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• Izjava o skladnosti:

• Vitaphone GmbH izjavlja, da je 
mobilni telefon Vitaphone 1100, tip 
Vitaphone 1100G1B, izdelan v 
skladu z zahtevami in določbami 
Direktive R&TTE 1999/5/EC, v 
kolikor se uporablja za namene, za 
katere je proizveden.

• Kopija celotne Izjave o skladnosti se 
nahaja na spletni strani družbe 
Vitaphone: www.vitaphone.de.

Proizvajalec:
Vitaphone GmbH

Markircher Straße 22

D-68229 Mannheim

Nemčija

Vse pravice pridržane:

© Vitaphone, 2006

Generalni zastopnik in serviser za 

Slovenijo:
Suhozemni terminal Sežana, d.o.o.

Partizanska cesta 109

6210 Sežana

Slovenija

Tel.: 00386 (0) 5 7390 100 / 102

Fax.: 00386 (0) 5 7390 150 /140

E-mail: sts@st-sezana.si
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1 Informacije za varno uporabo:

Prosimo, da skrbno preberete navodila o uporabi in vzdrževanju naprave. Vse pomembne informacije

so označene z naslednjim znakom: 

Naprava je primerna za uporabo v GSM omrežju 900, 1800 in 900/1800 dualband. (GSM = global
system for mobile communication).
Naprava je primerna le za osebno uporabo.
Ne uporabljajte naprave na mestih, kjer to ni dovoljeno. Ravno tako upoštevajte vse predpise glede
uporabe med vožnjo.
Na letalu imejte napravo izključeno.
V bolnici napravo uporabljajte ob dovoljenju osebja. Ravno tako pazite na napravo, kjer je močno
elektromagnetno sevanje, da ne pride do poškodb. Otroke poučite o delovanje naprave, da nehote
ne sprožijo klica v sili.
Naprava lahko povzroči motnje v neposredni bližini televizije, radia ali računalnika.
Uporabljajte samo originalno Vitaphone dodatno opremo.
Naprava ni vodo odporna zato jo ne izpostavljajte vlagi, je ne močite ali uporabljate med
kopanjem.
Ko je naprava uničena oziroma ne deluje več, je ne smete odvreči med ostale gospodinjske
odpadke, ampak jo morate odstraniti v skladu z navodili za odstranjevanje.
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Informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu z WEEE 
200296EC

Informacija:

Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske

dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost

je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno

zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja

dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice

onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi

neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo

materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju

tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE

opreme ali na trgovino, kjer ste opremo kupili.
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2 Splošne informacije:

2.1 Vitaphone 1100, eden od najenostavnejših telefonov

Vitaphone 1100 deluje kot navaden mobilni telefon le da je še enostavnejši. Lahko
sprejmete katerikoli klic in lahko pokličete tri predhodno shranjene številke na tipki 1, 2 in 3.
S samo petimi tipkami, ki jih telefon ima, ga boste uporabljali na zelo enostaven način.

2.2 Mobilni telefon in klic v sili

Vitaphone 1100 je primeren tudi za klic v sili. S pritiskom na rdečo, rumeno ali zeleno tipko
lahko pokličete Servisni center, zdravnika, vaše domače oziroma tistega, ki ga imate
shranjenega pod posamezno tipko.

Primer nastavitve tipk:

Rdeča tipka 1: Kličete npr. osebnega zdravnika 

---------------------------------------------------------------

Rumena tipka 2: Kličete npr. hčerko ali sina

---------------------------------------------------------------

Zelena tipka 3: Kličete npr. prijatelja ali soseda ali skrbnika
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3 Opis VP 1100

Sprednja stran

Zvočnik

Indikator za baterijo
(zelena/rumena/rdeča lučka)

Tipka za zaklepanje in
za prostoročno telefoniranje
(dvojna funkcija)

Rdeča tipka 1

Mikrofon

Indikator GSM omrežja
(modra lučka)

Indikator signala
(zelena/rumena/rdeča lučka)

ON/OFF tipka

Rumena tipka 2

Zelena tipka 3



8

3 Opis VP 1100

Zadnja stran Spodnja stran

Odprtina za trak

Nosilec SIM kartice s kontakti

Reset tipka

Odprtina za polnilec
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4 Uporaba

4.1 Vstavljanje SIM kartice

GSM telefon izklopite.
Odstranite pokrovček na zadnji strani.

