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Opomba 

Ta hitri vodič opisuje delovanje izdelka: Brezvrvični DECT 
Voice over IP telefon AudioCodesMedia Pack 252 (MP-252). 

Točnost in zanesljivost podatkov iz tega dokumenta je 
potrjena na dan tiskanja. Vendar pa so podatki zaradi 
nenehnih izboljšav in nadgradenj podvrženi spremembam in 
T-2 d.o.o.  ne more jamčiti za točnost podatkov v natisnjenem 
gradivu po omenjenem datumu ali sprejeti odgovornosti za 
napake in pomanjkljivosti. Predloženi dokument se lahko 
spremeni brez predhodnega obvestila. Preverite aktualne 
opombe, ki so vključene oziroma priložene prejeti 
dokumentaciji ali kupljeni opremi.  Uporabniki T-2 d.o.o. 
lahko dostopate do osvežitev tega dokumenta  preko spletne 
strani www.t-2.net. 

 

© Copyright 2011 T-2  d.o.o.  

Vse pravice pridržane. 

Datum izdaje: 30.01.2012 
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Varnostna navodila 

 

POZOR:   
NEVARNOST EKSPLOZIJE V PRIMERU 

NAMESTITVE NAPAČNEGA TIPA BATERIJ 

Pred uporabo DECT telefona obvezno preberite sledeče 
varnostne napotke: 

1. Poskrbite, da boste prebrali in razumeli celotna 
navodila. 

2. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so navedena 
na izdelku. 

3. Pred čiščenjem izdelka poskrbite, da je aparat 
izklopljen iz električne vtičnice. Za čiščenje ne 
uporabljajte tekočih čistil ali razpršil ampak uporabite 
vlažno krpo. 

4. Izdelka ne uporabljajte v bližini vode (na primer: v 
bližini kopalne kadi, kuhinjskega korita, bazena). 

5. Pazite, da ne pride do preobremenitve stenskih 
vtičnic in podaljškov, saj je lahko preobremenjenost 
vzrok za požar ali električni udar. 

6. V sledečih primerih izdelek izklopite iz stenske 
vtičnice ter se obrnite na T-2 d.o.o.  ali na 
pooblaščenega serviserja: 

 če je napajalni kabel poškodovan ali obrabljen. 

 če izdelek ne deluje pravilno kljub upoštevanju 
navodil za uporabo.  
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 če je izdelek padel na tla in je poškodovano 
ohišje. 

 če se je pri izdelku pojavila znatna sprememba v 
delovanju. 

7. Zaradi povečanega tveganja električnega udara zaradi 
strele se izogibajte uporabi telefona (razen 
brezžičega) med nevihto. 

8. Ne uporabljajte telefona za poročanje o uhajanju 
plina v bližini kraja, kjer uhaja plin.   

9. Uporabljajte izključno priložene  nikelj-metal-hibrid  
(NiMH) polnilne baterije! Navedeni čas delovanja 
slušalke je zagotovljen samo v primeru uporabe 
priloženih baterij. 

10. Uporabljajte izključno originalne napajalnike: 12VDC s 
+/-10% tolerance, 2A, stenski, energijski razred II.  
Pred priklopom MP-252 na napajalnik preverite 
ustreznost električne napetosti. 

11. Uporaba drugih vrst baterij ali baterij za enkratno 
uporabo je lahko nevarna. Neupoštevanje tega 
navodila lahko povzroči škodo in/ali poškodovanje 
izdelka. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki 
nastane kot posledica neupoštevanja teh navodil. 

12. Ne uporabljajte polnilcev drugega proizvajalca, saj 
lahko le-ti poškodujejo baterije. 

13. Pri vstavljanju baterij upoštevajte polariteto baterij. 

14. Ne mečite baterij v vodo ali v ogenj. 
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Začetne nastavitve DECT slušalke 

Slušalka ima ob dobavi v predelu za baterije že 
nameščene baterije za večkratno polnjenje.  Vendar pa 
plastična zaščita ločuje baterije od slušalkinega 
električnega krogotoka. Pred polnjenjem slušalke je 
potrebno odstraniti omenjeno plastično zaščito. Na 
slušalki izvlecite plastični jeziček, ki gleda iz oddelka za 
baterije. S tem se sklene baterijski krogotok, ki slušalki 
zagotovi energijo. 

