ga pomaknite navzdol, da se ta
zatakne v stabilen položaj (glejte sliko 2).
Slika 2

Vijak

Stena

Slika 1
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ODPRAVLJANJE NAPAK (SLUŠALKA)
Splošni napotki
• Poskrbite, da sta telefonski kabel in napajalni adapter
pravilno povezana in nepoškodovana.
• Poskrbite, da so baterije vstavljne pravilno.
• Poskrbite, da so baterije ustrezno napolnjene.
• Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite
ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v
telefonu ali telefonski vtičnici.
• Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno vklopljen.
Slušalka se ne poveže
• Glejte splošne napotke.
Na zaslonu ni slike
• Glejte splošne napotke.
• Preverite ali je slušalka pravilno povezana.
Ni povezave med slušalko in postajo
• Morda ste s slušalko preveč oddaljeni od postaje.
Pomaknite se bližje postaji.
Slušalka se na polnilni postaji ne polni
• Poskrbite, da je slušalka pravilno postavljena na napajalni
postaji. Med polnjenjem se ikona baterije na zaslonu polni.
Slušalka ne zvoni
• Glejte splošne napotke.
• Poskrbite, da je zvonenje na slušalki vključeno.
Ni zvoka, ko pritisnem

•
•

Glejte splošne napotke.
Preverite številko slušalke na LCD zaslonu, npr. HS1. V
primeru, da številka na zaslonu ni prisotna, je potrebno
slušalko povezati s postajo.

Med pogovorom slišim opozorilni ton

•
•

Baterije so prazne. Slušalko je potrebno postaviti na
napajalno postajo, da se ta napolni.
Nahajate se izven dometa postaje.

Številka dohodnih klicateljev se ne prikaže:

13

ODPRAVLJANJE NAPAK (SLUŠALKA)
•
•

Prosimo, s svojim telefonskim operaterjem se dogovorite, da
vam omogoči funkcijo za identifikacijo klicatelja (caller ID).
Tudi, če že imate caller ID funkcijo, klicatelj morda ne želi
deliti svoje številke. V tem primeru se bo na zaslonu
izpisalo‘PRIVATE’. Izpis‘OUT OF AREA’’se lahko
pojavi v primeru, ko gre za klic iz tujine.

Baterije se hitro izpraznijo

• Očistite konektorje za polnjenje.
• Zamenjajte baterije.
Tipke / tipkovnica se ne odziva
• Preverite ali je vključen zaklep tipkovnice.
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ODPRAVLJANJE NAPAK (POSTAJA)
Zaslon je prazen
• Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno priključen in
nepoškodovan.
• Preverite ali se kje nahaja slaba električna povezava.
AMPLIDECTTM COMBI355 ne zvoni
• Poskrbite, da je telefonski kabel pravilno priključen
in nepoškodovan.
• Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite
ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v
telefonu ali telefonski vtičnici.
• Morda je s telefonom povezanih preveč drugih
komunikacijskih naprav npr. modem... Posvetujte se s
telefonskim ponudnikom za pomoč pri izračunu podatkovne
meje vašega domačega ali poslovnega omrežja.
• Preverite nastavitev glasnosti zvonenja.
Ni klicnega tona
• Poskrbite, da je telefonski kabel pravilno priključen
in nepoškodovan.
• Povežite drug telefon v telefonsko vtičnico PTT ali priklopite
ta telefon v drugo PTT vtičnico, da bi izvedeli ali je težava v
telefonu ali telefonski vtičnici.
• Morda je s telefonom povezanih preveč drugih
komunikacijskih naprav npr. modem... Posvetujte se s
telefonskim ponudnikom za pomoč pri izračunu podatkovne
meje vašega domačega ali poslovnega omrežja.
• Preverite ali je način klicanja nastavljen na pravilno
nastavitev (tonsko or pulzno).
Motnje zvoka med klicanjem
• V primeru, da uporabljate DSL linijo, poskrbite, da je filter
pritrjen na vse telefonske vtičnice.
Identiteta klicatelja se ne prikaže
• Poskrbite, da ste se s svojim ponudnikom telefonskih
storitev dogovorili za vklop funkcije za identifikacijo
klicatelja (Caller ID).
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VARNOSTNA OPOZORILA
Splošno

Uporabljajte izključno priložen napajalni adapter.
Uporabljajte izključno predpisane polnilne baterije, ki so priložene.
Ne odpirajte slušalke (z izjemo menjave baterij) ali postaje. Za
popravila pokličite servis.
Baterij nikol ne izpostavljajte ognju. Gre za resno nevarnost
eksplozije in / ali prisotnost strupenih snovi.
Ne postavljajte predmetov na telefonski ali napajalni kabel,
da ne povzročite poškodb.
V primeru, da telefona ne boste uporabljali več kot mesec dni,
odstranite baterije iz naprave.

Čiščenje

Odklopite telefon. Očistite telefon z mehko krpico. Poskrbite, da
so polnila postaja in polnilni kontektorji čisti. Nikoli ne
uporabljajte polirnih čistil ali močnih kemičnih čistil - ta lahko
poškodujejo površino ali elektronsko vezje v notranjosti naprave.

Varnost

Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.
Poskrbite, da je v okolici telefona vedno svež pretok zraka.
Ne postavljajte katerega koli dela tega produkta v vodo. Ne
uporabljajte naprave v vlažnih zaprtih prostorih kot je kopalnica
itd.
Naprave ne izpostavljajte ognju ali drugim nevarnim okoliščinam.
Telefon v času neviht izklopite, saj udarec strele lahko
poškoduje vaš telefon. Garancija ne krije poškodb udarca
strele.
Telefon je oblikovan in izdelan, da deluje na temparaurah od 5°C
do 45°C.
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