Vstavite SIM kartico tako, da so metalni 
kontakti obrnjeni navzdol. Prirezan kot SIM
kartice je obrnjen proti spodnjemu 
robu GSM telefona.  
Po namestitvi SIM kartice ponovno
vstavite pokrovček. 
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POMEMBNO!!!

PIN KODA APARATA TER SIM KARTICE

Preden vstavite SIM kartico v GSM telefon VP 1100 morate spremeniti PIN

kodo, saj GSM telefon VP 1100 zahteva predhodno nastavitev PIN kode na vaši

SIM kartici.

SIM kartico vstavite v drug GSM telefon. S pomočjo navodil spremenite PIN 

kodo vaše SIM kartice, ki jo boste uporabljali v VP 1100. 

Kodo vaše SIM kartice morate nastaviti na: 27903514 (osnovna koda aparata)

SIM kartico z novo PIN kodo vstavite v VP1100 in telefon prižgite.

Telefon je sedaj pripravljen za nastavitve.

V kolikor se vam zgodi, da se vaša SIM kartica blokira, uporabite za deblokado

PUK kodo, ki ste jo prejeli skupaj z vašo SIM kartico oziroma se obrnite za 

pomoč k vašemu mobilnemu operaterju ali servisnemu centru družbe

Suhozemni terminal Sežana, d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, 

Telefon: 05-7390-100/102/106

Faks:      05-7390-150/140

E-mail:   sts@st-sezana.si
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4.2 Polnjenje baterije

Pred prvotno uporabo je potrebno baterijo napolniti. Pri tem ni pomembno ali je GSM telefon

vključen ali ne.

Baterijo polnite najmanj 4 ure. Ko je baterija polna, lučka poleg narisane baterije na GSM

telefonu sveti zeleno.

Vsako naslednje polnjenje traja le 2,5 ure. Odprtina za polnilec je na spodnji strani GSM

telefona VP 1100. Baterija je v GSM telefon vgrajena tako, da je ne moremo zamenjati.

Odprtina za polnilec (fig. 2)
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O statusu baterije vas GSM telefon obvešča svetlobno in zvočno.

Alarmi, vezani na status baterije:

Pet piskov vsako 
minuto

Kapaciteta baterije 
izpod 20 %

Kratek piskIzklop polnilca

Kratek piskVklop polnilca

Zvočni alarmKapaciteta/polnjenje

Opozorilo:

Ko pade kapaciteta baterije izpod 20 %, nas o tem opozori alarm – pet piskov vsako
minuto. V tem primeru je potrebno GSM telefon VP 1100 čim prej napolniti, saj se bo v
nasprotnem primeru telefon sam izklopil po približno 5 minutah (zaradi varovanja
baterije).
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Svetlobni indikator stanja baterije se nahaja poleg znaka baterije na GSM telefonu.

Svetlobni signali, vezani na status baterije:

Rdeča lučka utripa 
(osvetlitev tipk ni več 
aktivirana)

manj kot 20 % (tik 
pred izključitvijo)

Sveti rdeča lučka 
(osvetlitev tipk je še 
vedno aktivirana)

manj kot 20 %

Sveti rumena lučka59 % - 20 %

Sveti zelena lučka100 % - 60 %

Izmenično utripanje 
lučke zelena/rumena

polnjenje

Svetlobni signaliKapaciteta baterije

Stanje baterije lahko preverite. Ko je aparat aktiviran, na kratko pritisnite tipko za
vklop aparata. Indikator stanja baterije se zasveti in pokaže stanje (glejte tabelo).
Indikator stanja baterije deluje tudi med samim pogovorom (odhodni ali dohodni
klic).
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4.3 Vklop - aktiviranje

Vklop GSM telefona VP 1100 poteka na naslednji način:

- pritisnite ON/OFF tipko , dokler ne slišite piska,

- GSM telefon avtomatsko išče GSM omrežje, modra lučka , ki je indikator GSM

omrežja utripa, medtem ko lučka poleg znaka izmenično utripa zeleno/rdeče,

- GSM telefon se avtomatsko poveže z GSM omrežjem. Slišite tri kratke piske. Modra lučka

, ki je indikator GSM omrežja utripa, medtem ko se tri tipke od

1 – 3 in lučka poleg znaka zasvetijo za 4 sekunde – s tem je povezava

z GSM omrežjem uspešno vzpostavljena,

- GSM telefon VP 1100 je vklopljen. Modra lučka utripa.