 

1. Odstranite zaščitni pokrovček, ki varuje priključek 
za nosilec DECT slušalke in ki se nahaja spodaj na 
sprednjem delu naprave MP-252.  
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2. Nosilec DECT slušalke pričvrstite na enoto tako, da 
ga vstavite v za to pripravljen utor ter ga potisnete 
navzgor tako da ‘’klikne’’ in se spoji s konektorjem. 
Pritrdite odstranjeni zaščitni pokrovček na sprednji 
del nosilca DECT slušalke. 

 

 
Opomba:  Pred prvo uporabo polnite baterije 
vsaj 16 ur 
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Prijava DECT slušalke na bazno enoto 
Pred  uporabo DECT telefonskega aparata je potrebno 
opraviti prijavo DECT slušalke na MP-252 bazno enoto. 

 
Opomba:  Velja za kupljene samostoječe 
slušalke. 

 

1. Pritisnite tipko ‘’Meni’’ in izberite ikono ‘’Prijava’’ 

 . 

2. Pritisnite DECT LED tipko in jo držite (2-5 sek) 
dokler ne prične utripati zeleno; bazna enota je 
pripravljena za postopek prijave.  

3. Na DECT slušalki izberite bazno enoto ’’BE 1’’ na 
katero se mora slušalka prijaviti; postopek prijave 
se prične, na zaslonu pa se pojavi napis ‘’Prijava – 
Čakanje’’. Ko slušalka identificira bazno enoto, se 
na zaslonu slušalke izpiše njena radijska frekvenca 
(RF ID).  

4. Za potrditev prijave pritisnite tipko  ‘’Potrdi’’. 
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Polnjenje slušalke  
Zagotovite, da je naprava MP-252 vklopljena v 
električno energijo.  

DECT slušalko s spodnjim delom postavite v predvideni 
nosilec za polnjenje na bazni enoti. Ko je telefonska 
slušalka pravilno nameščena, se prične polniti, kar je na 
slušalkinem zaslonu označeno z ikono, ki prikazuje 

stopnjo polnjenja baterije   . 

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije 
Ikona z baterijo v glavnem meniju prikazuje trenutno 
stanje napolnjenosti baterije, kot je to prikazano 
spodaj: 

 
Telefonska baterija je polna 

 
Telefonska baterija je polna na 2/3  

 
Baterija je napolnjena le še 1/3 

 

Baterija je prazna in potrebno je polnjenje (ikona 
utripa) 
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Zamenjava baterij 
Telefonska slušalka je dobavljena skupaj z baterijami za 
večkratno polnjenje. Če je baterije potrebno zamenjati, 
storite sledeče:  

1. Na predelu za baterije odstranite pokrovček in 
sicer s potiskanjem pokrovčka s spodnjega dela 
telefona proti zgornjemu delu (v smeri puščice, ki 
je narisana na pokrovčku), pri čemer si lahko 
pomagate s palcem ter z njim pritisnete na spodnji 
del pokrovčka. 

2. Odstranite stare baterije (če obstajajo), nato pa v 
razdelek z baterijami namestite dve novi bateriji 
(priloženi), kot prikazuje slika. 

 

3. Namestite pokrovček nazaj na svoje mesto. 
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Opozorila: 

 V primeru namestitve neprimerne vrste baterij 
obstaja nevarnost eksplozije; uporabljajte 
izključno nikelj-metal-hibridne (NiMH) polnilne 
baterije, ki so dobavljene s telefonom. 
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala 
kot posledica neupoštevanja tega navodila. 

 Pri nameščanju baterij preverite pravilno 
polariteto baterij. Nepravilno nameščene 
baterije oz. nepravilna polariteta lahko 
poškoduje izdelek. 

