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DOBRODOŠLI

Hvala za nakup T-2 SG DECT sistema. S tehnologijo DECT 
(Digitally Enhanced Cordless Telecommunication) Vam SG 
DECT nudi digitalni zvok, široko paleto storitev ter uporabniku 
prijazen meni.

Navodila opisujejo postopek namestitve glavne enote ter 
slušalk, ki Vam omogočajo klice preko interneta. Prav tako so 
na kratko opisane osnovne funkcije DECT slušalk in pomoč ob 
zapletih.

V primeru nejasnosti v besedilu veljajo originalna angleška 
navodila. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

NAVODILA ZA UPORABNIKA

S standardnim DECT sistemom (kompatibilen z GAP) lahko na 
bazno enoto prijavimo do šest slušalk. Bazna enota omogoča 
interno klicanje ter medsebojno prevezovanje klicev (funkcija 
mini PBX).

T-2 SG DECT se lahko priklopi neposredno na zunanje IP linije 
ponudnika.

Ob klicu na pomoč imejte serijsko številko in MAC naslov pripravljen. 
Najdete ju lahko na spodnji strani bazne postaje.
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VSEBINA PAKETA

Spodaj navedeni elementi so vključeni v paket. V kolikor  kaj manjka ali se 
ne ujema z opisanim, kontaktirajte dobavitelja še pred inštalacijo. 

Vsebina:
1. Ena SG DECT slušalka
2. En namizni polnilec slušalke
3. Ena SG DECT bazna postaja
4. Dva napajalna kabla (različna – eden za napajanje bazne postaje in 

eden za namizni polnilec slušalke)
5. En mrežni kabel
6. Ena LI-ION baterija
7. Ena sponka za pas
8. Ena vrtljiva sponka za pas
9. Eno orodje za odstranitev sponke za pas
10. En pripenjalec vrtljive sponke za pas
11. Ena navodila
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IZGLED

POGLED S SPREDNJE STRANI
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POGLED S STRANI
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NAMIZNI POLNILEC – POGLED S SPREDNJE STRANI

NAMIZNI POLNILEC – POGLED OD ZADAJ
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LCD  PRIKAZOVALNIK

GLAVNI MENI
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BAZNA POSTAJA – POGLED OD ZADAJ

BAZNA POSTAJA – POGLED OD SPREDAJ
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ZAČETEK

ZAHTEVE

Za zagotovitev delovanja vseh funkcij T-2 SG DECT sistema, potrebujemo 
naslednje:

– Širokopasovni dostop do interneta (Kabel, xDSL, …)
– IP telefonijo (za internetne klice)

Za sam priklop in konfiguracijo, v bližini dostopne točke potrebujemo še:
– Omrežno stikalo (kot samostojna enota ali vgrajen v modemu)
– Prosto vtičnico 230V/AC
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ZAGON BAZNE ENOTE
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ZAGON IN REGISTRACIJA SLUŠALK
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KONFIGURACIJA SLUŠALK

Vaša T-2 SG DECT slušalka je lahko že prednastavljena s strani ponudnika 
kjer ste slušalko dobili. Če je tako, je slušalka pripravljena za uporabo 
takoj, ko ste pravilno priključili vse potrebne kable. Sicer je potrebno 
slušalko nastaviti po spodnjih navodilih.

Za konfiguracijo slušalk potrebujete podatke o računu, ki ste jih dobili s 
strani ponudnika IP telefonije. Če še niste registrirani pri ponudniku, je to 
potrebno storiti pred konfiguracijo.

KONFIGURACIJA SLUŠALKE S POMOČJO SLUŠALKE:

1. Pritisnemo tipko OK, izberemo Nastavitve in potrdimo s 
tipko OK

2. Izberemo VoIP nastavitve in potrdimo s tipko OK
3. Ko slušalka zahteva PIN – le to vpišemo (privzeto 0000)

Sedaj lahko spreminjate nastavitve SIP računa.

1. Izberite primeren SIP račun in vpišite uporabniške podatke.
2. Če imate več SIP računov, je potrebno nastavitve vpisati v 

vsak račun.
3. Izbirajte parametre enega za drugim, potrdimo s tipko OK

– Prikazno ime: (neobvezno) – Ime, ki ga vidi klicani
– Uporabniško ime: ponavadi dodeljen s strani ponudnika
– Odhodni strežnik: IP ali DNS naslov SIP strežnika
– Ime za avtorizacijo: ponavadi enako kot uporabniško ime
– Geslo:  geslo, ki ste ga dobili s strani IP ponudnika
– Ime računa: Uporabljen interni v sistemu
– Registrar: Naslov SIP strežnika

4. Po vsaki spremembi pritisnite tipko OK in nato DA, ko nas 
vpraša, če želimo shraniti spremembe

5. Pritisnite tipko reset na zadnji strani bazne postaje, ko 
zaključite z nastavitvami.
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KONFIGURACIJA SLUŠALKE S POMOČJO 
SPLETNEGA BRSKALNIKA

1. Pritisnite tipko za povečanje glasnosti (s strani slušalke), da pridete 
do status-menija, kjer je napisan IP naslov slušalke.