Postopek vklopa po navadi traja 30 sekund, glede na pokritost GSM signala in dosegljivost

omrežja.
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pritisnite ON/OFF tipko                       
dokler ne slišite piska

GSM išče omrežje, modra lučka 
sveti, lučka poleg 
izmenično utripa zeleno/rdeče

GSM se avtomatsko poveže z omrežjem.
Slišite tri kratke piske. Modra lučka
utripa, tri tipke od 1 – 3 in lučka 
zasvetijo za 4 sekunde. Povezava je 
vzpostavljena.

GSM je vklopljen. Modra lučka                     
utripa.

Preverite:
-ali je SIM kartica vstavljena,
-baterija polna,
-GSM omrežje na razpolago.

Opozorilo:
- če GSM omrežje ni na razpolago, slišite 
15 piskov, tipke od 1 – 3 utripajo
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4.4 Izklop

Kaj naredimo:

Če želite izklopiti VP 1100, pritisnite tipko ON/OFF in jo držite 3 sekunde.

Zaslišali boste kratek pisk. Vse tipke od 1 – 3 in modra lučka , indikator GSM

omrežja, na kratko posvetijo in ugasnejo. GSM telefon je tako izklopljen.
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5 Klicanje z Vitaphone 1100

Nastavitev rdeče tipke 1 , rumene tipke 2 in zelene tipke 3 je zelo enostavna. Po

predhodno pravilno nastavljeni PIN kodi vaše SIM kartice (glejte stran 10), s pomočjo

katerega koli drugega telefona, pokličite Servisni center Suhozemnega terminala Sežana,

d.o.o., na tel. številko (05) 7390 106 ali (05) 7390 102 ali (05) 7390 100 oz. GSM: 041

628 093 med 8,00 in 16,00 uro od ponedeljka do petka in sporočite tri številke, ki jih želite

shraniti na tipko št. 1, št. 2 in št. 3. Servisni center bo sprogramiral navedene tri številke na vaš

GSM telefon VP 1100. V kolikor želite, lahko želene tri številke sporočite po faksu na

številki (05) 7390 150 ali (05) 7390 140. V tem primeru navedite vaše kontaktne podatke in

GSM številko vašega GSM telefona VP 1100, na katerega želite shraniti številke. Priporočamo, da

napišete tudi drugo kontaktno številko, kamor vas serviser lahko pokliče, v primeru, da imate

težave pri nastavitvah. Iste podatke lahko sporočite tudi na elektronska naslova:

komerciala@st-sezana.si ali prodaja.sts@st-sezana.si. Nastavitve treh številk bodo

sprogramirane v roku 24 ur od prejetega klica ali sporočila. Nastavitev treh številk se izvede preko

programskega sporočila, ki ga Servisni center pošlje na vaš GSM telefon VP 1100. Med

programiranjem želenih številk bo lučka poleg oznake

na vašem telefonu utripala izmenično zelena/rdeča.

Opozorilo: Med programiranjem mora biti vaš telefon vključen, v nasprotnem primeru

programiranje ni izvedljivo! Ali je programiranje izvedeno ali ne lahko preverite s

kratkim klicem ene od shranjenih številk (na tipki 1 ali 2 ali 3).