 Navedeni čas delovanja slušalke je zagotovljen 
samo v primeru uporabe priloženih baterij. 

 Za polnjenje baterij ne uporabljajte polnilcev 
drugih proizvajalcev. 

 Baterij ne odvrzite v vodo ali v ogenj. 

 Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj. 

 Ne odpirajte ali poškodujte baterij. Elektroliti, ki 
jih vsebujejo baterije so jedka snov, ki lahko 
povzroči opekline ali poškodbe oči in kože. 
Elektroliti iz baterij so strupena snov, ki je lahko 
škodljiva v primeru zaužitja.  

 Pazite, da se s predmeti iz prevodnih materialov 
kot so na primer prstani, nakit, ključi ne dotikate 
baterij, saj lahko pri tem pride do kratkega stika 
in /ali do pregretja prevodnih materialov, kar pa 
lahko povzroči opekline. 

 Izogibajte se dotiku baterijskih polov (+, -) in pa 
stika z bazno enoto. 
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Nastavitev jezika 
Spreminjate lahko jezik menijev pri vašem telefonu. 

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

2. Z uporabo navigacijskih tipk  se pomaknite 

do ikone za ‘’Nastavitve slušalke’’   in pritisnite 

tipko ‘’Izberi’’ . 

3. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost 

‘’Jezik’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’. 

4. S pomočjo navigacijskih tipk  izberite želeni jezik 

in pritisnite tipko ‘’Izberi’’; v izbranem jeziku se 
izpiše sporočilo ‘’saved’’ (shranjeno), besedilo na 
zaslonu pa se ustrezno spremeni. 
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Opis telefonskega aparata 

 

Zap.št. Naziv Opis 

1 Desna mehka 
tipka 

Delovanje tipke v skladu s tekstom 
na slušalkinem zaslončku. 

2 Leva mehka 
tipka 

Delovanje tipke v skladu s tekstom 
na slušalkinem zaslončku. 

3 Navigacijska 
tipka 

Premik menija v štiri možne smeri. 
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Zap.št. Naziv Opis 

4  Tipka za 
zaključek 
pogovora 

 Med pogovorom: pritisnite za 
zaključek pogovora ter za 
prehod v stanje pripravljenosti. 

  Tipka za 
izklop 

 Pritisnite in držite za izklop 
slušalke. 

  Tipka za 
vklop 

 Ko je slušalka izklopljena: 
pritisnite in držite za vklop 
slušalke. 

5 Vklop 
pogovora/klica 

 Po vnosu številke ali po izboru 
številke iz telefonskega imenika, 
pritisnite za izvedbo klica. 

 Med zvonjenjem: pritisnite za 
sprejem klica. 

6 Alfanumerična 
tipkovnica 

 Klicanje in urejanje številk in 
besedila. 

7 Zvočnik za 
prostoročno 
telefoniranje 

 Med pogovorom: pritisnite za 
vklop / izklop zvočnika za 
prostoročno telefoniranje. 

 Med zvonjenjem: pritisnite za 
sprejem klica in pogovor preko 
zvočnika za prostoročno 
telefoniranje. 

8 Bluetooth Tipka bo v uporabi v naslednji 
programski različici 
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Pregled splošnih ikon na zaslonu 

Ikona Opis 

 

Miruje, ko je slušalka v dosegu bazne enote. 
Prikaz dodatnih stolpcev (rdečega, oranžnega in 
modrega) ko se moč signala povečuje. 

 

Utripa, ko slušalka ni prijavljena na bazno enoto 
ali je izven dosega. Ko je slušalka izven dosega 
bazne enote, se na LCD zaslonu izpiše sporočilo 
‘’Izven dosega’’.  

 
Možnost premikanja menija v štiri različne 
smeri. 

 

Alarm je nastavljen. Ko je čas za sprožitev 
alarma, prične ikona utripati. Ikona izgine, če je 
alarm izkloplje. 