2. V spletnem brskalniku vpišemo IP naslov slušalke
             Primer: 10.10.106.235
      3.    Prijavimo se s uporabniškim imenom in geslom
             Uporabniško ime: admin
             Geslo:                   admin
      4.    Sledite navodilom v spletnem brskalniku

SPREMEMBA  PIN KODE SLUŠALKE

1. Pritisnemo tipko OK, izberemo Nastavitve in potrdimo s tipko OK
2. Izberemo VoIP nastavitve in potrdimo s tipko OK. Ko slušalka 

zahteva PIN – le to vpišemo (privzeto 0000)
3. Izberite sprememba PIN kode in pritisnite OK. Vnesite novo PIN 

kodo in potrdite s tipko OK
4. Pritisnite tipko DA, ko vpraša, če želite shraniti nov PIN.
5. Da se ne pozabi, lahko novo PIN kodo vpišete tukaj: 
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PRIPOROČENE NASTAVITVE

Pred samo uporabo telefonske slušalke priporočamo, da na slušalki 
nastavite jezik, državo ter časovni pas.

KAKO NASTAVITI JEZIK SLUŠALKE

Jezik slušalke definira, v katerem jeziku bo prikazano besedilo na LCD 
prikazovalniku slušalke.

1. Pritisnemo tipko OK, izberemo Nastavitve in potrdimo s tipko OK
2. Izberemo sistemske nastavitve in potrdimo s tipko OK
3. Izberemo jezik, potrdimo s tipko OK
4. Izberemo želeni jezik ter ga potrdimo s pritiskom tipke OK.

KAKO SPREMENITI ČASOVNI PAS

Nastavitev časovnega pasu zagotavlja, da nam na ozadju kaže pravilen čas.

1. Pritisnemo tipko OK, izberemo Nastavitve in potrdimo s tipko OK
2. Izberemo sistemske nastavitve in potrdimo s tipko OK
3. Izberemo Čas in Datum in potrdimo s tipko OK
4. Izberemo časovni pas, potrdimo s tipko OK
5. Izberemo ustrezni časovni pas (GMT +1) in potrdimo s tipko OK.
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HITRI VODIČ
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Spodaj so opisane rešitve najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo med 
inštalacijo ali uporabo SG DECT sistema. Nekatere težave lahko
preprosto rešite sami, za nekatere pa je potrebno poklicati ponudnika.
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Garancijska izjava

Pooblaščeni serviser Sekortel d.o.o. (garant) , v imenu posrednika T-2, vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno tehnično 
delovanje in normalno rabo za obdobje 12-ih mesecev (garancijski rok).
Garant vam zagotavlja, da bo pokvarjeno blago popravil ali zamenjal z novim blagom iste vrste, v roku 5-ih dni od dneva 
prejema servisnega zahtevka.

Garancijski rok

Garancijski rok prične teči z izročitvijo izdelka končnemu uporabniku in traja 12 mesecev. Posrednik je dolžan ob dobavi blaga 
svojim uporabnikom potrditi garancijski list in vpisati serijsko številko blaga na garancijski list.

Uveljavitev garancijskega zahtevka

Če želite uveljaviti zahtevek iz te garancije, prosimo dostavite izdelek na prodajno mesto (T-2), kjer ste izdelek kupili. Za 
uveljavitev zahtevka iz te garancije je potrebno posrednika obvestiti o domnevni napaki na izdelku in izdelek dostaviti v 
najkrajšem času, ko ste napako odkrili, vsekakor pa pred iztekom garancijskega roka. 

Ob uveljavljanju zahtevka iz te garancije je potrebno predložiti: izdelek, potrjen garancijski list in original račun, iz katerega so 
jasno razvidni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, ter tip in serijska številka izdelka.

Pri manjšem popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa končni uporabnik  ni mogel uporabljati blaga. Če je bila 
stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijski rok teči znova od zamenjave oz. od 
vrnitve popravljenega blaga. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le kakšen del blaga, začne garancijski rok teči samo za ta 
del.

Garancija ne velja:
– ko uporaba telefona ni v skladu z priloženimi navodili za uporabo
– pri mehanskih poškodbah (npr. poškodbe povzročene z ostrimi predmeti, zvijanje, stiskanje...)
– napake zaradi dejavnikov, ki so izven razumnega dosega garanta (npr. potres, poplava, požar, strela)
– brez potrjenega garancijskega lista s strani pooblaščenega serviserja

Po poteku garancijskega roka je garant dolžan zagotoviti popravilo blaga proti plačilu tako, da servis opravlja sam ali ima 
sklenjenjo pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Proizvajalec:
RTX Products Hong Kong Ltd.

SEKORTEL D.O.O., Šlandrova ulica 10                                       T-2 d.o.o.            
Model aparata: SIP Dect Gateway KIT                                        Streliška cesta 150                
Serijska številka: ________________                                            Datum prodaje: ______________ 
                                                                                                        
Žig in podpis: _______________                                                   Žig in podpis: ________________

  

OPOZORILO! Vaša naprava je vrhunski izdelek. Proizvajalec močno priporoča, da natančno preberete navodila za 
uporabo, priložene k izdelku.
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