5.1 Nastavitev številk
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Servisni center pošlje programsko sporočilo 
na vaš  GSM telefon VP 1100, s katerim 
sprogramira tri številke na tri tipke

Pokličite v Servisni center na tel.: 
(05) 7390 106, oziroma
pošljite faks na št.: (05) 7390 140 ali elektronsko 
sporočilo na naslov: komerciala@st-sezana.si, kamor
boste sporočili tri številke, ki jih bo serviser 
sprogramiral na vaš GSM telefon VP 1100 

Vključite GSM telefon VP 1100. Na SIM kartici 
predhodno spremenite PIN kodo v  27903514
(poglavje 4.3)

Med programiranjem bo lučka poleg oznake  
na vašem 

telefonu utripala izmenično zelena/rdeča

Po uspešno končanem programiranju vas o tem 
obvesti servisni center.
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5.2 Kako kličete z Vitaphone 1100

Vse tri tipke so sedaj sprogramirane, tako da je na vsaki tipki shranjena željena telefonska 
številka. Ko imate vključen telefon, lahko pokličete eno izmed treh številk s pritiskom na tipko
1         ali 2         ali 3          . 

Za vzpostavitev klica torej pritisnite tipke 1 ali 2 ali 3 in jih držite dokler ne zaslišite piska. Tipka, ki 

jo držite, se bo zasvetila. Potem spustite tipko in zveza s kličočo številko se bo vzpostavila 

avtomatsko (ON/OFF tipka                      hitro utripa). Po približno 5 sekundah boste slišali, da 

je klic vzpostavljen, in počakate, da se oseba, ki jo kličete oglasi (prevzame klic). Med samim 

pogovorom tipke 1, 2 oziroma 3 ne svetijo, svetijo pa lučke, kjer je ON/OFF tipka                       , 

lučka poleg tipke                      in lučka, ki kaže status baterije                     . 

Ko zaključite pogovor, pritisnite tipko ON/OFF                      in jo držite, dokler ne slišite piska. 

Vse tipke in lučke na telefonu bodo na kratko posvetile za približno 5 sekund. Tako je pogovor 

zaključen.
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5.2 Kako kličete z Vitaphone 1100

Vključite GSM telefon VP 1100
(poglavje 4.3)

Pritisnite tipko 1, 2, ali 3, dokler ne zališite 
piska. Tipka, ki jo pritisnete, se zasveti. 

Po približno 5 sekundah se zveza vzpostavi, 
slišite zvok, ki ponazarja klicanje. 

Ko je klic vzpostavljen, bo tipka, s katero ste klicali 
(1, 2 ali 3), ugasnila. Svetili pa bosta tipki 

Po končanem klicanju pritisnite tipko ON/OFF      . Klic se bo avtomatsko 
prekinil tudi, ko bo sogovornik prekinil pogovor.
POZOR! V kolikor na katerikoli tipki nimate shranjene številke, s 
pritiskom na to tipko klica ne boste vzpostavili.
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5.3 Sprejem klica

Na telefon VP 1100 vas lahko pokliče kdorkoli, ki pozna vašo številko. Vsekakor mora biti
telefon vključen. Ko vas kdo pokliče, slišite klicanje in vse lučke na telefonu utripajo. V kolikor
vas kliče oseba, katere številko imate shranjeno na eno od treh tipk 1, 2 ali 3, bo izmenično
svetila le ta tipka (1, 2 ali 3).

Za sprejem klica imate na voljo tri načine:

- Običajen sprejem klica s pritiskom na tipko 1, 2 ali 3.

- Prostoročno telefoniranje s pritiskom na tipko 

- Zavrnitev klica s pritiskom na tipko ON/OFF
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Primer sprejema klica:

Telefon VP 1100 je vključen in povezan v GSM 
omrežje. 

Nekdo vas kliče (kdorkoli, ki pozna vašo 
številko):
Slišite klicanje in vse lučke na telefonu utripajo.

Kliče vas oseba, katere številko imate 
shranjeno na eno od treh tipk (1, 2 ali 3). 
Slišite klicanje in le ena tipka sveti ali 1 ali 2 ali 
3, odvisno katera oseba vas kliče (tista, katere 
številko imate shranjeno na tipki 1 ali 2 ali 3).

Sprejem klica:
- Običajen sprejem klica s pritiskom na 
tipko 1, 2 ali 3.