Pregled ikon na zaslonu med pogovorom 

Ikona Opis 

 
Telefon zvoni (to je: dohodni klic) 

 
Pogovor je v teku 

   
Interkom je v teku 

 

Prostoročni pogovor je v teku 
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Ikona Opis 

 
Funkcija zvonjenja je izklopljena 

 
Tipkovnica je zaklenjena 

Pregled ikon glavnega menija 

Neizbrana ikona Izbrana ikona Opis 

  

Telefonski 
imenik 

  
Alarm 

  
Nastavitve 
bazne enote 

  

Imenik 

  

Nastavitve 
slušalke  

  

Prijava 
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Splošne telefonske operacije 

Izhodni klici 

Vnaprej pripravljeni klici 
Vnaprej pripravljeno klicanje je postopek, pri katerem 
najprej vnesemo telefonsko številko in šele nato 
kličemo. Postopek omogoča popravke na telefonski 
številki pred pričetkom klicanja. 

1. Vnesite telefonsko številko; številka se prikaže na 
zaslončku. Pred samo izvedbo klica lahko 
spreminjate telefonsko številko. S pritiskom na 
tipko ‘’Briši’’ lahko brišete znake levo od kazalca.  

2. Za klicanje telefonske številke pritisnite tipko  
 ali .  

Neposredno klicanje  
Neposredno klicanje je postopek, pri katerem najprej 
aktivirate funkcijo klicanja in šele nato vnesete 
telefonsko številko. 

1. Za vzpostavitev linije pritisnite tipko  ali 
. 

2. Po vnosu telefonske številke telefon počaka nekaj 
sekund, nato pa pokliče izbrano številko. 
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Klicanje iz telefonskega imenika 
 

V kolikor ste v svoj telefonski imenik vnesli kontaktne 
podatke, lahko kličete neposredno iz imenika. 

1. Za dostop do telefonskega imenika pritisnite tipko 
‘’Imenik’’. 

2. S pomočjo navigacijskih tipk  v telefonskem 

imeniku izberite želeni kontakt in nato pritisnite 
tipko ‘’Izberi’’. 

3. Klic izbrane številke iz imenika aktivirate s 
pritiskom na tipko  ali na tipko .  

 

Klicanje iz ‘’Seznama klicev’’ 
 

Kličete lahko telefonske številke iz predhodno prejetih 
ali zgrešenih klicev, ki so shranjeni v tako imenovanem 
Seznamu klicev: 

1. Za dostop do Seznama klicev uporabite 
navigacijsko tipko . 

2. Z uporabo navigacijskih tipk  izberite želeni 

vnos, nato pa pritisnite tipko ‘’Izberi’’. 

 

3. Za klic na izbrano številko iz seznama klicev 
pritisnite  ali .  
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Vzpostavitev drugega klica 
Medtem, ko imate na liniji že aktiviran klic, lahko 
vzpostavite tudi drugi klic. Ko je drugi klic vzpostavljen, 
je prvi klic postavljen na čakanje. Med klici lahko 
prehajate s postopkom preklopa enega klica na 
čakanje, medtem ko vi odgovarjate na drugi klic. 

Drugi klic lahko vzpostavite na sledeče načine: 

Vzpostavitev drugega klica z neposrednim klicanjem: 
 

1. Pritisnite  ; pojavi se zaslonček za vnos 
številke. 

2. Vnesite želeno številko in zopet pritisnite  . 
 
Vzpostavitev drugega klica preko telefonskega 
imenika: 
 

1. Pritisnite tipko ‘’Meni’’  in izberite ‘’Imenik’’. 
2. Izberite številko iz telefonskega imenika in 

pritisnite  . 
 
Ročni preklop prvega klica na čakanje pred 
vzpostavitvijo drugega klica: 
 

1. Pritisnite tipko ‘’Meni’’  in izberite  možnost 
‘’Čakaj’’, s katero preklopite trenutno aktiven klic 
na čakanje. 

2. Drugi klic vzpostavite z uporabo enega od zgoraj 
navedenih postopkov. 
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Ponovno klicanje številke 
Kličete lahko številke, ki so že bile uporabljene in so 
shranjene v seznamu ‘’Klicanih številk’’.  

