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SPREJEM PREUSMERJENIH SPOROČIL  
 
Sporočila so lahko preusmerjena na pet   posebnih številk, ali  
pa  je  lahko  številka  na  katerega  je  sporočilo  bilo 
poslano, avtomatsko zamenjana že pri pošiljanju sporočila. 
(Preusmeritev omogočajo sistemi z vgrajenim centralnim 
modulom).   Da je sporočilo, ki ste ga sprejeli, bilo na vaš 
pozivnik preusmerjeno vas opozori številka pozivnika na 
koncu sporočila, na katerega je bilo sporočilo poslano.  
Znaka     ali    pomenita:  
 

pozivnik  je  prejel  sporočilo  na  eno  izmed  petih 
posebnih številk  
 

preusmeritev je bila sprožena preden je bilo sporočilo 
poslano  
 
INDIKACIJA NAPAK  
 
Kadar se na displeju izpiše simbol  skupaj z napisom  
WEAK SIGNAL se nahajate izven dosega paging sistema,  
ali pa je pozivni signal prešibek. Simbol izgine, ko se zopet  
vrnete v območje dosega paging sistema. V primeru, da se  
to ne zgodi je potreben servisni poseg na pozivniku.  
Podobno se zgodi, če pride do interne napake na paging  
sistemu.  
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Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb.  



 
 

OZNAKE NA DISPLEJU 
 
NOVO SPOROČILO  - 
DISPLEJU 

 
 
 

ZNAK UTRIPA NA 

Pri tej nastavitvi   se novo sporočilo prikaže za eno minuto 
nato pa se ponovno izpiše identiteta pozivnika. Preverite, 
da  vibrator  po  pomoti  ni  izključen! (Samo  opcija  z 
vibratorjem).  

NAPAKA  V DELOVANJU 
MENJAVA BATERIJE 
VEČ SPOROČIL - POMENI, DA JE V 
SPREJEMNIKU SHRANJENIH VEČ SPOROČIL 
SPOROČILO DALJŠE OD 2x12 ZNAKOV 
IZKLJUČEN ZVOČNIK - POZIVNIK NE PISKA 
INFO SPOROČILO 
SPOROČILO JE BILO POSLANO NA 
SKUPINSKO ŠTEVILKO - GRUPO 
SPOROČILO JE BILO POSLANO NA DRUGO 
ŠTEVILKO. ZA ZNAKOM SE IZPIŠE ŠTEVILKA 
OZNAKA ČASA OB KATEREM JE BILO 
SPOROČILO PREJETO 

 
VSAKODNEVNA UPORABA 

Ob klicu na pozivnik se na displeju izpiše sporočilo, zasliši se 
pozivni pisk in LED dioda prične utripati. Dokler se s 
pritiskom na tipko ne potrdi sprejem sporočila   utripa 
na displeju. Če imate izbrano »message time - marked« 
izpis časa sprejema sporočila, se na displeju izpiše čas ob 
katerem je bilo sporočilo sprejeto. Če je sporočilo starejše od 
enega dneva se izpis časa sprejema avtomatično izbriše. Pri 
sporočilih, ki so daljša od dva-krat dvanajst znakov, se 
prikaže znak , tako da je možno prebrati vsebino sporočila 
v celoti. 

SPREMEMBE NASTAVITEV POZIVNIKA 

Preglejte  vsa  sporočila,  ali  jih  izbrišite,  dokler  se  na 
displeju  ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na 
funkcijsko tipko za nekaj sekund se na displeju prikaže 
napis OFF?. 
S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo tako 
dolgo, da se na displeju izpiše MENU?. 
S pritiskom  na  funkcijsko  tipko  za  nekaj  sekund  se 
pomaknemo iz glavnega menija v pod-meni. 
S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo skozi 
različne parametre. Utripajoč tekst nas opozarja na vsak 
parameter,  ki  ga  je  možno  spremeniti.  S  pritiskom  na 
funkcijsko  tipko  za  nekaj  sekund  lahko  spremenimo 
vrednost parametra. Spremenjena vrednost se hkrati shrani. 
POZOR! Nastavitve posameznih funkcij na nekaterih tipih 
aparatov niso možne. 
Nastavitve, ki jih lahko spremenite na vsakem pozivniku 
U912T so: sprememba glasnosti pozivnika, vključitev in 
izključitev  vibratorja (  odvisno od tipa aparata  ), lahko 
vidite številko pozivnika, možna je vključitev in izključitev 
pet  posebnih (skupinskih)  pozivnih številk (odvisno od 
programa), možna je vključitev in izključitev izpisa časa  
sprejema   sporočila  (CLOCK),  nastaviti  je  možno 
opozorilni pisk za vsa prejeta nepotrjena sporočila.  