- Prostoročno telefoniranje s pritiskom na 
tipko

-Zavrnitev klica s pritiskom na tipko ON/OFF

Po končanem klicanju, pritisnite tipko ON/OFF          , dokler ne zaslišite piska, 
oziroma se klic avtomatsko prekine, ko sogovornik prekine pogovor.
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5.4 Avtomatičen sprejem klica preko mikrofona

Na telefonu VP 1100 lahko nastavite avtomatski sprejem klica – prostoročno.
Z nastavitvijo avtomatskega sprejema klica, se bo  zveza avtomatsko
aktivirala po enem klicu – takemu načinu pravimo prostoročen sprejem.

Kaj pomeni prostoročen sprejem?
To pomeni, da ni potrebno držati telefona neposredno poleg ušesa, ampak na razdalji 50 cm stran.

Aktiviranje prostoročnega sprejema:
1. Izključite in ponovno vklučite vaš telefon s pritiskom na tipko ON/OFF

2. Medtem ko telefon avtomatsko išče GSM omrežje, pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje

dokler ne zaslišite dva kratka piska. Tipka za prostoročno telefoniranje neprekinjeno sveti, in to 
toliko časa, kolikor telefon VP 1100 išče GSM omrežje.

POZOR! 
Ko je funkcija za prostoročni sprejem aktivirana, bodo vsi naslednji klici sprejeti 
avtomatično, po samo enem klicu.
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Aktiviranje prostoročnega sprejema:

Izključite in ponovno vključite telefon s pritiskom na

tipko ON/OFF 

dokler ne zaslišite piska.

Medtem ko telefon VP 1100 avtomatsko išče GSM
omrežje, pritisnite tipko za prostoročno klicanje,

dokler ne slišite dveh kratkih piskov, tipka            
neprekinjeno sveti.

Vsak naslednji klic je po aktivirani funkciji za 
avtomatki sprejem sedaj avtomastko sprejet po 
samo enem opravljenem klicu – prostoročni 
način.

Klic končate s pritiskom na tipko ON/OFF.

POZOR! Vsak naslednji klic je avtomatsko sprejet.
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Izključitev prostoročnega sprejema:

Avtomatski prostoročni sistem izključite na način, da telefon VP 1100 izključite (OFF) in

ponovno vključite (ON). S tem resetirate (izbrišete) nastavljeno funkcijo.

5.5 Preklop v prostoročno telefoniranje med telefonskim klicem

Medtem ko normalno telefonirate, lahko preklopite v prostoročno telefoniranje. Tako vam ni 
potrebno držati telefona VP 1100 tik ob ušesu, ampak na razdalji 50 cm.  

In kako funkcijo aktiviramo?

Med telefoniranjem pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje                           toliko časa, da 
zaslišite pisk in tipka zasveti. Če želite ponovno preklopiti na normalen način telefoniranja, ponovno 
pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje, dokler tipka ne sveti več in ponovno slišite kratek pisk. 
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5.6 Zaklepanje tipkovnice

Z aktiviranjem funkcije za zaklepanje tipkovnice se izognemo nehotenemu pritisku na katerokoli

tipko na telefonu, npr. ko ga nosimo v žepu.

Ko je ta funkcija vključena, ne morete klicati oziroma aktivirati klica na katerokoli od treh

številk, shranjenih na tri tipke. Lahko pa vas kdorkoli  pokliče in klic lahko tudi sprejmete. 

Aktiviranje funkcije za zaklepanje tipkovnice:

Medtem ko je telefon vključen, pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi:

- slišite dva kratka piska in vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo,
- ko je funkcija za zaklepanje tipkovnice aktivirana, bo tipka za zaklepanje zasvetila vsake tri 
sekunde.

