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Kratka predstavitev telefonskega aparata

Pred vami je telefonski aparat Aastra 6755i ki ponuja odlično funkcionalnost in 
fleksibilnost v kakovostnem razredu IP SIP telefonov. Sodoben in eleganten izgled 
zaokrožuje priročen, 144 x 75 pikslov velik zaslon, širok nabor funkcionalnosti glede 
na zahteve posameznika ter hitra dostopnost do menijev, kar omogoča enostavno 
uporabo. 

V nadaljevanju je naveden opis oz. način uporabe osnovnih funkcionalnosti, v kolikor 
pa potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da se obrnete na vašega 
administratorja.  

Shema telefona in kratek opis funkcionalnosti

 Kratek shematski opis  funkcionalnosti telefona Aastra 6755i



UN - Uporabniška navodila za uporabo telefonskega aparata Aastra 6755i

4

Opis tipk

1 Indikacija prejema glasovnega sporočila
2 Hitre tipke
3 Programske tipke
4 Konec klica, izhod iz menija
5 Konfiguracijski meni telefona
6 Postavitev aktivnega klica na čakanje
7 Ponovni klic zadnjega klicočega, prikaz liste klicočih
8 Nastavitev glasnosti (slušalka, prostoročno, zvonec)
9 Linijske tipke (Klic na čakanju, preklapljanje med večimi klici, odgovor klica s 

pritiskom na utripajočo linijsko tipko)
10 Prostoročno telefoniranje
11 Utišanje mikrofona na telefonu
12 Zaslon
13 Navigacijske tipke (4 smeri)
14 Številčnica
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Klic, Odgovor

Klic (odhodni klic):

 Vtipkajte željeno številko ter dvignite slušalko (klic preko slušalke)

 Vtipkajte številko, pritisnite # in dvignite slušalko

 Pritisnite  tipko (prostoročni način) in vtipkajte številko

Odgovor (dohodni klic):

 Dvig slušalke (pogovor preko slušalke)

 Pritisnite tipko (prostoročni pogovor)

Neodgovorjeni/Dohodni klici 

                                        
                                                         Navigacijske tipke (izbiranje)

Pritisnite programsko tipko »Lista klicev«, z navigacijskimi tipkami (gor in dol) lahko 
pregledujete klice.

Opis ikon:

     Neodgovorjen Klic

 Dohodni Klic

    Indikacija, da klic ni bil vrnjen
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Ponovno izbiranje/Odhodni klici 

 Pritisnite     tipko, za pregled odhodnih klicev, z navigacijskimi 
tipkami (gor in dol) lahko pregledujete klice.

 Klicanje iz seznama. Ponovno pritisnite tipko ali dvignite slušalko.

Preusmeritev klica 

Brezpogojna preusmeritev klica

Aktiviraj *21telefonska številka*#

Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *21*#

Izklopi *211*#

Stanje *212*#

Preusmeritev ob zasedenosti

Aktiviraj *22telefonska številka*#

Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *22*#

Izklopi *221*#

Stanje *222*#

Preusmeritev po določenem času

Aktiviraj *23telefonska številka*#

Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *23*#

Izklopi *231*#

Stanje *232*#

Preusmeritev ob zasedenosti in po določenem času

Aktiviraj *24telefonska številka*#

Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *24*#

Izklopi *241*#

Stanje *242*#

Izklopi vse preusmeritve *25*#

Primer: *210590XXXXX*#
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Konferenčni klic

 Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Konferenca«

 Vtipkajte številko B in pritisnite »Klici«

 Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite »Konferenca«

 Konferenca je vzpostavljena

Opombe: Med konferenco lahko posameznega udeleženca izločite iz konference 
tako da se z navigacijskima tipkama (gor in dol) pomikate med udeležencema in 
pritisnete tipko “Prekini“.
Če želite konferenco zapustiti in ohraniti pogovor med preostalima udeležencema 
konference pritisnite programsko tipko »Leave« ter odložite slušalko.

Predaja klica

1. Z najavo

 Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Prevezi«

 Vtipkajte številko B, pritisnite tipko »Klici« in počakajte da se oglasi

 Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite »Prevezi«

 Odložite slušalko

Opomba: V kolikor se številka B ne oglasi, pritisnite utripajočo linijsko tipko, s tem ste 
nazaj v pogovoru z A.

2. Brez najave

 Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Prevezi«

 Vtipkajte številko B, ponovno pritisnite »Prevezi«

 Odložite slušalko
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Zadržanje klica

 Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 

 A na čakanju

 Klic prevzamete nazaj s pritiskom na utripajočo linijsko tipko

Vnos, izbiranje, sprememba in brisanje iz imenika

 Vnos v imenik - Pritisnite programsko tipko “Imenik” , pritisnite “Dodaj novo”, 
vnesite ime ter telefonsko številko in pritisnite tipko »Shrani«.

 Izbiranje iz imenika – Pritisnite tipko “Imenik”, nato z navigacijskimi tipkami 
(gor in dol) izberite osebo, ki jo želite poklicati. Za klic dvignite slušalko.

 Shranjevanje iz seznama klicev – Ob pregledu prejetih, neodgovorjenih ali 
klicanih številk lahko le te shranimo v imenik s pritiskom tipke » Kopiraj«.

 Sprememba podatkov iz imenika – Pritisnite tipko »Imenik«, izberite željen 
vnos, pritisnite tipko »Podrobnosti«, tipko »Spremeni« in vnestite željene 
spremembe.

 Brisanje iz imenika – Pritisnite tipko “Imenik”, nato z navigacijskimi tipkami 
izberite želeni vnos. Za brisanje pritisnite tipko “Izbrisi” ter potrdite z »Izbrisi«.

Opomba: V kolikor naredite napako pri vpisovanju imena ali številke lahko s 
programsko tipko »Nazaj« pobrišete nepravilno vnesene znake.

Nastavitev tona za zvonjenje

 Pritisnite tipko    za meni, izberite “Nastavitve” -> “Toni” -> “Ton 
Zvonjenja”. Z navigacijskimi tipkami izberite željen ton ter vnos potrdite s tipko 
“Koncaj”.
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Funkcije terminala

Zadnja klicana številka - glasovna informacija *12#
Zadnja sprejeta številka - glasovna informacija *11#
Klic zadnjega sprejetega ali zgrešenega klica *4#
Klic zadnje klicane številke *3#
Konferenca skozi meni telefona
Zadržanje klica skozi meni telefona
Predaja klica skozi meni telefona
Ne moti-vključeno *31# ali skozi meni telefona
Ne moti-izključeno *32# aliskozi meni telefona
Izhod iz skupine *70#
Vključitev v skupino *71#
Prevzem klica *8X#
Lastna telefonska številka – glasovna informacija *14#
Število zgrešenih klicev – glasovna informacija *13#
Preklop (menjava) sogovornikov skozi meni telefona

CLIR
Vklop CLIR 997številka#
Izklop CLIR 998številka#

Glasovna pošta *900*#
Klic na glasovno pošto iz drugega omrežja 059009900


