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TELEFON Premier 
 

 
 
 

Premier je poseben telefonski aparat iz družine 
Lifeline za klic v sili, ki ga priključimo na 
obstoječe telefonsko omrežje. Namenjen je tistim, 
ki živijo sami in občasno ali le izjemoma 
potrebujejo pomoč na domu.  
 
S telefonom Premier sami pokličete na pomoč, v 
nekaterih primerih pa to samodejno opravi 
naprava. Telefonu Premier lahko vpišemo šest 
telefonskih številk, na katere se usmeri nujni klic. 
 Številke, na katere boste želeli usmeriti nujni klic, 
bo namesto vas s pomočjo tipkovnice vpisala 
strokovno usposobljena oseba, ali pa bo to storila 
na daljavo po telefonski žici. Klic v sili lahko 
sprožite na več načinov. Najenostavneje to 
opravite z brezžičnim sprožilom npr. kar s tal, iz 
postelje ali naslonjača, od koder se lahko brez 
slušalke v rokah pogovarjate z osebo na drugi 
strani žice. Ta oseba je lahko kdo od svojcev, 
sosed ali dežurna oseba v Centru za pomoč na 
domu. 
 
Vaše brezžično sprožilo je pravzaprav majhen 
radijski oddajnik, ki mora biti vedno pri roki. Je 
lahek, vodotesen in primeren za pripenjanje na 
vse vrste oblačil. Podnevi ga nosite pripetega na 
bluzo, pas, jopico itd., ponoči pa ga imejte pri 
postelji. Ob pritisku na rdeči gumb brezžičnega 
sprožila boste ukazali posebnemu telefonu 
Premier, naj pokliče npr. v Center za pomoč na 
domu. Dežurni operater bo če vedel, kdo ste in 
kje živite, tudi v primeru, če ne morete govoriti 
ali če ne boste slišali njegovega glasu po zvočniku 
telefona. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIKLJUČITEV TELEFONA Premier 
  
Telefon Premier usposobite za delo tako, da 
napajalnik vtaknete v vtičnico 220V električnega 
omrežja, vtikač na koncu telefonske vrvice pa 
vtaknete v telefonsko vtičnico v zidu. Rdeči 
gumb za klic v sili na telefonu Premier mora 
svetiti, iz dvignjene slušalke pa se mora slišati 
znak telefonske centrale. če rdeči gumb ni 
osvetljen, preverite omrežni priključek. V 
primeru, da iz slušalke ne prihajajo značilni toni 
("tu...tu"), preverite priključitev telefonske vrvice.  
 
PRIKLJUČITEV DODATNEGA TELEFONA 
VZPOREDNO TELEFONU Premier 
 
Svetujemo vam, da k posebnemu telefonu 
Premier ne priključujete drugega telefona. Vaš 
posebni telefon bo tako deloval zanesljivejše. 
Tudi PTT predpisi omejujejo priključitev več 
telefonov na en telefonski priključek, saj lahko 
pride do preobremenitve telefonske linije. 



 

KAJ STORITI V SILI 

 

Za klic v sili:  

 

-pritisnite rdeči "RDEČI GUMB ZA KLIC V 

SILI" na telefonu   

 

 

 
 

 

 

 ALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pritisnite rdeči "GUMB ZA KLIC V SILI" na 

vašem brezžičnem sprožilu. V obeh primerih 

pritisnite samo en gumb in to le enkrat. Če se 

nahajate v bližini telefona, boste opazili, da bo 

pričela lučka "STANJE KLICA" desno spodaj na 

telefonu utripati. čez nekaj časa se bo oglasila 

oseba s telefonske številke, ki je vpisana v vaš 

telefon - npr. dežurni operater Centra za pomoč 
na domu. Razložite mu, kaj vas teži, da bo 

priskrbel ustrezno pomoč. 

 

 

PREKINITEV POMOTOMA SPROŽENEGA 
KLICA V SILI 
 
Pritisnite zeleni gumb "C" - gumb za "VRNITEV 
V STANJE PRIPRAVLJENOSTI" na zgornji levi 
strani telefona Premier. če to storite dovolj kmalu, 
prekinete klic v sili, telefon pa se povrne v stanje 
pripravljenosti. če vam to ne uspe, nič zato. 
Klicana oseba oz. dežurni operater v Centru za 
pomoč na domu bo vesel, da je z vami vse v redu 
in da vaš telefon Premier dobro deluje.   
 
VAŽNO OPOZORILO! 
 
