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    Sponka za pas            Polnilna baterija                       Etui (Opcijsko)

Priporočamo uporabo dodatkov dobavljenih ali certificiranih s strani Yealinka.
          Uporaba drugih dodatkov lahko rezultira v slabše delovanje naprave.

W73P Vsebina Paketa

Etui (Opcijsko)

Yealink W73P DECT IP telefon sestavljata ena W70B bazna enota in ena W73H slušalka.

W73H Vsebina Paketa

W73H Slušalka W70B Bazna enota    Stojalo Stojalo za polnjenje

2 Adapterja Mrežni kabel    Sponka za pas    Polnilna baterija         Kratka navodila

W73H Slušalka Stojalo za polnjenje      Adapter

Pokrov baterije

Pokrov baterije



W70B Vsebina paketa

1. Priključite napajanje in mrežo z uporabo metode a ali metode b.

a. Z AC napajanjem b. PoE (Power Over Ethernet) napajanje

Opomba:
• IP telefon je treba uporabljati le z originalnim napajalnikom Yealink (5V/600mA). Uporaba

napajalnikov drugih proizvajalcev lahko poškoduje telefon.
• Če je telefon priključen na PoE stikalo/HUB, napajalnika ni potrebno priključiti. Preverite
 skladnost PoE stikala/HUBa z Yealink telefonom.

2a. (Namizna montaža) Pritrditev in odstranitev stojala

 Pritrditev stojala         Odstranitev stojala
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Odstranite stojalo z 
vodoravnim potegom.

MAC

SN 

MAC

SN 

MAC

SN 

W70B Bazna enota    Stojalo                 Adapter 

Sestavljanje DECT Telefona

Mrežni kabel         Kratka navodila

Poravnajte jezičke stojala s pripadajočimi 
luknjami na bazi in pritisnite, da se zaskoči.



2b. (Stenska montaža) Pritrdite bazno enoto.

3. Vstavite baterijo v slušalko

4. Pritrdite sponko za pas na slušalko

5. (Opcijsko) Vložite slušalko v etui in pritrdite sponko za pas.

6. (Opcijsko) Pritrdite polnilec na steno.
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7. Priklopite adapter s stojalom za polnjenje.

Opomba:
• Uporabite priložen Yealink adapter (5V/600mA). Uporaba napajalnikov drugih proizvajalcev

lahko poškoduje napravo.
• Status polnjenja je razviden v zgornjem desnem kotu LCD prikazovalnika.

Tipke bližnjic
Tipke bližnjic nudijo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Spodaj je prikazan opis 
uporabe bližnjic:

Vpisovanje in urejanje podatkov

• Pritisni  enkrat ali večkrat za preklop med različnimi tipi vnosov.

• Pritisni    za vnos posebnih znakov
• Pritisnite številko enkrat ali večkrat, da se prikaže željen simbol ali številka.
• Pritisnite Briši hitro tipko za brisanje vnosa.
• Pritisnite hitro tipko Shrani za shranjevanje sprememb ali Prekliči za preklic.

Prijava slušalke
Prijavite lahko do 8 slušalk na eno W70B bazno enoto. Vsaka slušalka je lahko prijavljena na 
skupno 4 različne bazne enote.

   1   Zgodovina klicev
 2   Status linije 
 3   Seznam internih klicev

4   Zmanjša glasnost           
5   Poveča glasnost
6   Vstop v imenik
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 na bazni enoti, doklerČe je na LCDju slušalke napis "Neregistriran",  pritisnite  in   zadržite 
LED za registracijo ne prične z utripanjem.
Na voljo sta dva načina prijave nove slušalke:    

Enostavna prijava

1. Pritisnite hitro tipko Reg na slušalki za enostavno prijavo.

Normalna prijava:

1. Na slušalki pritisnite OK hitro tipko in izberite  Prijava slušalke.
2. Izberite željeno bazno enoto in potrdite z OK hitro tipko. Slušalka prične z iskanjem bazne

enote.
3. Potrdite z OK hitro tipko, ko slušalka najde bazno enoto.
4. Vnesite PIN bazne enote(privzeto: 0000) in potrdite s pritiskom Končano hitre tipke.

Za prijavo na več baznih enot hkrati, pritisnite OK za vstop v meni, izberite Nastavitve        
->Prijava->Prijava slušalke, nato ponovite korake 2-4.

Opomba: 
• Ob uspešni registraciji slušalke na bazno enoto, se na LCD prikazovalniku prikaže sporočilo

“Slušalka prijavljena” in “Št. Bazne.”( zadnje 4 številke prikazujejo MAC naslov bazne enote).

• Če je na LCD prikazovalniku slušalke napisano “Iskanje bazne enote”, preverite napajanje
bazne enote.