1. Za dostop do seznama ‘’Klicanih številk’’ uporabite 
navigacijsko tipko . 

2. Uporabite navigacijske tipke  in izberite želeno 

številko ter pritisnite tipko ‘’Izberi’’.  

3. Za klic izbrane številke pritisnite  ali .   

 

Sprejem klica 
Ko prejmete klic, vaš telefon zazvoni, na zaslončku pa je 
izpisano sporočilo “Dohodni klic’’ ter klicoča številka. 
Za sprejem klica imate naslednje možnosti: 

 Če slušalka ni položena na bazno enoto: ob 
zvonenju telefona pritisnite  ali  . 

 Če je slušalka na bazni enoti, funkcija ‘’Samodejni 
odgovor’’ pa je vklopljena: ko telefon zazvoni, 
dvignite slušalko in se oglasite. 
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Sprejem ali zavrnitev drugega klica 
Medtem, ko se pogovarjate po telefonu, lahko 
prejmete drug klic. V primeru drugega dohodnega klica 
zaslišite pisk telefona, na zaslončku pa se izpiše ‘’Klic na 
čakanju’’ in podatki o klicočem (ime/številka). 

 Za sprejem drugega klica: Pritisnite  ; s tem 
je pogovor z drugim klicočim vzpostavljen, prvi klic 
pa je na čakanju 

 Za zavrnitev drugega klica: Pritisnite.   

Po tem, ko ste že sprejeli drugi klic, lahko med vsemi 
klici prehajate s postopkom preklopa enega izmed 
klicev na čakanje, vi pa medtem odgovarjate na drugi 
klic. 

V primeru da je slušalka na bazni enoti in je vklopljena 
funkcija ‘’Samodejni odgovor’’: ko telefon zazvoni, 
dvignite slušalko in se oglasite. 

Zaključek telefonskega pogovora 
Za zaključek pogovora imate na razpolago sledeče 
možnosti: 

 Pritisnite  

 Postavite slušalko na polnilec 

Ko zaključite s klicem, se na zaslonu izpiše “Prekinjen”.  
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Nastavitev glasnosti med pogovorom 
Med pogovorom lahko prilagodite glasnost slušalke in 
glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje na 
enega izmed petih nivojev.   

Med pogovorom uporabite navigacijske tipke  in s 

pomikanjem gor / dol prilagodite glasnost. Stanje 
trenutne nastavitve glasnosti je prikazano na zaslonu.  

Utišanje klica 
Med pogovorom lahko govorite z nekom v vaši bližini, 
ne da bi vas vaš sogovornik slišal po telefonu. To 
naredite z utišanjem slušalkinega mikrofona.  

Utišanje klica: 
1. Med pogovorom pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

2. Uporabite navigacijske tipke  in izberite možnost 

‘’Utišaj’’ ter nato pritisnite tipko ‘’Izberi’’; s tem je 
mikrofon utišan, na zaslonu pa piše ‘’Klic utišan’’. 

 

Ponovna aktivacija oz. vklop mikrofona: 
1. Pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

2. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost 

‘’VklMik’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’; mikrofon je 
ponovno vklopljen, vi pa lahko nadaljujete pogovor 
po telefonu. 
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Izklop zvonjenja  
Funkcijo zvonjenja slušalke, ki opozarja na prispele 
dohodne klice, lahko izključite. 

 Izklop zvonjenja: v stanju pripravljenosti pritisnite 
in držite tipko  (na tipki z znakom * ), s čimer 

izklopite zvonjenje. Na zaslonu se pojavi ikona . 

 Vklop zvonjenja: pritisnite in držite tipko , s 

čimer ponovno vklopite zvonjenje. Ikona  izgine. 

Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje 
Med pogovorom lahko preklopite s pogovora po 
slušalki na pogovor preko vgrajenega zvočnika na vaši 
slušalki. Fukcija omogoča prostoročno komunikacijo. 

 Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje: med 
pogovorom pritisnite tipko .  

