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Gigaset A400/A400A
Dialógové tlačidlá na slúchadle:
Stlačením tlačidla dôjde vždy
k vyvolaniu funkcie zobrazenej
na displeji.

Stručný prehľad slúchadla
1 Stav nabitia
akumulátorov(¢ s. 6)
2 Symbol záznamníka
(len model A400A)
3 Úroveň signálu (¢ s. 6)
4 Interné číslo slúchadla
5 Dialógové tlačidlá
6 Ovládacie tlačidlo (p)
t: Vyvolanie ponúk na
nastavenie hlasitosti
(¢ s. 17)
s: Vyvolanie telefónneho
zoznamu (¢ s. 8)
u: Zobrazenie zoznamu
prihlásených slúchadiel
v: Mikrofón je vypnutý (¢ s. 8)
7 Tlačidlo prijatia hovoru /
hlasitého telefonovania (¢ s. 7)
8 Tlačidlo ukončenia hovoru
a tlačidlo zapnutia/vypnutia
9 Zvonenie zapnuté/vypnuté
(dlhé stlačenie v stave pokoja)
10 Blokovanie tlačidiel zapnuté/
vypnuté
(dlhé stlačenie v stave pokoja)
11 Tlačidlo správ (¢ s. 9)
12 Mikrofón
13 Tlačidlo R
- Spätná požiadavka (flash)
- Prestávka vo voľbe
(dlhé stlačenie)

Krátky popis základne
Základňa A400A
2
7

1

6
5
4

3

Základňa A400

1

1
2
3
4

Ð±

V

INT 1
11.12.
11:56
Þ
Menu

5
6
7
8

Zobra- Význam pri stlačení
zenie tlačidla
Þ Otvorí zoznam
opakovanej voľby ¢ s. 8.
Ponu- Otvoríte hlavnú ponuku/
podponuku (pozrite si
ka
prehľad ponúk ¢ s. 17).
O jednu úroveň ponuky
“
späť.
Pomocou tlačidla q
U
listujete nahor alebo
nadol, alebo nastavte
hlasitosť.
T Kurzorom pohybujete
pomocou tlačidla r
doľava alebo doprava.
˜ Vymazanie jednotlivých
znakov smerom doľava.
OK
Potvrdenie funkcie ponúk
alebo uloženie zadania.
Ďalšie symboly v hornom riadku
displeja:

9
10
11

Ú

Vypnuté zvonenie

Ø Aktivované blokovanie

12

tlačidiel

½ Rezim Eko+ zapnuté (¢ s. 2)

13

Informácia
Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, postupujte podľa uvedených
pokynov (s. 12).
1 Tlačidlo prihlásenia/vyhľadania:
Vyhľadanie slúchadiel (krátke stlačenie: funkcia „paging“, ¢ s. 11).
Prihlásenie slúchadiel (dlhé stlačenie, ¢ s. 11)
2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia: Zapnutie a vypnutie záznamníka.
Svieti: Záznamník je zapnutý.
Bliká: Práve je prehrávaná správa.
3 Tlačidlá hlasitosti: (– = zoslabenie; + = zosilnenie)
Počas prehrávania správ: Zmena hlasitosti hlasu.
Pri zvonení: Zmena hlasitosti zvonenia.
4 Tlačidlo prehrávania/zastavenia:
Prehrávanie nových správ na záznamníku (krátke stlačenie),
prehrávanie všetkých správ (dlhé stlačenie), ukončenie prehrávania.
Bliká: Uložená je najmenej jedna nová správa.
Veľmi rýchlo bliká: Pamäť je plná.
Počas prehrávania správ:
5 Prechod na začiatok aktuálnej správy (1x stlačiť) alebo na
predchádzajúcu správu (2x stlačiť)
6 Preskočiť na nasledujúcu správu.
7 Vymazať aktuálnu správu.
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Bezpečnostné informácie
Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné
informácie a návod na použitie. Vysvetlite ich obsah svojim
deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri
používaní telefónu.

$

Používajte iba dodaný sieťový napájací adaptér.

Vkladajte len odporučené
dobíjateľné akumulátory (¢ s. 13), tj.
nepoužívajte žiadny iný typ akumulátorov ani
žiadne nedobíjateľné batérie, keďže sa nedajú
vylúčiť značné škody na zdraví a majetku osôb.
Môže ovplyvňovať funkciu lekárskych prístrojov.
Dodržiavajte technické požiadavky príslušného
prostredia, napr. lekárskej ordinácie.
Nedržte slúchadlo zadnou stranou pri uchu, keď
zvoní. Mohli by ste si spôsobiť ťažké, trvalé
poškodenie sluchu.
Slúchadlo môže v prístrojoch pre nepočujúcich
zapríčiniť nepríjemné bzučanie.
Neumiestňujte telefón do kúpeľní alebo
priestorov pre sprchovanie. Slúchadlo a základňa
nie sú chránené proti striekajúcej vode.
Telefón nepoužívajte v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napríklad v lakovniach.