Izključitev funkcije za zaklepanje tipkovnice:

Medtem ko je telefon vključen, ponovno pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi:
- slišite dva kratka piska in vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo
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Aktiviranje funkcije za zaklepanje

tipkovnice:

Izključitev funkcije za zaklepanje 

tipkovnice:

pritisnite tipko za zaklepanje
za dve sekundi, dokler ne 
slišite dva krataka piska

vse tri tipke na telefonu se 
kratko zasvetijo

funkcija za zaklepanje 
tipkovnice aktivirana, tipka za 
zaklepanje zasveti vsake tri 
sekunde

pritisnite tipko za zaklepanje
za dve sekundi, dokler ne 
slišite dva krataka piska

vse tri tipke na telefonu se 
kratko zasvetijo

funkcija za zaklepanje 

tipkovnice je izključena
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6 Klic v sili (SOS) 112

Klic v sili (SOS) 112, je s telefonom VP 1100  mogoč na naslednji način:

Aktiviranje klica v sili 112:

1  => pritisnite rdečo tipko 1 

1  => potem v času, krajšem od treh sekund, pritisnite ponovno rdečo tipko 1

2  => potem v času, krajšem od treh sekund, pritisnite še rumeno tipko 2 

V kolikor ste klic v sili 112 uspešno aktivirali, bosta rdeča tipka 1 in rumena tipka 2, zasvetili

in slišite tri piske. Klic v sili lahko prekinete s pritiskom na tipko ON/OFF. 

POZOR!

V izogib neželjenemu aktivianju klica v sili, bo vsak klic, ki ne bo pravilno aktiviran, 

avtomatsko prekinjen. Ravno tako bo prekinjen vsak klic, pri katerem boste tipki 1 in 2 

pritisnili v času daljšem od treh sekind – npr. v 4 sekundah in več.
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7 Tovarniške nastavitve

V kolikor vaš telefon ne deluje pravilno, ali imate z njim kakršnekoli probleme, ga lahko resetirate 
oziroma ponovno vzpostavite  tovarniške nastavitve. S tem se rešite problemov.

Reset oziroma vpostavitev tovarniških nastavitev:

S tankim, koničastim predmetom na kratko pritisnite tipko za RESET                     , ki se nahaja 
na zadnji strani telefona VP 1100 (pod pokrovom za SIM kartico). To bo resetiralo elektronske 
komponente – vaše nastavitve pa bodo ostale.

Tipka za resetiranje
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8 Zvočna in svetlobna sporočila

Aktiviranje:

Svetlobna sporočila               Zvočna sporočila                      Razlaga

Lučka poleg tipke

utripa                                - Vključitev naprave

zeleno/rdeče

Modra lučka                                         - Iskanje GSM omrežja

stalno sveti

Modra lučka                                         - GSM omrežje najdeno

utripa

Vse tipke in lučke                     Trije kratki piski                        Uspešna povezava z GSM

zasvetijo za 4 sekunde                                                            omrežjem

- 15 kratkih piskov                        Povezava z GSM omrežjem

vsakih 15 sekund                       ni vzpostavljena  
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Svetlobna sporočila                 Zvočna sporočila                      Razlaga

- 2 kratka piska                       Tipkovnica                                                                                

zaklenjena/ 

odklenjena

Vse tipke zasvetijo za                          - Zaklepanje     

4 sekunde                                                                             tipkovnice

aktivirano

Tipka za zaklepanje

- Tipkovnica je

zasveti vsake 3 sekunde                                                          zaklenjena   

Vse lučke kratko zasvetijo                    - Tipkovnica je

odklenjena

Ko je tipkovnica zaklenjena in je telefon VP 1100 priključen na polnilec,

tipka za zeklepanje                          ne sveti.
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Vzpostavitev povezave: ODHODNI KLICI

Svetlobna sporočila                 Zvočna sporočila                      Razlaga

- 1 pisk                                     Slišimo, ko pritisnemo

tipke od 1 do 3

Tipka 1, 2 ali 3 se zasveti                    - Tipka, ki ste jo pritisnili za

in tipka ON/OFF utripa.                                                            klicanje, se zasveti. Tipka
ON/OFF utripa. Povezava
se vzpostavlja.

Tipka ON/OFF 
sveti, tipka, s katero ste                       - Povezava vzpostavljena
klicali, ugasne.

.
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Prihajajoči klici:

Svetlobna sporočila                 Zvočna sporočila                      Razlaga

Vse tipke utripajo                            Zvonenje                     Prihajajoči klic

Tipka 1, 2 ali 3 utripa                             - Kliče vas ena od treh oseb,
katerih številko imate 
shranjeno pod tipko 1, 2 ali 3.                                                                                                      

Tipka ON/OFF                                                                    Klicanje aktivno.
in lučke svetijo.                                    -

Tipka ON/OFF
vse lučke in tipka za                                   - Prostoročno klicanje aktivno.
prostoročno govorjenje
svetijo.