 Izklop zvočnika in prehod na pogovor preko 
slušalke: ponovno pritisnite tipko . 

Zaklepanje / odklepanje tipkovnice 
Da bi preprečili neželeno tipkanje po slušalki, je na voljo 
funkcija zaklepanja tipkovnice.  

 Zaklepanje tipkovnice: v stanju pripravljenosti 

pritisnite in držite tipko  (na tipki z znakom # ); 

na zaslonu se pojavi ikona . 

 Odklepanje tipkovnice: v stanju pripravljenosti 

pritisnite in držite tipko  . Ikona  izgine. 
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Pozivanje slušalke 
Slušalko lahko locirate s pozivanjem slušalke preko 
bazne enote. 

 Pozivanje slušalke: Na bazni enoti na kratko (manj 
kot dve sekundi) pritisnite na tipko DECT; 
svetlobna LED oznaka se spremeni v oranžno, 
hkrati pa vse slušalke, ki so registrirane na bazni 
enoti, prično zvoniti. Zvonjenje traja do 60 sekund, 
na LCD zaslonu pa se izpiše “Iskanje slušalke”.  

 Prekinitev pozivanja: Pozivanje prekinete s 
pritiskom na katerokoli tipko na slušalki. To ne 
velja za tipko ‘’Tiho’’. 

Seznam klicanih številk 
V seznamu klicanih številk je shranjenih do 100 zadnjih 
številk, ki ste jih klicali. Če je številka, ki ste jo klicali, 
vpisana tudi v telefonskem imeniku, se na seznamu 
klicanih številk namesto telefonske številke izpiše ime 
kontakta.  

Seznam klicanih številk omogoča sledeče: 

 Ponovno klicanje številke s seznama  

 Dodajanje številke s seznama v telefonski imenik 

 Izbris številke s seznama  

 Izbris vseh vnosov s seznama klicanih številk  
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Shranjevanje klicane številke v telefonski imenik 
Številko, ki je navedena v seznamu klicanih številk, 
lahko shranite v telefonski imenik. 

1. Za dostop do Seznama klicanih številk pritisnite 
navigacijsko tipko . 

2. Z navigacijskimi tipkami  se pomaknite do želene 

številke in pritisnite tipko ‘’Izberi’’.  

3. Pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

4. Z uporabo tipk  izberite možnost ‘’Dodaj v 

imenik’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’; do imenika 
dostopate preko telefonske številke, ki se pojavi v 
polju ‘’Številka’’.  

5. V imenik vnesite kontaktne podatke (npr. ime…).  

Izbris številke s seznama klicanih številk 
Številko lahko tudi izbrišete s seznama klicanih številk. 

1. Za dostop do seznama uporabite navigacijsko tipko
.  

2. Z uporabo navigacijskih tipk  izberite želeno 

številko ter nato pritisnite tipko ‘’Izberi’’.  

3. Pritisnite tipko ‘’Meni’’. 
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4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost 

‘’Zbriši’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’; na zaslonu se 
izpiše ‘’Potrdi izbris’’. 

5. Za potrditev izbrisa pritisnite OK. 

Izbris celotne vsebine seznama klicanih številk 
Izbrišete lahko vse vnoste iz seznama klicanih številk. 

1. Za dostop do seznama klicanih številk uporabite 
navigacijsko številko . 

2. Pritisnite tipko ‘’Izberi’’ 

3. Pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost 

‘’Zbriši vse’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’; na zaslonu 
se izpiše ‘’Potrdi izbris’’. 

5. Za potrditev izbrisa pritisnite tipko OK. 

Upravljanje telefonskih  klicev z večimi 
slušalkami 
To poglavje opisuje postopke upravljanja telefonskih 
klicev s pomočjo več prijavljenih slušalk. To vključuje 
opis postopkov za interno klicanje, predajo zunanjih 
klicev z ene na drugo slušalko in konferenčne klice.  
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Klic drugi prijavljeni slušalki (Intercom) 
Interkom klic je klic z ene slušalke na drugo slušalko, pri 
čemer sta obe slušalki prijavljeni na bazno enoto MP-
252. Interni klici so visoke  kakovosti govora. 