 
 

Za lažje  odčitavanje  prejetih  sporočil  je  možno  obrniti 
napis za 180 stopinj. 
Funkcija programiranja je namenjena samo za spremembo 
številke  in  identitete  pozivnika  in  je  uporabna  samo  v 
servisne namene. 
S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo po 
pod-meniju vse dokler se na displeju ne izpiše EXIT?. S 
pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se vrnemo 
nazaj v osnovni položaj - sprejem in na displeju se izpiše 
identiteta pozivnika. 
 
MENJAVA BATERIJ 
 
Ko se pojavi na displeju  je potrebno menjati baterije. 
Izključite pozivnik. ( Opisano v »vključitev in izključitev 
pozivnika«). 
Z odvijačem odstranite pokrov na spodnjem delu pozivnika in   
odstranite   baterijski   pokrov.   Baterije   vstavite   z 
pozitivnim + polom naprej  v  aparat.  Ponovno  zaprite 
baterijski pokrov in vključite aparat s kratkim pritiskom na 
funkcijsko tipko. Preverite če aparat deluje pravilno! 
 
INDIKACIJA ODSOTNOSTI 
 
Kadar odložite  pozivnik  v  polnilno  enoto  z  indikacijo 
odsotnosti, bo vsak, ki vas pokliče na pozivnik dobil znak 
zasedeno. To je znak, da ste trenutno nedosegljivi. 

SPLOŠEN OPIS 

Paging  sistem  teleCOURIER 900  vključuje  v  svojo 
razširitev  tudi  pozivnik    U912T. V pozivnik je vgrajen  
dvovrstični displej, ki je lahek za branje in lahko sprejme  
sporočila  dolžine 2x12  znakov,  ki  vsebujejo  do 120 
znakov.   Shranimo lahko do 10 sporočil v skupni dolžini 
480 znakov. 

DELOVANJE 

Aparat se vključi s kratkim pritiskom na funkcijsko tipko. 
Ta tipka se prav tako uporablja za listanje - pregledovanje 
prejetih sporočil, za potrditev in brisanje sporočil, ter za 
nastavitve. 

DISPLEJ - EKRAN 

Na vrhu pozivnika je displej- ekran, ki prikaže dva-krat po 
dvanajst alfanumeričnih znakov v istem času. Znak "   " , ki 
se pojavi na displeju pomeni dolgo sporočilo. Vsebuje  
tudi posebne oznake  in  , ki prikazujejo spremembe 
v delovanju pozivnika  



 
 

avtomatskega  pomikanja  teksta.  S  tem  potrdimo  tudi 
sprejem sporočila. 
 
POMIKANJE PO SPOROČILIH 
 
Vsa shranjena sporočila v pozivniku se lahko s kratkim  
pritiskom  na  tipko  prikličejo  na  displej.  Najprej  se  
prikažejo nepotrjena sporočila. Če so vsa sporočila potrjena  
se  prikazujejo  po  kronološkem  zaporedju  od  zadnjega  
prejetega.  Identiteta  pozivnika  se  prikaže  po  pregledu  
zadnjega  najstarejšega  prejetega  sporočila.  Vse  dokler  
sporočilo ni bilo potrjeno, na displeju utripa  . Na voljo 
je tudi možnost opozorilnega piska vse dokler se prejeto 
sporočilo ne potrdi. Glej »ostale nastavitve«! 
 
BRISANJE SPOROČIL 
 
Sporočila se brišejo z daljšim - nekaj sekundnim pritiskom  
na tipko, dokler se na displeju ne prikaže ***  ***. 
Če izbrišete vsa sporočila, se na displeju prikaže identiteta 
pozivnika. 
 
SHRANJEVANJE SPOROČIL 
 
Prejeta sporočila se v pozivniku shranjujejo od zadnjega 
prejetega sporočila proti prvemu prejetemu sporočilu. Ko je 
spomin v pozivniku poln se prvo izbriše sporočilo, ki je 
bilo starejše potrjeno, sledijo pa naslednja, ki so starejša in 
nepotrjena. V odvisnosti od dolžine novih sprejetih sporočil se  
lahko  izbriše  več  starejših  sporočil.  POZOR!  Pri 
menjavi baterij se izbrišejo vsa prejeta sporočila. 

