Navodilo za uporabo TM-PA099

Navodilo za uporabo
Analognega aparata s funkcijo prikaza identitete klicatelja

TM-PA099
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Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo tega integriranega
telefona. Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta navodila.

Nastavitve telefona
(1)Nastavitev datuma
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše “SE

12345678”

2.Pritisnite “1”,LCD izpiše“1-dATE.2-CL”
3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve datuma,LCD izpiše “d 2005
01-01”in utripa, pritisnite ustrezne števike za nastavitev datuma.
Npr.:,če smo 8. novembra,2015,pritisnite“151108”
4.Pritisnite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod iz nastavitve.
(2)Nastavitev časa
1.Pritisnite SET tipko,LCD izpiše“SE 12345678”
2.Pritisnite “1”.LCD izpiše“1-dATE. 2-CL”
3.Pritisnite“2”za izbiro nastavitve ure,LCD izpiše “CL. 00-00”in
utripa,pritisnite ustrezne številke za nastavitev ure,npr. Ura je 13:45,
pritisnite“1345”
4.Pritisnite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
(3)Nastavitev zvoka pozivanja
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“2”,LCD izpiše“r 1T2UIP3VoL”
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3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve zvoka,LCD izpiše“ring TYPE
01”,potem pritisnite UP/- ali DOWN/+ tipko za izbiro različnih
zvokov.Na voljo je 16 različnih zvokov.
4.Pritinite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
(4)Nastavitev glasnosti pozivanja
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“2”,LCD izpiše“r 1T2UIP3VoL”
3.Pritisnite“3”to za izbiro nastavitve glasnosti,LCD izpiše“ring VOL
1”,pritisnite UP/- ali DOWN/+ tipko za izbor glasnosti.“VOL 1”je
najtišji,“VOL 4” je najglasnejši zvok.
4.Pritinite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
(5)Nastavitev Alarma
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“3”,LCD izpiše“AL 1-2-3”
3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve Alarma Št.1,LCD izpiše“ALAr
OFF”,pritisnite UP/- tipko enkrat, LCD bo izpisal“ALAr 00-00”,potem
pritisnite številke za nastavitev Alarma.
Npr., aktivirati Alarm ob 8:30.,pritisnite“0830”.
5.Pritisnite FLASH tipko za potrditev, potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
stran

3

Navodilo za uporabo TM-PA099

4..Kot je opisano zgoraj,nastavite Št.2 ali Št.3 Alarm.
Alarm Št..1 bo opozarjal samo enkrat. Št.2 in Št.3 bosta opozarjala
dnevno. Pritisnite katerokoli tipko za zaustavitev Alarma, ali, kot je
opisano zgoraj, nastavite Alarm v “ALAr OFF” stanju za preklic
nastavitve Alarma.
(6)Nastavitev časa Ne moti
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE
2.Pritisnite“4”,LCD izpiše “OFF_r
3.Pritisnite

številke

za

12345678”

00-00”

nastavitev

časa

“Ne

moti”,

npr.

pritisnite“0230”. To je čas, do kdaj telefon ne bo zvonil.
4.Pritisnite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod. Na zaslonu se pokaže “02-30”. V tem obdobju nastavljenega
časa, aparat ne bo zvonil, razen VIP klica, kljub temu pa se bodo
morebitni klici zabeležili kot neodgovorjeni v vaš telefon.
(7)Nastavitev FLASH časa
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“5”,LCD izpiše“1-F 2-PT 3-d”
3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve FLASH časa.
LCD izpiše “FLASH 600”,pritisnite UP/- ali DOWN/+

za izbiro

FLASH časa med 90,95,100,120,180,300,600,1000ms.
6.Pritinite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
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(8)Nastavitev Lokalne omrežne skupine
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“6”,LCD izpiše“1-LoC

2-oL”

3.Pritisnite“1”za

omrežne

izbiro

lokalne

skupine.LCD

izpiše

“Loc--------”,potem vpišite številke, max. 8 za Lokalno omrežno
skupino.
4.Pritinite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
(9)Nastavitev LCD Kontrasta
1.Pritisnite SET tipko, LCD izpiše”SE

12345678”

