
Glasovna pošta 

Na novo glasovno pošto vas opozori zaslon telefonskega aparata. LED indikator na tipki MESSAGE se 

vključi. 

 

Poslušanje glasovne pošte 

1. Pritisnite  ali pokličite *900*#. 

2. Sledite glasovnim navodilom za poslušanje glasovnih sporočil 

Posebne nastavitve telefona 

 

Zgodovina klicev 

ali  za pregled. 1. Pritisnite funkcijsko tipko Kliči med mirovanjem telefona nato pritisnite  
2. Po izbiri številke iz seznama lahko storite sledeče: 

    Pritisnite funkcijsko tipko Kliči za klicanje. 

    Pritisnite funkcijsko tipko Briši za brisanje številke iz seznama. 
Ob pritisku na tipko Možnosti lahko naredite naslednje: 

   Izberite Podrobno za pregled podrobnih informacij glede klica. 

   Izberite Dodaj v stike za dodajanje številke v lokalni imenik. 
   Izberite Dodaj na črno listo za vnos številke v seznam črne liste. 

   Izberite Briši vse za izbris vseh številk iz seznama. 

 

Imenik 
 

Dodajanje stika: 
1. Pritisnite funkcijsko tipko Imeniki, ko je telefon v mirovanju in potem izberite želeno skupino. 
2. Pritisnite funkcijsko tipko Dodaj za dodajanje stika. 

3. Vnesite ime stika v polje Ime in kontaktne številke v ustrezna polja. 

4. Pritisnite funkcijsko tipko Shrani, da shranite vnos. 

 

Urejanje stika 

1. Pritisnite funkcijsko tipko Imeniki,  ko je telefon v mirovanju in potem izberite želeno skupino. 

2. Pritisnite  ali , da izberete želeni stik, pritisnite Možnosti in potem izberite Podrobno. 
3. Spremite želene podatke in pritisnite Shrani za uveljavitev sprememb. 

 

Brisanje stika 
1. Pritisnite Imenik funkcijsko tipko, ko je telefon v mirovanju in potem izberite želeno skupino. 

2. Pritisnite  ali , da izberete želeni stik, pritisnite Možnosti in potem izberite Briši. 
3. Pritisnite OK funkcijsko tipko, ko se pokaže na LCD zaslonu »Briši izbrano?«. 
 

Opomba: stike lahko preprosto dodajate iz seznama zgodovine klicanja. Za več informacij si poglejte Zgodovina klicev zgoraj.  

 

Nastavite jakosti zvoka 

 

Pritisnite med pogovorom za nastavitev glasnosti slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika za 

prostoročno govorjenje. 

Pritisnite , ko je telefon v mirovanju za nastavitev jakosti zvonenja. 

 

Melodije zvonenja 

 

1. Pritisnite funkcijsko tipko Meni med mirovanjem telefona, potem izberite Nastavitve->Osnovne 

nastavitve->Melodija zvonenja. 

2. Pritisnite  ali , da izberete želeno melodijo zvonenja. 
3. Pritisnite funkcijsko tipko Shrani za potrditev spremembe. 
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Osnovne funkcije klicanja 
 

Odhodni klic 
 

Uporaba slušalke: 
1. Dvignite slušalko. 

2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko Kliči. 

 

Prostoročno: 

1. Pri odloženi slušalki pritisnite . 

2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko Kliči. 

 

Uporaba naglavne slušalke: 

1. Naglavna slušalka naj bo vključena. Pritisnite  za vklop načina za naglavne slušalke. 
2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko Kliči. 

 

Opomba: med pogovorom lahko preklapljate med slušalko, naglavno slušalko ali prostoročnim klicanjem s pritiskom na 

Headset tipko, Zvočnik tipko ali dvigom slušalke. Za uporabo načina z naglavnimi slušalkami morajo biti slušalke 

priključene. 

 

Sprejemanje klica 
Uporaba slušalke: 
Dvignite slušalko. 

Prostoročno: 

Pritisnite . 

Uporaba naglavne slušalke: 

Pritisnite . 

 

Opomba: klic lahko zavrnete s pritiskom na funkcijsko tipko Zavrni. 

 

Končanje klica 
Uporaba slušalke: 
Odložite slušalko ali pritisnite funkcijsko tipko Prekliči. 

Prostoročno: 

Pritisnite  ali funkcijsko tipko Prekliči. 

Uporaba naglavne slušalke: 
Pritisnite funkcijsko tipko Prekliči.  

Ponovno izbiranje 

Pritisnite  za vstop v seznam Klicani, pritisnite  ali , da izberete želeno številko. Nato pritisnite  

ali Kliči funkcijsko tipko za klicanje. 

Pritisnite  dvakrat med mirovanjem telefona za klicanje zadnje klicane številke. 

 

Izklop in vklop mikrofona 

Pritisnite   za izklop mikrofona med pogovorom. 

Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona. 

 

Klic na zadržanju 
Postavitev klica na čakanje: 

Pritisnite  ali funkcijsko tipko Zadrži med pogovorom. 

Za nadaljevanje pogovora naredite nekaj od naštetega: 

 Če je na zadržanju samo en klic, potem pritisnite  ali funkcijsko tipko Nadaljuj. 

 

Če je na zadržanju več klicev, pritisnite  ali  za izbiro želenega klica in nato pritisnite  ali 

funkcijsko tipko Nadaljuj. 

 

Prevezava klica 

Klic lahko prevežete na več načinov: 

Brez najave: 

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži. Klic je postavljen na zadržanje. 

2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic. 

3. Pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži. 

Delna najava: 

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži. Klic je postavljen na zadržanje. 

2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic in pritisnite . 

3. Pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži, ko zaslišite ton zvonenja. 

Z najavo: 

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži. Klic je postavljen na zadržanje. 

2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic in pritisnite . 

3. Ko se klicani javi in opravite najavo pritisnite  ali funkcijsko tipko Preveži za prevezavo klica. 

Preusmeritev klica 

http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij 

Konferenčni klic 
1. Pritisnite funkcijsko tipko Konferenca med aktivnim klicem. Klic je postavljen na zadržanje. 

2. Vnesite številko naslednjega, ki bo v konferenci in pritisnite funkcijsko tipko Kliči. 

3. Ponovno pritisnite funkcijsko tipko Konferenca, ko se klicani oglasi. Sedaj so vsi trije v t.i. konferenčni 

zvezi. 

4. Pritisni funkcijsko tipko Prekliči ali odložite slušalko za končanje konferenčne zveze. 

Opomba: konferenčni klic lahko razdelite na dva individualna klica s pritiskom na Deli funkcijsko tipko.  

Hitro klicanje 

Nastavitev tipke za hitro klicanje: 

1. Pritisnite funkcijsko tipko Meni med mirovanjem telefona, nato izberite Lastnosti->DSS tipke. 

2. Izberite želeno linijsko ali DSS tipko in pritisnite funkcijsko tipko Vnesi. 

3. Izberite Hitro izbiranje v polju Tip, izberite linijo v polju ID računa in vpišite številko v polju 

Vrednost. 

4. Pritisnite funkcijsko tipko Shrani za potrditev. 

Uporaba hitre tipke: 

Pritisnite hitro tipko za klicanje shranjene številke. 

 

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. 

Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez 

predhodne 
najave. 

Za več informacij obiščite našo spletno stran http://www.t-2.net 

     

http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij
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