Če ste ob zvonenju telefona Premier "dvignili 

slušalko" s pritiskom na rdeči gumb brezžičnega 

sprožila in se še pogovarjate, sprožite klic v sili 

tako, da dvakrat pritisnete na rdeči gumb: po 

prvem pritisku počakajte, da bo lučka na 

brezžičnem sprožilu zasvetila in ugasnila. Nato 

ponovno pritisnite na rdeči gumb. 

 

 
KONČANJE KLICA V SILI 
 
Klic v sili, ki je bil usmerjen v Centru za pomoč 
na domu, bo sprejel in končal operater v centru. S 
pomočjo svoje naprave bo, potem ko bo poskrbel 
za vas, kar na daljavo "odložil slušalko" vašega 
telefona Premier in tako končal klic.  
 
Če je bil vaš klic v sili usmerjen na telefonsko 
številko, na katero je priključen navaden 
telefonski aparat (npr. k vašim svojcem ali 
sosedom), je potrebno klic v sili končati s 
posebnim postopkom in tako preprečiti, da bi 
telefon Premier samodejno klical še na druge 
vpisane številke za klic v sili. 
 

 
 



 

TELEFON Premier V VLOGI 
NAVADNEGA TELEFONA  
 
POGOVOR BREZ DVIGOVANJA SLUŠALKE 
 
Vaš posebni telefon Premier deluje tudi kot 
navaden telefonski aparat z nekaj dodatnimi 
sposobnostmi.  Ena izmed teh je pogovor "brez 
slušalke", ki vam omogoča sprejem klicev, 
klicanje ali telefonski pogovor brez dvigovanja 
oz. držanja slušalke v rokah. V ta namen 
uporabite gumb "BREZ SLUŠALKE".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pritiskom na ta gumb lahko preklopite na način 
"pogovor brez slušalke" tudi med samim 
pogovorom. Slušalko odložite, ko zasveti lučka v 
gumbu "BREZ SLUŠALKE".  
 
Med pogovorom "brez slušalke" lahko dvignete 
slušalko in se pogovarjate naprej preko slušalke. 
Lučka v gumbu "BREZ SLUŠALKE" bo ugasnila.   
 
KAKO SPREJMETE KLIC 
 
Klic lahko sprejmete na več načinov: 
  
Ali:dvignite slušalko;  
ali:pritisnite gumb "BREZ SLUŠALKE".  
ali:pritisnite vaš brezžično sprožilo, čeprav ste 

oddaljeni od posebnega telefona Premier.  
 
KAKO PREKINETE KLIC 
  
1. če ste uporabili slušalko, slušalko odločite; 
2. če ste se pogovarjali "brez slušalke", ponovno 

pritisnite na gumb "BREZ SLUŠALKE"; 
3. če ste klic sprejeli s pritiskom na brezžično 

sprožilo, klic prekinete s ponovnim pritiskom 
na rdeči gumb brezžičnega sprožila.  

 
OPOZORILO!  
 
Pritisk na rdeči gumb na telefonu ali brezžičnem 
sprožilu v tretje bo sprožil klic v sili.  
 
 

PONOVNO IZBIRANJE ZADNJE KLICNE 
ŠTEVILKE 
  
Telefon omogoča, da enostavno ponovite klic na 
zadnjo številko, ki ste jo odtipkali na številčnici 
telefona, pa je bil klicani naročnik morda 
zaseden. Postopek je naslednji: 
 
1. položite slušalko;  
2. slušalko ponovno dvignite; 
3. pritisnite tipko "R"; 
 
Telefon bo samodejno odvrtel številko, ki ste jo 
nazadnje izbrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPORABA TIPK ZA "SKRAJŠANO 
IZBIRANJE" 
 
Tipke za skrajšano izbiranje vam omogočajo, da s 
pritiskom na en sam gumb telefona izberete eno 
od treh najpogosteje klicanih številk, ki so 
vpisane v spomin telefona.  
 
Pritisnite na tistega od treh gumbov za 
"SKRAJŠANO IZBIRANJE", ob katerem je 
zapisano ime osebe, ki jo želite poklicati. Ob 
takem klicu vam niti ni treba dvigovati slušalke. 
Če želite opraviti zaupen pogovor, po vsakem 
pritisku na gumb za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" 
dvignite slušalko.  
 
