
 

   Prevezava klica  
Če sta v zvezi klicoči A in klicani B in B želi klic A prevezati osebi C telefon omogoča tri 

različne načine prevezave: brez najave, z delno najavo in z najavo: 

- brez najave: B pritisne »TRAN« funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere 

številko osebe C in pritisne # tipko.  Oseba B je na čakanju in na LCD zaslonu se izpiše 
»Prevezujem«. Za izključitev iz pogovora lahko oseba B pritisne »TRAN«. Če oseba C odgovori na 
klic, se vzpostavi zveza z osebo A. 

- delna najava: B pritisne »TRAN«  funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere 

številko osebe C in pritisne # tipko. Medtem ko klic zvoni osebi C, B odloži slušalko ali pritisne 
»TRAN« funkcijsko tipko. Oseba B dobi status na čakanju in LCD zaslonu se izpiše »Prevezano«. 
Ko oseba C odgovori na klic se oseba B izključi iz pogovora in govorita osebi A in C. 

- z najavo: B pritisne »TRAN« funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko 

osebe C in pritisne tipko OK. Ko se oseba C javi na klic imata B in C lahko osebni pogovor brez 
prisotnosti osebe A. Po končanem razgovoru med B in C, oseba B pritisne funkcijsko tipko 
»TRAN«. B se s tem izključi iz pogovora; govorita A in C. 

 

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

   Glasovna pošta  
 
Na prisotnost nove glasovne pošte vas opomni zaslon telefonskega aparata in tipka »MESSAGE«, ki sveti. 
Pritisnite tipko »MESSAGE« in poslušajte sporočilo. 
 

   Kazalo menija  
 

Meni Opis 

Status 
Tu lahko preverite status telefona: IP naslov, MAC naslov, 
programsko verzijo,… 

Možnosti Možnosti, ki jih nudi telefon: preusmeritve, Čakajoči klic, 
DSS tipke, avtomatsko ponovno izbiranje, … 

Nastavitve Vključuje osnovne nastavitve kot so jezik, ton zvonenja,.. 

Sporočila Služi za urejanje glasovnih in SMS sporočil 

Vrsta Klicev 
Tu lahko preverite zgodovino klicev: vsi klici, klicane številke, 
prejeti klici, zgrešeni klici in… 

Imenik Prikazuje lokalni, oddaljeni imenik, črno listo in Broadsoft 

 
 
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 
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   LED Diode 
 

Linijske tipke 

 

Status diode Opis 
Zelena sveti Račun je aktiven in v stanju pripravljenosti 
Zelena utripa Dohodni klic ali klic na čakanju 

Ne sveti Telefon v delujočem stanju (registriran/neregistriran) 

 

Indikator napajanja 

 

Status diode Opis 
Zelena sveti Telefon ima napajanje 

Zelena utripa Dohodni klic ali klic brez vključenega mikrofona 

Ne sveti Telefon je brez napajanja 

 

 

 

 

 

  Odhodni klic  
Klic lahko opravite s pritiskom tipke zvočnika, linijske tipke ali s dvigom slušalke. 

- direktno izbiranje: odtipkajte želeno številko in pritisnite # ali funkcijsko tipko »Pošlji« 

- klicanje iz imenika: pritisnite »Imenik«, s smernimi tipkami poiščite želeni izbor in 

pritisnite »Kliči«. 

- ponovno izbiranje: pritisnite tipko RD, s smernimi tipka poiščite želeni izbor in pritisnite 

»Pošlji«. Med pogovorom lahko preklapljate med naglavno slušalko, prostoročnim klicanjem 
ali slušalko s pritiskom na ustrezne tipke ali dvigom slušalke. 

 

   Sprejemanje klica  
- če imate že vzpostavljeno drugo zvezo, pritisnite »Odgovor« za sprejem dohodnega klica ali 

pritisnite »Zavrni«, če klica ne želite sprejeti 

- če nimate vzpostavljene druge zveze dvignite slušalko ali pritisnite tipko »Prostoročno« ali 
»Odgovor«  funkcijsko tipko ali pa pritisnite tipko »Naglavna slušalka«, če želite klic sprejeti 
na naglavne slušalke 

- če klica ne želite sprejeti pritisnite »Zavrni« 

 

   Izklop mikrofona  
- pritisnite tipko MUTE za izklop mikrofona med pogovorom, LED dioda utrip  

- pritisnite tipko MUTE za ponoven vklop mikrofona 

 

   Nastavitev glasnosti  
- med pogovorom lahko s pritiski tipk za nastavitev glasnosti spreminjate jakost glasnosti 

oziroma slušnosti 

 

   Hitre tipke  
- hitre tipke morajo biti predhodno programsko aktivne za njihovo uporabo. Za več informacij se 

obrnite na skrbnika opreme 

- pritisnite izbrano DSS tipko, ki ima predhodno vnešeno želeno številko in klic se opravi 
avtomatično 

 

   Konferenčni klic  
- med pogovorom pritisnite »Konf« funkcijsko tipko ali tipko CONF 

- prvi klic je avtomatsko postavljen na čakanje. Sliši se ton izbiranja. Izberite številko klicatelja, 
ki ga želite v konferenčni zvezi. Pritisnite »Pošlji«  funkcijsko tipko 

- ko se drugi klicoči javi na klic, pritisnite »Konf« funkcijsko tipko. S tem aktivirate konferenčni 
klic s tremi udeleženci 

- za prekinitev konferenčne zveze odložite slušalko 
 

   Klic na zadržanju  
- pritisnite funkcijsko tipko HOLD in s tem trenutnega klicočega postavite na čakanje. Pritisnite 

isto tipko še enkrat, da prevzamete zadržani klic. Če imate več kot enega klicatelja na 
čakanju, s smerni tipkami izberite želenega in s pritiskom tipke HOLD vzpostavite zvezo. 

 