ƒ

Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy
len s návodom na obsluhu.
Chybné základne vyraďte z prevádzky alebo ich
dajte opraviť v servise, keďže by mohli rušiť iné
telekomunikačné služby.
Likvidácia odpadu
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu
dodržujte miestne nariadenia o likvidácii
odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej
obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý
vám výrobok predal.
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMAČNÝ LETÁK
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa
Vášho zváženia) elektronické zariadenie je
potrebné odovzdať na miestach na to určených.
Elektronické zariadenie je potrebné separovať od
nevytriedeného komunálneho odpadu a
odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou,
prípadne nabíjačkou). Pokiaľ sa so starým
elektronickým zariadením nebude nakladať podľa
uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie
ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte
na miestach na to určených, samotný spracovateľ
garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo
iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu
jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k
ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod
symbolom uvedeným na každom elektronickom
zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva
v spätnom odbere a oddelenom zbere
elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci
komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne
odobrať na miestach na to určených!

Pri zapnutej funkcii uzamykania tlačidiel (¢ s. 1) sa môže stať,
že nevytočíte ani tiesňové volanie!
Nie všetky funkcie popísané v tomto návode na obsluhu sú
dostupné vo všetkých krajinách.

Údržba
Základňu, nabíjačku a slúchadlo utierajte vlhkou
utierkou (bez rozpúšťadiel) alebo antistatickou
utierkou.
Nikdy nepoužívajte suchú utierku. Hrozí
nebezpečenstvo statického výboja.

Kontakt s kvapalinou

!

V prípade, že sa slúchadlo dostalo do kontaktu
s kvapalinou:
u Slúchadlo vypnite a ihneď vyberte akumulátory.
u Kvapalinu nechajte zo slúchadla odkvapkať.
u Všetky časti vytrite do sucha a slúchadlo následne
uložte na suché a teplé miesto na dobu
minimálne na 72 hodín, s otvoreným úložným
priestorom pre akumulátory a s klávesnicou
smerom nadol
(nepoužívajte: mikrovlnnú rúre, rúru na pečenie
a pod.).
u Slúchadlo zapnite, až keď bude úplne suché.
V mnohých prípadoch je po úplnom vyschnutí znovu
možné uvedenie do prevádzky.

ECO DECT
Používaním prístroja Gigaset A400/A400A
prispievate k ochrane životného prostredia.
Zníženie spotreby elektrickej energie
Vďaka používaniu úsporného napájania telefón
spotrebuje menej elektriny.
Zníženie žiarenia
Vyžarovanie je automaticky obmedzované:
Slúchadlo: Čím bližšie je slúchadlo k základni, tým
menšie je vyžarovanie.
Základňa: V prípade, že je prihlásené len jedno
slúchadlo, ktoré je vložené do základne, je
vyžarovanie znížené takmer na nulu.
Vyžarovanie slúchadla a základne je možné ďalej
znížiť používaním režimov Rezim Eko/Rezim Eko+
(viď prehľad ponúk s. 18):
u Rezim Eko: 80% zníženie vyžarovania
v pohotovostnej dobe a počas hovoru
(dosah základne sa znižuje)
u Rezim Eko+: Vypnutie vyžarovania
v pohotovostnej dobe (symbol ½ v ľavom
hornom rohu displeja). Dosiahnuteľnosť
základne môžete skontrolovať dlhým stlačením
tlačidla prijatia hovoru c. Ak je základňa
v dosahu, počujete voľný tón. Ak je zapnutý
režim Rezim Eko+, pohotovostná doba
slúchadla sa zníži zhruba o 50 %.
Režimy Rezim Eko/Rezim Eko+ je možné aktivovať
a deaktivovať nezávisle od seba. Ak prihlasujete
slúchadlá, ktoré nepodporujú režim Rezim Eko+,
bude tento režim v základni a všetkých slúchadlách
deaktivovaný.
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Prvé kroky
Kontrola obsahu balenia
u
u
u
u
u
u
u

základňa Gigaset A400/A400A,
napájací adaptér,
slúchadlo Gigaset,
telefónny kábel,
dva akumulátory,
kryt akumulátorov,
návod na obsluhu.

Ak ste si zakúpili variant s viacerými slúchadlami, v balení nájdete pre každé ďalšie slúchadlo
dva akumulátory, kryt akumulátorov a nabíjačku s napájaním.

Inštalácia základne a nabíjačky (ak je dodaná)
Základňa a nabíjačka sú určené pre prevádzku v uzavretých suchých miestnostiach,
s rozsahom teploty +5 °C až +45 °C.
¤ Základňu postavte na centrálnom mieste v byte alebo dome na rovný, nešmykľavý
podklad.
Informácie
Zohľadnite dosah základne.
Ten je vo voľnom priestranstve do 300 m, v budovách do 50 m. Dosah sa znižuje pri
zapnutom režime Rezim Eko (¢ s. 18).
Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podložke.
Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri
dotyku s podstavcom prístroja nevytvoria na podložke stopy.
Základňu a nabíjačku je taktiež možné upevniť na stenu (viď balenie).
Dbajte, prosím, na nasledovné:
u Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných
elektrických prístrojov.
u Telefón Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a parami.