2.Pritisnite“7”,LCD izpiše“Lcd con 4”.
3.Pritisnite UP/- ali DOWN/+ za izbiro LCD kontrasta od1~5.
4.Pritinite SET tipko za potrditev,potem pritisnite SP-PHONE za
izhod.
(10)Nastavitev TONE/PULSE načina izbiranja
Nastavitev izberete s stikalom na zadnji strani aparata.
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Uporaba aparata
(1)Izvajanje klicev
1.Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.
2.Izberite telefonsko številko.
3.Izbrana številka se prikaže na LCD zaslonu: npr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.Čez nekaj sekund se bo na zaslonu prikazal čas klica
npr.:“01-22” .To pomeni čas klica:1 minuta in 22 sekund.
5.Položite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.
(2)Ponovna izbira Zadnje izbrane številke
1.Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.
2.Pritisnite enkrat REDIAL/P tipko, izbirala se bo zadnja izbrana
številka.
3.Ko izbirate in je izbrana številka zasedena,lahko enkrat pritisnete
tipko SET

,potem tipko

REDIAL/P

za ponovno izbiranje.

(3)Avtomatska ponovna izbira Zadnje izbrane številke
Ko kličete in je klicana številka zasedena.Da bo funkcija pravilno
delovala, morate vstaviti na spodnji strain aparata baterije tipa AA
1,5V .
1.Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE in izberite številko.
2.Če je klicana številka zasedena,pritisnite ARD/BACK tipko.
3.Potem bo telefon sam izbiral številko, dokler ne dobite zveze.
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(4)Postavite zvezo na Čakanje
1.Pritisnite HOLD/÷ tipko, ko opravljate pogovor.
2.Za ponovno vzpostavitev pogovora, pritisnite še enkrat HOLD/÷
tipko.
3.Lahko tudi odložite slušalko, pogovor bo na čakanju, čakajoči sliši
glasbo.
4.Za ponovno vzpostavitev zveze dvignite slušalko ali pritisnite tipko
SP-PHONE.

Sprejmite klic
1.Ko telefon zvoni, dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE .
2.Ko zaključite pogovor, odložite slušalko ali pritisnite tipko
SP-PHONE.

Funkcija prikaza Identitete klicatelja
Če to omogoča javno omrežje ali telefonska centrala.
(1)Ko prejmete klic, se prikaže identiteta klicatelja (številka):
Npr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2)Sprejmite klic.
(3)Ko boste klic zaključili, se vam bo na LCD zaslonu pokazal čas
trajanja pogovora: npr. 01-20 (1 minuta, 20 sekund)
(4)Če je to nov klic, bo na LCD zaslonu izpisalo“NEW”,če je
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ponovljeni klic pa “REP”.
Opomba:
Prikaz identitete ne bo deloval, če je klicatelj prikril svojo identiteto
na svojem aparatu ali je to medcelinski klic.

Uporaba Seznama klicev
(1)Pregled in klicanje iz Seznama klicev
Za preverjanje, kdo je klical, upoštevajte spodnja navodila:
1.Pritisnite UP/- ali DOWN/+ tipko za pregled številk nazaj ali naprej,
datuma in časa klicatelja.
2.Za iskanje starejših klicev pritiskajte tipko UP/- .
3.Za iskanje novejših klicev pritiskajte tipko DOWN/+.
4.Za prehod v osnovno stanje telefona počakajte 5 sekund..
- Ko pregledate NEW klice, se napis“NEW”izbriše iz zaslona
- Če je sprejetih več klicev istega klicatelja, se bo zabeležil čas
najnovejšega .
5.Za klic nazaj, pritisnite tipko ARD/BACK , željena številka se bo
izbrala avtomatsko.

(2)Brisanje Seznama klicev
Brisanje določene številke iz Seznama klicev:
1.Pritisnite tipko UP/-

ali
stran

DOWN/+
8

za vhod v Seznam klicev.

Navodilo za uporabo TM-PA099

2.Pritiskajte tipko

UP/- ali

DOWN/+ , dokler se ne prikaže

številka, ki jo želite izbrisati.
3.Pritisnite tipko

DEL , številka bo izbrisana.

Brisanje vseh številk iz Seznama klicev:
Pritisnite in držite tipko DEL za več kot 3 sekunde. Seznam bo
izbrisan.

Izbiranje iz Spomina
(1)Pregled Izbiranja iz Spomina
V telefon se avtomatsko shranijo številke, ki smo jih klicali.
Za preverjanje stanja v spominu upoštevajte spodnja navodila:
1.Pritisnite tipko CHECK/× za vstop v Spomin.
2.Pritiskajte tipko CHECK/× dokler se ne postavite na željeno
številko.
3.Za postavitev aparata v osnovno stanje počakajte 5 sekund..
(2)Klicanje iz Spomina
1.Pritisnite tipko CHECK/× za vstop v Spomin.
2.Pritiskajte tipko CHECK/× dokler se ne postavite na željeno
številko.
3.Pritisnite tipko ARD/BACK , željena številka se bo izbrala.
(3)Brisanje spomina
1.Pritisnite tipko CHECK/× za vstop v Spomin.
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2.Pritiskajte tipko CHECK/× dokler se ne postavite na željeno
številko, ki jo želite brisati.
3.Pritisnite tipko DEL , številka se bo izbrisala.
4.Za brisanje vseh številk v spominu pritisnite in držite tipko DEL za
več kot 3 sekunde.