1. Pritisnite navigacijsko tipko  ; na zaslonu se 
prikaže seznam vseh prijavljenih slušalk. 

2. Z navigacijskimi tipkami  izberite slušalko, ki jo 

želite poklicati. 

3. Pritisnite tipko ‘’Izberi’’; slušalka, ki ste jo poklicali 
bo zazvonila. 

4. Za vzpostavitev internega pogovora, je potrebno 
na klicani slušalki pritisniti še tipko . 

Predaja zunanjega dohodnega klica drugi slušalki 
Zunanji dohodni klic (opomba: to je klic, ki ne prihaja z 
druge slušalke), ki ste ga prevzeli na eni slušalki, lahko 
predate sogovorniku na drugi slušalki. 

1. Med pogovorom z zunanjim klicočim pritisnite 
tipko ‘’Predaja klica’’.  

2. Z navigacijskimi tipkami  izberite slušalko, ki ji 

želite predati klic. 

3. Pritisnite tipko ‘’Izberi’’; zunanji dohodni klic 
preide na čakanje, klicana slušalka pa zazvoni. 

4. Za sprejem predanega klica je potrebno na klicani 
slušalki pritisniti  ali . 
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Tristranski konferenčni klici 
Vzpostavite lahko tristranski konferenčni klic, v 
katerem sodelujejo: 

 Dve slušalki in zunanji sogovornik 

 Vaša slušalka in dva zunanja sogovornika 

Vzpostavitev tristranske konferenčne zveze med 
dvema slušalkama ter zunanjim sogovornikom 
Funkcija konferenčnega klica omogoča povezavo enega 
zunanjega klica z dvema slušalkama (preko interkoma).  

1. Med pogovorom z zunanjim sogovornikom 
pritisnite navigacijsko tipko ; na zaslonu se izpiše 
seznam prijavljenih slušalk. 

2. Z uporabo navigacijskih tipk  izberite slušalko, s 

katero želite vzpostaviti tristransko konferenčno 
zvezo. 

3. Pritisnite tipko ‘’Izberi’’; s tem zunanji klic preide 
na čakanje, klicana slušalka pa zazvoni. 

4. Za vzpostavitev internega klica je potrebno na 
klicani slušalki pritisniti  ali . 

5. Na klicoči slušalki pa pritisnite navigacijsko tipko  
in jo držite 3 sekunde, s čimer se vzpostavi 
tristranski konferenčni klic. 
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Vzpostavitev tristranske konference med vašo slušalko 
in še dvema zunanjima sogovornikoma 
Med vašo slušalko ter še dvema zunanjima 
sogovornikoma lahko vzpostavite tristransko 
konferenčno zvezo. Do tega dogodka pride, ko imate 
dva zunanja sogovornika, pri čemer se z enim že 
pogovarjate, drugi pa je na čakanju. 

1. Pritisnite tipko ‘’Meni’’ in izberite možnost 
‘’Konferenca’’. 

2. Za potrditev konferenčne zveze pritisnite tipko OK, 
s čimer sta oba zunanja klica vključena v 
konferenčno pogovor. 

Dodajanje novega kontakta v imenik  
Vnos novega kontakta v telefonski imenik: 

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko ‘’Meni’’. 

2. Z navigacijskimi tipkami  se pomaknite na 

ikono za ‘’Imenik’’ . 

3. Za dostop do imenika pritisnite ‘’Izberi’’. 

4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost 

‘’Dodaj’’ in pritisnite tipko ‘’Izberi’’. 

5. Vnesite kontaktne podatke in za premikanje med 

vnosnimi polji uporabite navigacijske tipke . 

6. Za shranjevanje novega vnosa pritisnite OK. 
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Za dodatne informacije obiščite spletno stran: 

Uradna spletna stran podjetja T-2 d.o.o.: www.t-2.net . 

 

 

http://www.t-2.net/