Pripojenie základne
¤ Najskôr zapojte telefónnu zásuvku 2 a vložte
kábel do káblovej drážky.
¤ Potom pripojte napájací adaptér 1.
Dbajte, prosím, na nasledovné:
u Sieťová zásuvka musí byť vždy zapojená,
keďže telefón nie je funkčný bez zapojenia
do siete.
u Používajte len dodaný sieťový adaptér
a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov
telefónnych káblov sa môže líšiť.
u Po pripojení alebo reštartovaní základne je
hlasový záznamník pripravený na použitie až
po približne 15 sekundách.

1
1

2
1
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Zapojenie nabíjačky (ak je dodaná)
2
1

¤ Pripojte plochú zástrčku sieťového adaptéra 1.
¤ Zapojte napájanie do elektrickej zásuvky 2.

4

Ak budete musieť opätovne vytiahnuť vidlicu z puzdra, stlačte
tlačidlo odblokovania 3 a vytiahnite vidlicu 4.

3

Uvedenie slúchadla do prevádzky
Displej je chránený fóliou.
Odstráňte, prosím, ochrannú fóliu!

Vloženie akumulátorov a uzavretie krytu akumulátorov
Pozor
Používajte iba dobíjacie akumulátory doporučené spoločnosťou Gigaset Communications
GmbH (¢ s. 13), tzn. v žiadnom prípade nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti
dobíjania) ani iné typy akumulátorov; v takom prípade nie je možné vylúčiť závažné
poškodenie zdravia a vecné škody. Mohlo by dôjsť napríklad k poškodeniu plášťa batérie
alebo akumulátorov, alebo by akumulátory mohli explodovať. Okrem toho by sa mohli
vyskytnúť poruchy funkčnosti alebo poškodenie zariadenia.

¤ Akumulátory vkladajte správne
polarizované.
Polarita je označená napríklad vo
vnútri priestoru pre akumulátory.

¤ Kryt akumulátora zasuňte zospodu do puzdra,
až kým nezacvakne.

Ak musíte znovu otvoriť kryt úložného
priestoru pre akumulátory, napríklad kvôli
výmene akumulátorov, zatlačte na
ryhovanú plochu na hornej časti krytu a
posuňte ju smerom dole.
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Prvé nabitie a vybitie akumulátorov
Správne zobrazenie stavu nabitia akumulátorov je možné len v prípade, že sa akumulátory
najskôr úplne nabijú, a potom úplne vybijú.
¤ Postavte slúchadlo na 6 hodín do základne.

6h

Informácia
Slúchadlo je možné vložiť len do zodpovedajúcej základne Gigaset A400/A400A alebo nabíjačky.
¤ Po uplynutí stanovenej doby slúchadlo zo základne vyberte a vložte ho späť, až keď budú
akumulátory úplne vybité.
Informácie
u Slúchadlo je už od výroby prihlásené na základňu. Ak ste si zakúpili variant s
viacerými slúchadlami, sú všetky slúchadlá už prihlásené na základňu. Nemusíte teda
už vykonávať žiadne prihlásenie.
u Po prvom nabití a vybití môžete slúchadlo vložiť naspäť do nabíjacej základne
po každom hovore.
u Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyberáte akumulátory zo slúchadla
a znovu ich do neho vkladáte.
u Akumulátory sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné.
u Kapacita nabitia akumulátorov sa z technických príčin po určitom čase znižuje.

Zmena jazyka na displeji
Ak je nastavený jazyk, ktorému nerozumiete, stlačte:
Menu ¤ 421 ¤ q vyberte jazyk ¤ OK (‰= vybraný)
¤ a (dlho stlačte pre návrat do stavu pokoja)
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Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim hovorom mohol priradiť správny dátum a čas
a aby bolo možné používať budík.
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Datum/cas ¤ OK
¤ Datum: ¤ ~ (Zadajte deň, mesiac a rok ako šesťmiestne číslo) ¤ OK
¤ Cas: ¤ ~ (Zadajte hodiny a minúty ako štvormiestne číslo) ¤ OK (Zobrazenie na displeji: Ulozeno)
¤ a (dlho stlačte pre návrat do stavu pokoja)

Informácia
Pri zadávaní dátumu a času môžete stlačením ovládacieho tlačidla v požadovanom smere
prechádzať na číslice vľavo alebo vpravo.

Displej v stave pokoja
Keď bude telefón prihlásený a čas nastavený, bude mať displej v stave pokoja nasledovný
vzhľad (príklad). Ak je zapnutý záznamník (model A400A), v hornej časti displeja sa zobrazuje
symbol záznamníka ±. Záznamník je zapnutý so štandardnou ohlasovacou správou.
Intenzita signálu rádiového kontaktu medzi základňou a slúchadlom:
– dobrá až slabá: Ð ¨ § ¦
– žiadny signál: ¥
Ð±
V
Stav nabitia akumulátorov:
INT
1
– U akumulátory nabité na viac než 66 %.
11.12.
11:56
– V akumulátory nabité na 34 % až 66 %.
– e akumulátory nabité na 11 % až 33 %.
Þ
Menu
– = bliká: akumulátory nabité na menej než 11 %.
= e V U Nabíjanie
–
Ak je aktívny režim Rezim Eko+ (¢ s. 2), zobrazí sa vľavo hore symbol.