Mrežne nastavitve
Omrežje lahko nastavite na naslednje načine:

DHCP
Privzeto bazna enota išče DHCP strežnik v vašem omrežju za pridobitev veljavnih mrežnih 
nastavitev, kot so IP naslov, maska podmrežja, privzeti prehod in DNS naslov.  

Statično

Če bazna enota iz kakršnegakoli razloga ne pridobi mrežnih nastavitev iz DHCP strežnika, je 
potrebno ročno vpisati IP naslov, masko podmrežja, privzeti prehod, primarni in sekundarni 
DNS.
Za ročno nastavitev omrežja:

1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Nastavitve->Sistemske nastavitve ->
Omrežje (privzet PIN: 0000)->Osnovno.

2. Vpišite potrebne podatke v pripadajoča polja.
3. Pritisni  za izbiro željenega tipa IP načina.
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4. Spremenite željene nastavitve.
5. Pritisnite Shrani hitro tipko za shranitev sprememb.

Opomba: 
• Telefon podpira tudi IPV6 omrežje, a je privzeto izključen.

• Napačne nastavitve omrežja lahko privedejo do nedostopnosti telefona in imajo vpliv
na delovanje omrežja. Za več informacij se obrnite na svojega skrbnika.

BOafsic Operations 
Vklop in izklop slušalke

Za vklop slušalke lahko storite naslednje:
• Pritisni     in počakajte, da se LCD zaslon osvetli.
• Postavite slušalko na polnilec. Slušalka se bo vklopila samodejno.

Izklop slušalke: 
Dolg pritisk       tipke. 

Zaklep/odklep tipkovnice
• Dolg pritisk

• Dolg pritisk

 za zaklep tipkovnice.
_ponovno, za odklep tipkovnice

Tihi način
• Dolg pritisk

• Dolg pritisk

 za vklop tihega načina. 
_ponovno, za vklop glasnega načina.

Handset Settings 
Ime slušalke 

Spreminjanje imena slušalke:
1. Pritisnite OK tipko, za vstop v meni, nato izberite Nastavitve->Ime slušalke.
2. Vnesite ime v polje Preimenuj.
3. Pritisnite Shrani hitro tipko za shranitev sprememb.

Nastavitev glasnosti
• Pritisni ali  ko je telefon izven menija ali zvoni za nastavitev glasnosti zvonenja.
• Pritisni   ali    med aktivnim klicem za nastavitev glasnosti zvočnika/slušalke/naglavnih slušalk.

Toni zvonenja
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Osnovne operacije

Nastavitve slušalke



1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Nastavitve->Zvok-> Toni
zvonenja->Melodije.

2. Pritisni   ali    za izbiro željene linije.
3. Pritisni   ali    za izbiro željenega tona zvonenja.
4. Pritisnite Shrani za shranitev sprememb.

Lokalni imenik 
Dodajanje stika:
1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Imenik.
2. Pritisnite Možnosti hitro tipko, nato izberite Novi vnos.
3. Vnesite željene podatke v polja Ime, Pisarna, Mobilno in Ostalo.
4. Pritisnite Shrani za shranitev sprememb.
Urejanje stika:
1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Imenik.
2. Pritisni   ali    za izbiro željenega stika.
3. Pritisnite Možnosti hitro tipko, nato izberite Urejanje.
4. Vnesite željene podatke v polja Ime, Pisarna, Mobilno in Drugo.
5. Pritisnite Shrani za shranitev sprememb.
Brisanje stika:
1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Imenik.
2. Pritisni   ali    za izbiro željenega stika.
3. Pritisnite Možnosti hitro tipko, nato izberite Briši, za izbris izbranega stika.
4. Pri vprašanju "Želite izbrisati izbrani stik", potrdite s tipko Da.

Hitro klicanje
1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Nastavitve ->
Telefonija->Hitro izbiranje. 
2. Pritisni   ali    za izbiro željene tipke, nato pritisnite hitro tipko Dodeli.
3. Pritisni   ali    za izbiro željenega tipa imenika.
4. Pritisni   ali  za izbiro željenega vnosa in potrdite s tipko OK.

Vkolikor sta vpisani obe številki, mobilna in pisarna, pritisnite       za    izbiro željene številke, in
ponovno pritisnite OK.

Basic Call Features 
Klicanje
Za klic:
1. Lahko storite naslednje:
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Možnosti klicanja
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• Vnesite željeno klicno številko.
• Pritisni    za vtop v pred-klicni meni. Vnesite željeno klicno številko.
    Če je v uporabi več zunanjih linij, pritisnite hitro tipko Linije za izbiro željene linije. 

Če linije ne izberete, sistem avtomatsko izbere privzeto linijo.