 
 



 

PROGRAMIRANJE ŠTEVILK ZA SKRAJŠANO 
IZBIRANJE 
 
Telefonske številke za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" 
vpisujemo, kadar se ne pogovarjamo po telefonu 
in je slušalka odložena: 
 
1. pritisnite in sprostite zeleno tipko "C"; 
2. pritisnite in sprostite ustrezni gumb za 

skrajšano izbiranje (sliši se pisk); 
3. vpišite telefonsko številko; 
4. ponovno pritisnite zeleno tipko "C";  
5. položite slušalko.  
 
S tem je številka vpisana v pomnilnik telefona 
Premier. Telefon jo bo samodejno odvrtel, kadar 
boste pritisnili na to tipko za "SKRAJŠANO 
IZBIRANJE". 
  
OPOZORILO! 
 
Ne pozabite ustrezno označiti, koga bo telefon s tem 
gumbom poklical! 
 
Postopek ponovite za drugi dve tipki za 
"SKRAJŠANO IZBIRANJE".  
 
 KAKO OZNAČITE, KOMU PRIPADAJO 
GUMBI? 
 
Z desne strani dvignite plastiko, ki pokriva 
prostor za zapis imen. Plastiko odstranite, tako 
da pazljivo iztaknete plastična trna iz lukenj na 
levi strani.  
 
S pilico za nohte ali podobnim predmetom 
odstranite prozorno folijo. Na papir vpišite imena 
ljudi, ki naj bi jih klicali, in namestite folijo na 
prvotno mesto. Pokrov vtaknite na prvotno 
mesto, tako da najprej zataknete plastična trna, 
nato pa narahlo pritisnite pokrov, da se namesti v 
ležišče. 
 
BRISANJE ŠTEVILKE ZA SKRAJŠANO 
IZBIRANJE  
 
To lahko opravite, kadar telefon ni v uporabi. 
 
1. Poskrbite, da je slušalka položena. 
2. pritisnite in sprostite zeleno tipko "C";  
3. pritisnite ustrezni gumb za "SKRAJŠANO 

IZBIRANJE"  številke, ki jo želite zbrisati 
(telefon zapiska); 

4. ponovno pritisnite in sprostite zeleno tipko 
"C"; 

 
Ne pozabite izbrisati tudi pripisanega imena. 

 
 
OPOZORILO! 
 
Nekateri telefoni imajo sedem gumbov (sedem 
spominov) za "SKRAJŠANO IZBIRANJE", ki jih 
programiramo in uporabljamo na zgoraj opisani 
način! 
 
Telefonska številka, ki jo vpisujemo, lahko vsebuje tudi 
znak za krajši presledek (4s) pri izbiranju (npr. za čas 
preklopa med internim in zunanjim telefonskim 
omrežjem. Za aktiviranje presledka pritisnite tipko 
"R". Presledek lahko v eni telefonski številki uporabite 
dvakrat. 
 
 
 
DODATKI K POSEBNEMU 
TELEFONU Premier 
 
Na telefon Premier lahko priključimo naslednje 
dodatke in naprave : 
 
− stropno potezno stikalo; 
− protivlomno alarmno napravo; 
− senzor gibanja v prostoru;  
− detektor dima (brezžični ali povezan s 

telefonom Premier z žico); 
− senzor nizke temperature;  
− druga stikalna tipala. 
 
S pomočjo npr. pohodne blazine, ki je nameščena 
pod preprogo, telefon opazuje, če ste zadnjih 12 
oz. 24 ur sploh vstali iz postelje in stopili na 
blazino. Če niste, telefon Premier samodejno 
pokliče na ustrezno telefonsko številko in 
vzpostavi zvočno povezavo. Tako lahko kar iz 
postelje pojasnite svoje težave.  
 
Več informacij dobite v Centru za pomoč na 
domu ali pri zastopniku. 
 

 
 



 

SPREMLJANJE PRISOTNOSTI 
 
Sprejemni center lahko na enostaven način 
obveščate, kdaj vas ni doma.  
 
IZKLOP SPREMLJANJA 
 
Kadar zapuščate dom za več kot en dan, 
pritisnite na gumb "NI ME DOMA!". Telefon bo 
zapiskal, lučka ob tem gumbu pa bo zasvetila. 
 
VKLOP SPREMLJANJA 
 
Spremljanje lahko spet vključite, če: 
 
 Ali: Dvignete slušalko; 
 ali: pritisnete gumb "BREZ SLUŠALKE"; 
 ali: ponovno pritisnete gumb "NI ME 

DOMA!" 
 
Lučka pri gumbu "NI ME DOMA!" bo ugasnila. 
 