Zapnutie/vypnutie slúchadla

Dlhým stlačením tlačidla ukončenia hovoru a slúchadlo vypnete alebo zapnete.
Vypnuté slúchadlo sa po určitej dobe (asi 30 sekúnd) od vloženia do základne alebo nabíjačky
automaticky zapne.

Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku!
Ak sa pri používaní telefónu vyskytnú nejaké otázky, prečítajte si tipy na odstraňovanie
problémov („Otázky a odpovede“, ¢ s. 13) alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis s. 14.
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Telefonovanie
Externé volanie / Ukončenie hovoru
Za externé volania sa považujú volania do verejnej
telefónnej siete.
~ (Zadajte telefónne číslo) ¤ c.
Číslo bude vytočené. (Taktiež môžete najskôr
dlhšie stlačiť tlačidlo c [voľný tón], a potom zadať
číslo.) Počas hovoru vyvoláte stlačením tlačidla t
ponuku pre nastavenie hlasitosti slúchadla a hlasitosť
nastavíte pomocou tlačidla q.
Ukončenie hovoru / Zrušenie voľby:
Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru a.
Zariadenie umožňuje nastaviť vkladanie
automatickej predvoľby prevádzkovateľa siete pred
každé číslo (pozrite prehľad ponúk „Prednastaveni“
¢ s. 18).

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor je na slúchadle signalizovaný
trojakým spôsobom: zvonením, zobrazením na
displeji a blikaním tlačidla prijatia hovoru / hlasitého
telefonovania c.
Stlačením tlačidla prijatia hovoru c prijmete hovor.
Ak je funkcia Aut. prijem (pozri prehľad ponuky
¢ s. 18) zapnutá, slúchadlo len vyberte zo základne
alebo nabíjačky.

Zobrazenie telefónneho čísla
volajúceho
Pri volaní sa na displeji zobrazí číslo alebo meno
volajúceho, pokiaľ je uložené v telefónnom zozname,
alebo bolo vyžiadané službou CNIP.
Podmienky:
1 Požiadali ste svojho operátora, aby bolo na displeji
zobrazované číslo volajúceho (služba CLIP), alebo
jeho meno (služba CNIP).
2 Volajúci operátorovi umožnil prenesenie
a zobrazenie svojho čísla ( služba CLI).
Pokiaľ ste nepožiadali o zobrazenie telefónneho čísla,
na displeji sa zobrazí nápis Externi volani alebo
Nezname a v prípade, že prenesenie a zobrazenie
telefónneho čísla bolo zakázané volajúcim, nápis
Anonymni.

Informácie o zobrazovaní
telefónnych čísel volajúceho
(služba CLIP)
Váš telefón Gigaset je pri dodaní nastavený tak, že sa
na displeji zobrazí číslo volajúceho. Vy sami už
nemusíte na vašom telefóne Gigaset vykonať žiadne
ďalšie nastavenia.

Ak by sa napriek tomu číslo volajúceho nezobrazilo,
môže to byť spôsobené nasledovnými dôvodmi:
u Nepožiadali ste u vášho operátora o službu CLIP
alebo
u Váš telefón je cez telefónnu ústredňu alebo
smerovač spojený s integrovanou telefónnou
ústredňou (bránou), ktorá neprenáša ďalej všetky
informácie.
Je váš telefón pripojený prostredníctvom
telefónnej ústredne alebo brány?
Toto môžete spoznať tak, že medzi telefónom a
domácou telefónnou prípojkou sa nachádza ďalšie
zariadenie, napr. zariadenie-TK, brána atď. V takomto
prípade často pomáha resetovanie:
¤ Na krátku dobu vytiahnite sieťovú zástrčku vašej
telefónnej ústredne. Potom ju znovu zastrčte
a počkajte, kým sa prístroj znovu spustí.
Ak sa ešte stále nezobrazuje číslo volajúceho
¤ Skontrolujte nastavenia vašej telefónnej ústredne
týkajúce sa zobrazovania čísla volajúceho (služba
CLIP) a prípadne túto funkciu aktivujte. Za týmto
účelom vyhľadajte v návode na obsluhu
zariadenia heslo Služba CLIP (alebo alternatívne
označenie, ako je sprostredkovanie čísla
volajúceho, prenos čísla volajúceho, zobrazenie
volania,...). Prípadne sa informujte u výrobcu tohto
zariadenia.
Ak nebude ani tak problém vyriešený, jedná sa
pravdepodobne o prípad, že operátor neposkytuje
pre toto číslo volajúceho službu CLIP.
Máte zobrazenie čísla volajúceho u operátora
objednané?
¤ Skontrolujte, či váš operátor podporuje
zobrazenie čísla volajúceho (služba CLIP) a či máte
túto funkciu aktivovanú. Prípadne sa obráťte na
vášho operátora.
Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na domovskej
stránke zariadení Gigaset na adrese:
www.gigaset.com/service

Hlasité telefonovanie
Prepínanie medzi telefonovaním prostredníctvom
slúchadla a hlasitým telefonovaním:
V priebehu hovoru a pri počúvaní hlasového
záznamníka (len model A400A) je možné pomocou
tlačidla prijatia hovoru / hlasitého telefonovania d
zapínať a vypínať hlasité telefonovanie. Ak je hlasité
telefonovanie zapnuté, toto tlačidlo svieti.
Počas hovoru pomocou tlačidla t vyvolajte ponuku
nastavenia hlasitosti hlasitého telefonovania
a pomocou tlačidla q hlasitosť nastavte.
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Vypnutie zvuku
Počas hovoru môžete vypnúť zvuk slúchadla. Druhá
strana vás nebude počuť.
Počas hovoru funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením ovládacieho tlačidla vpravo v.