Predizbiranje
(1)Odtipkajte željeno številko brez dviga slušalke ali izbire tipke
SP-PHONE.
(2)Če ste se v kateri številki zmotili, pritisnite tipko DEL in jo zbrišite.
(3)Ko je izbrana številka pravilna, pritisnite tipko ARD/BACK ,
številka se bo izbrala avtomatsko.

Funkcija Kalkulator
1.Pritisnite tipko CAL ,LCD prikaže:
0
2.Telefon lahko začnete uporabljati kot 10-številčni Kalkulator.
- Pritisnite na številčnico

Za vnos številk

- Pritisnite CHECK/×

Množenje

- Pritisnite HOLD/÷

Deljenje

- Pritisnite DOWN/+

Plus funkcija

- Pritisnite UP/-

Minus funkcija
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- Pritisnite */.

Doda piko .

- Pritisnite #/=

Izračunajte rezultat

- Pritisnite CAL dvakrat

Izbrišite vhodne podatke

Nastavitev VIP spomina
Ko pritiskate UP/- ali DOWN/+ tipki za pregled klicateljeve identitete
v spominu,lahko pritisnete enkrat tipko VOL/VIP in shranite
klicateljevo številko kot VIP številko. LCD zaslon bo pokazal simbol
“ključavnica”.
Za izklop VIP funkcije,pritisnite tipko UP/- ali DOWN/+ za pregled
VIP spominov,potem pritisnite tipko VOL/VIP za izbris funkcije VIP
klicatelja,simbol ključavnica se izbriše iz zaslona.

SP-PHONE Nastavitev glasnosti zvočnika
Ko

pritisnete

tipko

SP-PHONE

za

uporabo

prostoročnega

telefoniranja,lahko pritisnete tipko VOL/VIP za nastavitev glasnosti –
zmanjšate ali zvečate glasnost.

Nastavitev in izbiranje One-Touch Hitro izbiranje iz
Spomina na tipkah
(1)Nastavitev hitrega izbiranja iz Spomina (M1~M8)
-Izberite številko.
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-Pritisnite in držite tipko Mn

(M1 do M8) za najmanj 3 sekunde

dokler LCD zaslon ne izpiše “SAVE”,čez nekaj sekund se bo aparat
postavil v osnovno stanje


Npr.:, shranite številko“98765432”na lokacijo “M1”,pritisnite
“98765432”+M1 (za 3 sekunde)

(2)Izbiranje One-Touch iz spomina na tipkah M1 do M8
-Pritisnite SP-PHONE ali dvignite slušalko, da dobite ton za
izbiranje.
-Pritisnite ustrezno tipko Mn

in telefon bo izbral shranjeno številko.

Klicne številke shranjene pod Mn(M1~M8) tipkami.


Npr., izberete številko “98765432”shranjeno v “M1”, pritisnite
SP-PHONE

+

M1

Nastavitev in izbiranje Two-Touch Hitro izbiranje iz
Spomina številčnice
(1)Nastavitev Two-Touch Hitrega izbiranja
-Izberite klicno številko.
-Pritisnite tipko STORE/RECALL za približno 3 sekunde, dokler
LCD ne izpiše “LoAd -”
-Na tipkovnici pritisnite eno od tipk (0~9),da shranite klicno številko
pod določeno številko tipkovnice (0~9).
-Počakajte nekaj sekund, telefon se bo postavil v osnovno stanje.
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 Npr.:, shranite številko “12345678” pod “5”,pritisnite :
“12345678”+STORE/RECALL (za 3 sekunde)+“5”
(2)IzbiranjeTwo-Touch hitrega izbiranja
-Pritisnite tipko SP-PHONE ali dvignite slušalko, da dobite ton za
izbiranje.
-Pritisnite tipko STORE/RECALL ,potem pritisnite ustrezno številko
na tipkovnici.
 Npr.:,kličete številko “12345678” shranjeno pod “5”, pritisnite
SP-PHONE + STORE/RECALL + 5
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