Vse lučke in tipke zasvetijo                    - Klicanje zaključeno.
za 4 sekunde.

.
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GSM omrežje

Svetlobna sporočila                                                     Razlaga

Modra lučka ne sveti.                                          Telefon VP 1100 je izključen.

Modra lučka stalno sveti.                                     GSM omrežje ni na voljo.

Modra lučka utripa.                                             Povezava z GSM omrežjem je aktivna.

Lučka poleg tipke                                               Telefon VP 1100 deluje.

ne sveti.

Lučka poleg tipke                                               Pokritost z GSM signalom je med

sveti zeleno. (med pogovorom)                            70 % in 100 %.

Lučka poleg tipke                                               Pokritost z GSM omrežjem je med

sveti rumeno.(med pogovorom)                           30 % in 69 %.

Lučka poleg tipke                                               Pokritost z GSM omrežjem je nižja 

sveti rdeče. (med pogovorom)                             od 29 %.
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GSM omrežje

Svetlobna sporočila                                                     Razlaga

Lučka poleg tipke                                             1. Ob vključitvi telefona    

utripa zeleno/rdeče.                                          2. Med postopkom shranjevanja številk

(v treh intervalih)

Postopek shranjevanja številk s strani servisne službe:

Svetlobna sporočila                                                     Razlaga

Lučka poleg tipke                                              Želene tri številke so bile shranjene

utripa zeleno/rdeče                                            na tri tipke (1,2 in 3) po vaših

navodilih.
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Alarmi

Svetlobna sporočila                                                     Razlaga

Pet kratkih piskov v minuti.                               Baterija je skoraj prazna. Če je ne     

napolnite, se bo telefon izključil.

Pet kratkih piskov, ko telefon                             GSM omrežje ni na razpolago.

poskuša vzpostaviti povezavo.                           (preverite pokritost z GSM omrežjem)

Javljanje napak:

Svetlobna sporočila               Zvočna sporočila                     Razlaga

Vse tipke utripajo.                15 kratkih piskov vsakih         Telefon se ne more 

30 sekund                            vključiti.

(Možen vzrok: SIM kartica ni

vstavljena ali pa je poškodovana

ali napačna PIN koda)
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9 Pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje

SIM kartica: S SIM kartico rokujte previdno. Pazite, da ni poškodovana. Ne izpostavljajte
je statični elektriki.

Čiščenje: Telefon VP 1100 čistite s suho krpo. Nikar ne uporabljajte mokre krpe
oziroma močnih čistil.

Shranjevanje:

Telefon VP 1100 varujte pred padci in poškodbami. Ne izpostavljajte ga

močnim svetlobnim žarkom ali visoki temperaturi, saj le ti lahko poškodujejo
napravo.

Baterija: Telefon VP 1100 deluje s pomočjo integrirane baterije, katero polnite s

priloženim polnilcem. Lahko jo zamenja le pooblaščeni serviser. Baterija
bo polno delovala šele po treh ciklih popolnega polnjenja in praznenja.

Baterije nikoli ne pustite priključene na polnilec dlje od enega tedna, saj to
lahko vpliva na njeno slabše delovanje.
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10 Tehnični podatki

GSM: Class 4 (2 W) / class 1 (1 W)

Frekvenčno območje: EGSM 900 / GSM 1800

Teža: 80 g (vključno z baterijo)

Velikost: (višina x širina x debelina): 115 x 49 x 22 mm

Baterija: 680 mAh Lithium-ion

Temperaturno območje: -20°C do +60°C

Stanje pripravljenosti: do 250 ur*

Čas pogovora: do 120 min.*

Čas polnjenja: povprečno 1.5 – 2 uri (ko je baterija popolnoma prazna)

* Na čas delovanja vpliva pokritost z GSM omrežjem in pogoji, v katerih telefon deluje.
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11 BELEŽKA
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