Používanie telefónneho
zoznamu a iných zoznamov

Poslat zaznam

Zaslanie samostatného záznamu
na iné slúchadlo (¢ s. 8)

Smazat seznam

Vymazanie všetkých záznamov
telefónneho zoznamu

Poslat seznam

Odoslanie celého telefónneho
zoznamu na iné slúchadlo (¢ s. 8)

Zkrac. volba

Uloženie aktuálnej položky
skrátenej voľby pomocou
jedného tlačidla

Telefónny zoznam

Používanie tlačidiel skrátenej voľby

Otvorenie telefónneho zoznamu: Stlačte ovládacie
tlačidlo dole s.
Môžete si uložiť až 80 čísel (max. 32 cifier) s menami
(max. 16 znakov).
Vkladanie písmen a znakov¢ s. 12.

Položky z telefónneho zoznamu môžete uložiť pod
tlačidlami 0 a 2–9:

Uloženie prvého čísla do telefónneho
zoznamu
s ¤ Novy zaznam? ¤ OK
¤ ~ (Zadajte číslo) ¤ OK
¤ ~ (Zadajte meno) ¤ OK

Výber príslušného tlačidla skrátenej voľby vykonáte
dlhým stlačením.

Uloženie čísla do telefónneho zoznamu
s ¤ Menu ¤ Novy zaznam ¤ OK
¤ ~ (Zadajte číslo) ¤ OK
¤ ~ (Zadajte meno) ¤ OK
Výber položky telefónneho zoznamu

Otvorte telefónny zoznam pomocou tlačidla s.
Máte nasledujúce možnosti:
u Pomocou tlačidla s prejdite k požadovanému
záznamu, až kým nevyberiete hľadané meno.
u Zadajte prvé písmeno mena, prípadne pomocou
tlačidla s listujte k záznamu.

Voľba pomocou telefónneho zoznamu
s ¤ q (Vyberte záznam) ¤ c
Využitie ďalších funkcií

s ¤ q (Vyberte záznam) ¤ Menu
Pomocou tlačidla s môžete vybrať tieto funkcie:

Ukazat cislo

Uloženie nového telefónneho
čísla
Zobrazenie telefónneho čísla

Zobrazit jmeno

Zobrazenie mena

Zmenit zaznam

Zmena vybraného záznamu

Pouzit cislo

Zmena alebo doplnenie čísla.
Následné vytočenie čísla alebo
vyvolanie ďalšej funkcie z Ponuky.

Novy zaznam

Smazat zaznam

Vymazanie vybraného záznamu

s ¤ q (Vyberte záznam) ¤ Menu
¤ Zkrac. volba ¤ OK ¤ ~ (Stlačte tlačidlo, pod ktorým si
želáte danú položka uložiť.)

Prenos telefónneho zoznamu na
iné slúchadlo
Podmienky:
u Slúchadlá príjemcu a odosielateľa sú prihlásené
na tej istej základni.
u Druhé slúchadlo a základňa sú schopné zasielať
a prijímať záznamy telefónneho zoznamu.

s ¤ q (Vyberte záznam) ¤ Menu

¤ Poslat zaznam / Poslat seznam ¤ OK ¤ ~ (Zadajte
interné číslo slúchadla príjemcu.) ¤ OK

Zoznam opakovania voľby
V tomto zozname je uvedených desať naposledy
volaných čísel.

Voľba zo zoznamu opakovanej voľby
Stlačte alebo c (stlačiťkrátko) ¤ q (Vybrať záznam)
¤c
Spravovanie záznamov v zozname
opakovanej voľby
Stlačte alebo c (stlačiťkrátko) ¤ q (Vybrať záznam)
¤ Menu

Môžete si vybrať z týchto funkcií:
Pouzit cislo

Zmena alebo doplnenie čísla.
Následné vytočenie čísla alebo
vyvolanie ďalšej funkcie z Ponuky.

Kopir. do sez.

Uloženie záznamu do
telefónneho zoznamu

Smazat zaznam

Vymazanie vybraného záznamu

Smazat seznam

Vymazanie všetkých záznamov
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Zoznam hovorov / záznamníka /
memoboxu

Stav

Kedykoľvek do zoznamu pribudne nový záznam,
ozve sa upozorňovací tón. Zariadenie umožňuje
nastaviť, či sa má na displeji súčasne zobraziť hlásenie
a či má začať blikať tlačidlo správ f :

Zobrazit jmeno Ak máte objednanú službu CNIP,

X = 5 pre zmeškané hovory
M pre správy na záznamníku
Y= Q vizuálna signalizácia
1 vizuálna signalizácia vypnutá
Zmena v nastavení sa aktualizuje až po doručení
ďalšej novej správy. Stlačením tlačidla f je možné
zobraziť všetky zoznamy.