FUNKCIJA SPOMIN 

Funkcija spomin je funkcija shranjevanja sporočil. Če vaš 
pozivnik  vsebuje  to  funkcijo  se  vsa  prejeta  sporočila 
shranjujejo  in  ostanejo  shranjena  tudi  ob  izključitvi 
pozivnika.  POZOR! Pri menjavi baterij se vsa prejeta 
sporočila vseeno izbrišejo. 
Za  spremembo  te  funkcije  je  potrebno   pozivnik 
reprogramirati. 

INFO SPOROČILA 

Pozivnik lahko prejme šest tako imenovanih info sporočil. 
Info  sporočilo  vsebuje  informacije,  ki  se  obnavljajo 
avtomatsko in po predpisih, kot na primer meritev hitrosti 
vetra.  Ko prejmete info sporočilo pozivnik ne piska in 
utripa  kot  pri  običajnem  sporočilu.  Pri  prebiranju  info 
sporočil so ta prikazana zadnja. (Info sporočila omogočajo 
sistemi z vgrajenim centralnim modulom). 

OSTALE NASTAVITVE 

Preglejte  vsa  sporočila,  ali  jih  izbrišite,  dokler  se  na 
displeju  ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na 
funkcijsko  tipko  za  nekaj  sekund  dosežete  različne 
nastavitve pozivnika. Možne so naslednje nastavitve: 

-   izključitev pozivnika 
-   sprejem tihih sporočil 
-   spremembe funkcij (Menu) 
-   vrnitev na sprejem sporočil  



 
 

Pritisk na funkcijsko tipko za nekaj sekund vam omogoči 
dostop do različnih opcij. 

POZOR! Nastavitve posameznih funkcij na nekaterih tipih 
aparatov niso možne. 
 
VKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV POZIVNIKA 
 
S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se na  
displeju  prikaže napis OFF?. S ponovnim pritiskom na  
funkcijsko tipko   za nekaj sekund izključite pozivnik. Če  
niste pritisnili  ponovno rdeče tipke, se čez čas ponovno  
izpiše identiteta pozivnika.. Če je pozivnik izključen ga  
ponovno vključimo  s  kratkim  pritiskom  na  funkcijsko  
tipko. 
 
SPREJEM TIHIH SPOROČIL 
 
Preglejte  vsa  sporočila,  ali  jih  izbrišite,  dokler  se  na 
displeju  ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na 
funkcijsko tipko za nekaj sekund se na displeju prikaže 
napis OFF?. 
S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo tako 
dolgo, da se na displeju izpiše znak 
S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund izključimo 
zvočnik in na displeju se izpiše 
Sporočila se shranjujejo. 
Sprejem tihih sporočil si vključite kadar ne bi želeli biti 
moteni,  na  sestankih  na  primer.  Na displeju  se  zraven 
identitete sprejemnika izpiše še SILENT, ki vas nenehno 
opozarja na vključeno funkcijo. 

Z kratkim pritiskom na funkcijsko tipko potrdite sprejem 
sporočila in pozivni pisk vas neha opozarjati na sprejem  
sporočila. Ob ponovnem pritisku na funkcijsko tipko se  
prikaže naslednjo nepotrjeno sprejeto sporočilo.  utripa 
tako dolgo dokler ne potrdimo vseh prejetih sporočil. 

Kadar pozivnik ni v uporabi ga izključite ali vstavite v 
polnilno  enoto.  S  tem  podaljšate  življenjsko  dobo 
baterijam. 

KARAKTERISTIKE POZIVNIKA 

Za  lažjo  razpoznavanje  med  različnimi  tipi  sporočil,  
vsebuje pozivnik sedem različnih tipov piskov in utripanja  
LED diode. Glasnost je nastavljiva v treh nivojih 1-2-3.  
Možna  je  tudi  nastavitev  pozivanja  od  najnižje  in  
postopoma do najvišje glasnosti, na kar vas opozori  ,  ki 
se  prikaže  na  displeju.  Glej  navodila »spremembe 
nastavitev   pozivnika«!  Pozivni  ton  je  možno  tudi 
popolnoma  izključiti   in   sprejemati   tiha   sporočila. 
Nastavitev je opisana v »sprejem tihih sporočil«! 

Pozivnik je lahko opremljen tudi z vibratorjem. 

DOLGA SPOROČILA 

Pozivnik  U912T  lahko  sprejema  dolga  sporočila,  ki 
vsebujejo do maksimalno 120 alfanumeričnih znakov. Tekst 
se samodejno pomika, tako, da je možno prebrati vsebino 
sporočila v celoti. Če se pomikanje zaustavi, s kratkim 
pritiskom na tipko ponovno potrdimo funkcijo  
 