2. Pritisni    ,      ali   za vstpostavitev zveze.

Klicanje iz lokalnega imenika:
1. Pritisni   za vstop v imenik.
2. Pritisnite   ali   za izbiro imenika.
3. Izberite    željen     vnos   in       pritisnite         ali      za klicanje po privzeti liniji.

Če imate shranjenih več številk za izbran stik, pritisni    ali    za izbiro željene številke in nato
ponovno pritisni      ali      za klicanje po privzeti liniji.

Klicanje iz zgodovine klicev:
1. Pritisnite Zgodovina hitro tipko, nato izberite željen seznam iz zgodovine klicev.
2. Pritisni   ali    za izbiro željenega vnosa, nato pa pritisnite         ali     za klicanje po privzeti liniji.

Klicanje že klicanih številk
1. Pritisni    na slušalki.
2. Pritisni   ali     za izbiro željenega vnosa, nato pa pritisnite       ali     .
Klicanje s pomočjo hitrih tipk:
Pritisnite in zadržite hitro tipko za klicanje prednastavljene številke. 

Javljanje na klic
Za vspostavitev zveze pri dohodnih klicih, lahko storite naslednje:
• Pritisnite hitro tipko Odgovori
• Pritisni .
• Pritisni .

• pritisni .

Opomba: Dohodni klic lahko ignorirate s pritiskom hitre tipke Nemo ali zavrnete klic s   
             pritiskom tipke

Končanje klica
Pritisni . 

Nemo
• Pritisni  med klicem za izklop mikrofona
• Pritisni  ponovno, za vklop mikrofona

Klic na čakanju
Postavitev klica na čakanje



Med klicem pritisnite hitro tipko Možnosti, nato Čakanje.   

Za nadaljevanje klica, lahko storite nasednje:
• Če je na čakanju le en klic, pritisite hitro tipko Nadaljuj
• Če je na čakanju več klicev, pritisite hitro tipko Nadaljuj za nadaljevanje trenutnega klica.

Pritisnite hitro tipko Zamenjaj, za preklop med klici.

Prevezava klica
Klic lahko prevežete na naslednje načine:         

Slepa prevezava:
1. Med klicem pritisnite hitro tipko Možnosti, nato izberite  Prevezava.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic.
3. Pritisnite hitro tipko Preveži.

Pol-slepa prevezava:
1. Med klicem pritisnite hitro tipko Možnosti, nato izberite  Prevezava.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic.

3. Pritisni    ,      ali   za klicanje

4. Pritisnite hitro tipko Preveži, ko zaslišite ton zvonenja.

Prevezava z najavo:
1. Med klicem pritisnite hitro tipko Možnosti, nato izberite  Prevezava.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic.

3. Pritisni     ,       ali   za klicanje

4. Pritisnite hitro tipko Preveži, ko se naročnik javi.

Preusmeritev klica
Vklop preusmeritve klica na določeni liniji:
1. Pritisnite OK tipko za vstop v meni, nato izberite Lastnosti klica->Preusmeritev klica.
2. Če imate na slušalki prijavljenih več linij, najprej pritisnite    ali     da izberete željeno linijo,

nato pritisnite OK hitro tipko.
3. Pritisni   ali    za izbiro željenega tipa preusmeritve, nato pritisnite OK hitro tipko.

• Vsi klici----Vsi dohodni klici so preusmerjeni takoj.
• Ob zasedenosti----Dohodni klici so preusmerjeni v primeru zasedenosti.
• Ni odgovora----Dohodni klici so preusmerjeni, če se po določenem času ne oglasimo.

4. Izberite Omogočeno v polju status.
5. V polje Cilj vpišite telefonsko številko, kamor bi radi preusmerili klice. Pri preusmeritvi,

kadar  ni  odgovora,   pritisnite     ali     za izbiro željene zakasnitve v polju Čas zvonenja.
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Garancijska izjava velja za ozemlje RS 

 za
obdobje 12-ih mesecev (garancijski rok). 
Garant vam zagotavlja, da bo pokvarjeno blago popravil ali zamenjal z novim blagom iste vrste. 

Garancijski rok 

a
laga na garancijski list. 

Uveljavitev garancijskega zahtevka 

lek kupili. Za uveljavitev 
zahtevka iz te garancije je potrebno posrednika obvestiti o domnevni napaki na izdelku in izdelek dostaviti v 

erega so jasno 
razvidni ime in naslov 

bila stvar 
zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bis

l.

Garancija ne velja: 
ko uporaba telefona ni v sk

brez potrjenega garanc

klenjeno 
pogodbo o servisiranju z drugo osebo. 

SEKORTEL D.O.O., 

Model aparata: Yealink T73P 

Datum prodaje: _____________

emb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez 
predhodne najave.
Uvoznik: Sekortel d.o.o., ,

http://www.sekortel.eu