Smazat seznam Pozor! Vymažú sa všetky staré

Menu ¤ P#Q5#M ¤ XY ¤ OK

Informácie
Ak sú v memoboxe uložené hovory, obdržíte ich
podľa príslušného nastavenia hlásenia (závisí na
vašom operátorovi).

NovaVol: nový neprijatý hovor.
StaraVol: už prečítaný záznam. Prij
vol: Hovor bol prijatý.
môžete si u vášho operátora
nechať zobraziť k tomuto číslu
registrované meno a miesto.
a nové záznamy.

Spätné volanie volajúcemu zo zoznamu hovorov

f ¤ Sezn.Vol: 01+02 ¤ OK ¤ q (Vyberte záznam)
¤c
Zoznam záznamníka (len model A400A)
Prostredníctvom zoznamu záznamníka je možné
prehrávať správy zaznamenané v záznamníku.
Zoznam záznamníka sa zobrazí nasledovne:
Zaznamn. 01+02
Počet nových správ + počet starých, vypočutých správ

Zoznam hovorov
Podmienka: Služba CLIP (¢ s. 7)
Zoznam volaní obsahuje vždy podľa nastaveného
druhu zoznamu: (¢ s. 18)
u prijaté hovory,
u zmeškané hovory,
u hlasovým záznamníkom zaznamenané hovory
(len model A400A).
Vždy podľa nastaveného druhu zoznamu budú
uložené v pamäti všetky čísla posledných 25 volaní,
alebo len čísla zmeškaných volaní.
Zoznam volaní sa zobrazí nasledovne:

Otvorenie zoznamu záznamníka

f ¤ Zaznamn. 01+02 ¤ OK

Ak sú k dispozícii nové správy, prehrávanie začne od
prvej novej správy, inak od prvej starej správy.
Využitie ďalších funkcií
Počas prehrávania správ:
Stlačením tlačidla Menu je možné prehrávanie
pozastaviť.
Pomocou tlačidla s môžete vybrať tieto funkcie:
Volte

Spätné volanie volajúceho

Pokracovat

Opätovné spustenie
pozastaveného prehrávania

Hlasitost

Nastavenie hlasitosti

Kopir. do sez.

Uloženie záznamu do telefónneho
zoznamu

Sezn.Vol: 01+02
Počet nových záznamov + počet starých, už prečítaných
záznamov.

Otvorenie zoznamu hovorov

f ¤ Sezn.Vol: 01+02 ¤ OK

Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor.
V prípade potreby vyberte pomocou tlačidla q iný
záznam.
Využitie ďalších funkcií

q (Vyberte záznam) ¤ Menu
Pomocou tlačidla s môžete vybrať tieto funkcie:
Smazat zaznam Vymazanie aktuálneho záznamu
Kopir. do sez.
Datum/cas

Uloženie záznamu do telefónneho
zoznamu
Zobrazení dátumu a času hovoru
(ak sú nastavené ¢ s. 6)

Zobrazit jmeno Ak máte objednanú službu CNIP,

môžete si u vášho operátora
nechať zobraziť k tomuto číslu
registrované meno a miesto.
Smaz. vs. stare

Vymazanie všetkých starých správ

Obsluha záznamníka
(model A400A)
Záznamník sa obsluhuje pomocou tlačidiel na
základni (¢ s. 1) alebo pomocou slúchadla. Telefón
je dodávaný so štandardnou ohlasovacou správou.
Vlastné texty ohlasovacej správy je možné nahovoriť
len cez slúchadlo. Ak nie je k dispozícii žiadna vlastná
osobná ohlasovacia správa, bude použitá štandardná
ohlasovacia správa.
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Keď je pamäť plná, záznamník sa automaticky vypne.
Ak vymažete staré správy, záznamník sa automaticky
znovu zapne.

Obsluha záznamníka pomocou
slúchadla
Zapnutie a vypnutie záznamníka
Menu ¤ Zaznamnik ¤ OK ¤ Aktivace
¤ OK (‰ = zapnuté)

Nastavenie záznamníka
Pri dodávke je záznamník už predbežne nastavený.
Jednotlivé nastavenia vykonajte prostredníctvom
slúchadla.
Informácie o nastavení času, po uplynutí ktorého má
záznamník prijať hovor, dĺžke nahrávky a zapnutí
odpočúvania počas nahrávania nájdete v prehľade
ponúk ¢ s. 17.

Ak je záznamník zapnutý, na displeji sa zobrazuje
symbol ±.

Nastavenie iného jazyka

Nahranie vlastnej ohlasovacej správy

Menu ¤ P#Q5#21 (Spustenie postupu)

Menu ¤ Zaznamnik ¤ OK ¤ Ohlaseni ¤ OK
¤ Nahrat ohl. ¤ OK ¤ Zapnout zazn.? ¤ OK

Budete počuť prípravný tón (krátky tón). Teraz
nahovorte ohlasovaciu správu (min. 3 sekundy).
Tlačidlo OK nahrávku potvrďte alebo ju tlačidlom a
alebo ” zrušte. Po nahratí sa z dôvodu kontroly
záznam nahrávky prehrá.
Nezabudnite, že:
Nahrávanie sa automaticky ukončí po dosiahnutí
dĺžky nahrávania 170 sekúnd alebo ak sa vyskytne
v reči prestávka dlhšia než 2 sekundy.