 
 

VAŽNE OPOMBE 
 
1. Če telefonsko linijo izključite (potegnete vtič iz 

vtičnice) ali prekinete, bo telefon po eni minuti 
pričel oddajati opozorilni zvočni signal, dokler 
linija ne bo priključena. če želite prekiniti 
piskanje, pritisnite zeleni "C" gumb. 

 
2. V primeru izpada električne energije vas bo 

telefon Premier o tem obvesti z več 
zaporednimi piski, z vsemi prej opisanimi 
sposobnostmi pa bo deloval vsaj še 20h. Za to 
bo poskrbela v telefon vgrajena 
akumulatorska baterija. Po tem času deluje 
telefon Premier kot navaden telefon. Kadar 
izpad omrežne napetosti traja več kot eno uro, 
telefon Premier samodejno pokliče v sprejemni 
center, kamor bo ob izpadu poklical vsake 

nadaljnje štiri ure. V tem času bo delovala 
vgrajena baterija. če se ta popolnoma izprazni, 
traja nekaj ur, da se ob vzpostavitvi napetosti 
zopet napolni. 

 
3. Če telefon Premier ne deluje, preverite, če je 

priklopljen na električno omrežje (rdeči gumb 
na telefonu Premier mora svetiti). Preverite, če 
je telefonska vrvica pravilno vtaknjena v 
telefonsko vtičnico. Ko ste izključili te možne 
vzroke odpovedi, telefon pa še ne deluje, 
stopite v stik s »Centrom za pomoč na domu« 
 ali dobaviteljem vašega telefona Premier.  

 
4. Za nastavitev glasnosti slušalke in zvočnika 

je na levi strani telefona Premier drsno stikalo s 
tremi nivoji glasnosti: "NIZEK", "SREDNJI", 
"VISOK".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Če nosite 
slušni aparat 
za ušesom, 
boste telefonski 
pogovor lahko 
bolje poslušali, 
če si boste 
slušalko 
prislonili na 
uho. Stikalo 
slušnega 
aparata morate 
postaviti v položaj "T".  

 
7. Priporočamo, da vzporedno k aparatu Premier 

ne priključujete dodatnih telefonov, ker lahko 
pride do preobremenitve telefonske linije 
oziroma oviranja klica v sili. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Ob vsakem pritisku na gumb brezžičnega 
sprožila se bo rdeča lučka na brezžičnem 
sprožilu prižgala za 3 sekunde. Glede na 
obnašanje lučke lahko sklepate na stanje 
baterij v sprožilu: 

 
lučka sveti:  baterije v dobrem stanju. 
lučka utripa: baterije je treba čimprej zamenjati. 
lučka ne sveti: baterije je treba takoj zamenjati.  
 
 
ZAMENJAVA BATERIJ 
 
Za zamenjavo baterij pokličite Center za pomoč 
na domu. V kolikor želite to opraviti sami, 
upoštevajte naslednja navodila: 
 
− primite brezžično sprožilo tako, da bosta 

vijaka obrnjena navzgor. 
− z izvijačem odvijte oba vijaka in dvignite 

pokrovček. 
− obrnite brezžično sprožilo tako, da bodo štiri 

baterije lahko padle ven. Stare baterije 
zavrzite in brezžično sprožilo odložite. 

− preverite, da se svetlosivo gumijasto tesnilo v 
pokrovčku brezžičnega sprožila v vogalih 
dobro prilega. 

− vzemite brezžično sprožilo in ga postavite 
pokonci tako, da je "GUMB ZA KLIC V SILI" 
obrnjen proč od vas. Previdno vložite 
baterije. 

− držite brezžično sprožilo pokonci in ponovno 
namestite pokrovček. Pazite, da se odprtina 
na pokrovčku prilega rdeči lučki.   

− pritisnite pokrovček navzdol in močno 
pritrdite oba vijaka.  

− brezžično sprožilo preizkusite s pritiskom na 
alarmni gumb tako, da pokličete Center za 
pomoč na domu. Rdeča luč se prižge in 
ostane prižgana približno 5 sekund.  

 
 
DOVOLJENJA 
 
Odobreno za uporabo v Sloveniji v skladu z 
navodili za uporabo:  
 
PTT atest št.:346-17/001/92   
RSO atest št.:NN0491081      
Certif. el. varnosti št.:P5344-119/91 
 
Zastopstvo in prodaja: 
 

MKS Elektronski sistemi d.o.o  
Rožna dolina C.XVII/22b 
1000 LJUBLJANA  
tel/fax (01) 256-22-43, 256-22-44 



 

 