Prehranie alebo vymazanie ohlasovacej
správy
Viď prehľad ponúk ¢ s. 17.

Prehranie a vymazanie správ
Ak chcete spustit prehravanie správ, otvorte zoznam
záznamníka.
Zastavenie a ovládanie prehrávania
Počas prehrávania správ:

2
t

2xt

s

2xs

Zastavenie prehrávania.
Ak si želáte pokračovať, stlačte znovu
tlačidlo 2.
Preskočiť na začiatok aktuálnej správy.
Na predchádzajúcu správu.
Na nasledujúcu správu.
Na v poradí tretiu správu (od aktuálnej).

Vymazanie správy
Počas prehrávania správy stlačte tlačidlo.
Vymazanie všetkých starých správ
Počas prehrávania alebo pri prestávke:
Menu ¤ Smaz. vs. stare ¤ OK (potvrďte kontrolnú
výzvu)

Prevzatie hovoru zo záznamníka
Aj keď už záznamník hovor nahráva, môžete ho ešte
prijať.
Menu ¤ Prijmout ¤ OK

Nahrávanie sa preruší a môžete hovoriť s volajúcim.

Zariadenie umožňuje zmeniť jazyk hlasového
sprievodcu a štandardnej ohlasovacej správy.

Voľba jazyka:
0 (Česky), 1 (Chorvátsky), 2 (Anglicky), 3 (Srbsky),
4 (Bulharsky), 5 (Rumunsky), 6 (Slovensky),
7 (Slovinsky).
Na displeji sa zobrazí: Ulozeno.

Nastavenie záznamníka alebo
memoboxu pre voľbu tlačidlom 1
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na slúchadle. Budete
priamo spojení so záznamníkom alebo memoboxom.
Viď prehľad ponúk ¢ s. 17.

Obsluha záznamníka na cestách
Správy so záznamníka je možné prehrať a záznamník
je možné zapnúť z akéhokoľvek iného telefónu
(napríklad z hotela či telefónnej búdky).
Podmienky:
u Máte nastavený systémový kód PIN iný ako 0000
¢ s. 18.
u Telefón, ktorý má byť diaľkovo ovládaný,
disponuje tónovou voľbou (MFV), tzn. pri stlačení
tlačidiel počujete rôzne tóny.

Zavolanie na záznamník a vypočutie si
odkazov
~ (Navoľte vlastné číslo) ¤ pre prehrávaní ohlasovacej
správy: Stlačte tlačidlo 9 a zadajte systémový kód PIN
Obsluha prebieha prostredníctvom nasledujúcich
tlačidiel:

A
B
3
0

Preskočiť na začiatok aktuálnej správy.
Pri stlačení 2x: Preskočiť k predchádzajúcemu
odkazu.
Zastavenie prehrávania. Pre pokračovanie
stlačte tlačidlo znovu.
Preskočiť na nasledujúcu správu.
Vymazať aktuálnu správu.
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Zapnutie záznamníka
~ (Vytočte vlastné číslo a ponechajte telefón vyzváňať,
pokým sa neozve hlásenie: „Zadajte, prosím, kód PIN.“)
¤ ~ Zadajte systémový kód PIN

Váš záznamník je zapnutý. Počujete oznámenie
o zostávajúcom voľnom časovom priestore pre
záznamy. Následne budú prehrané odkazy.
Záznamník nie je možné vypnúť na diaľku.

Vyhľadávanie slúchadla
(„paging“)
Slúchadlo môžete vyhľadať pomocou základne.
u Krátko stlačte tlačidlo prihlásenia/vyhľadania na
základni (¢ s. 1).
u Všetky slúchadlá zvonia súčasne („paging“), a to aj
pri vypnutom zvonení.
Ukončenie: Krátko stlačte tlačidlo prihlásenia/
vyhľadania na základni (¢ s. 1), alebo tlačidlo prijatia
hovoru c na slúchadle.

Prihlásenie slúchadiel
Na základňu môžete prihlásiť až štyri slúchadlá.
Každé doplnkové slúchadlo sa musí prihlásiť
k základni, aby bolo funkčné!
1) Na slúchadle
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Sluchatko ¤ OK
¤ Prihlasit ¤ OK ¤ zadajte systémový kód PIN
základne (továrenské nastavenie: 0000). ¤ OK
Na displeji bliká Prihlasovani.

2) Na základni
Do 60 sekúnd po zadaní systémového kódu PIN
dlho (min. na 3 sekundy) stlačte tlačidlo
prihlásenia/vyhľadania (¢ s. 1).
Postup prihlasovania trvá asi 1 minútu.
Slúchadlu je pridelené vždy najnižšie voľné interné
číslo (1 – 4). Ak sú interné čísla 1–4 už pridelené iným
prístrojom, bude zmenené priradenie čísla 4.

Odhlásenie slúchadiel
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Sluchatko ¤ OK
¤ Odhlasit ¤ OK ¤ q vyberte slúchadlo ¤ OK ¤ zadajte
systémový kód PIN základne (továrenské nastavenie:
0000) ¤ OK

Vybrané slúchadlo bude odhlásené.

Používanie viacerých
slúchadiel
Interné volanie
Interné volania sú bezplatné hovory medzi
slúchadlami prihlásenými k rovnakej základni.
Ak si želáte zavolať na iné slúchadlá, stlačte

u u ¤ q (vybrať interné číslo slúchadla) alebo ~
(priamo zadať interné číslo) ¤ OK, čím zavoláte sa
na dané slúchadlo alebo
u u ¤ Vsem ¤ OK, čím zavoláte na všetky slúchadlá
(prípadne môžete ovládacie tlačidlo u stlačiť
dlho, alebo stlačiť tlačidlo u ¤ P).
Pre ukončenie stlačte tlačidlo ukončenia hovoru a.

Interná spätná požiadavka/spojenie
hovoru
Telefonujete s externým účastníkom. Stlačte
ovládacie tlačidlo u a zavolajte na jedno alebo
všetky slúchadlá. Externý účastník počuje melódiu
pri čakaní.
u Pred prihlásením interného účastníka stlačte
tlačidlo ukončenia hovoru a; hovor sa
presmeruje na iného účastníka, ktorý ho prijme.
u Po prihlásení interného účastníka budete môcť
s týmto účastníkom hovoriť. Stlačte tlačidlo
ukončenia hovoru a a hovor bude
presmerovaný. Alebo stlačte dialógové tlačidlo
” – budete opäť spojení s externým účastníkom.

Pripojenie sa k externému hovoru
Vediete externý hovor. Interný účastník sa môže
k tomuto hovoru pripojiť a zúčastniť sa rozhovoru
(konferencia).
Podmienka: Je zapnutá funkcia Priposlech.

Zapnutie alebo vypnutie interného
pripojenia
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Zakladna ¤ OK
¤ Priposlech ¤ OK(‰ = zapnuté)

Interné pripojenie (konferencia)
Želáte si pripojiť sa k prebiehajúcemu externému
hovoru.
Dlho stlačte tlačidlo prijatia hovoru c. Pripojíte sa
k hovoru. Všetci účastníci počujú signálny tón.
Ukončenie: Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru a.
Všetci účastníci počujú signálny tón.
Ak prvý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia
hovoru a, zostáva zachované spojenie medzi ďalším
pripojeným slúchadlom a externým účastníkom.

Nastavenie budíka
Zapnutie/vypnutie budíka

Menu ¤ Budik ¤ OK ¤ Aktivace ¤ OK (‰ = zapnuté)

A400-A400A / SK / A31008-M2201-R601-2-TK19 / main.fm / 06.05.2011

12
Ak je aktivovaný:
¤ Zadajte čas budenia ¤ OK

Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho
vypnete na 24 hodín. Keď je budík zapnutý, na displeji
je zobrazený namiesto dátumu symbol budíka l
a čas budenia.

Zadanie/zmena času budenia
Menu ¤ Budik ¤ OK ¤ Cas buzeni ¤ OK

Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte
tlačidlo OK. Po zadaní/zmene času budenia sa budík
automaticky aktivuje.

Nastavenie telefónu
Pre nastavenie zvuku, vypnutia/zapnutia varovných
a upozorňovacích tónov a tónov tlačidiel si pozrite
prehľad ponúk ¢ s. 17.
Pre nastavenie kontrastu displeja a veľkých
vytáčaných čísiel si pozrite prehľad ponúk ¢ s. 18.
Pre nastavenie systémového kódu PIN základne si
pozrite prehľad ponúk ¢ s. 18.

Zmena jazyka zobrazenia
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Sluchatko ¤ OK ¤ Jazyk ¤ OK
¤ q zvoľte jazyk ¤ OK

Aktuálne používaný jazyk je označený symbolom ‰.
Ak ste omylom nastavili pre vás nezrozumiteľný jazyk:
Menu ¤ 421 ¤ q zvoľte jazyk
¤ OK (‰= vybrané)

Obnovenie výrobného nastavenia
slúchadla
Jednotlivé nastavenia a zmeny môžete vrátiť späť do
pôvodného stavu. Záznamy v telefónnom zozname,
zoznamy hovorov a prihlásenie slúchadla k základni
zostanú zachované.
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Sluchatko ¤ OK
¤ Reset pren.cast ¤ OK ¤ Tov nastaveni? ¤ OK

Tlačidlom a obnovovanie výrobného nastavenia
prerušíte.

Obnovenie továrenského nastavenia
základne
Pri obnove sa:
u vynulujú jednotlivé nastavenia,
u vymažú všetky zoznamy.
Zachová sa len nastavenie dátumu a času.
Resetovanie softvéru
Menu ¤ Nastaveni ¤ OK ¤ Zakladna ¤ OK ¤ Tovarni
nastav ¤ OK ¤ Tov nastaveni? ¤ OK

Resetovanie hardvéru
Navyše
u budú odhlásené všetky slúchadlá a

u systémový kód PIN bude nastavený na pôvodný
kód 0000.
Zo základne vytiahnite sieťový kábel. Stlačte a
podržte tlačidlo prihlásenie/vyhľadania (¢ s. 1) na
základni a súčasne sieťový kábel znovu pripojte
k základni. Tlačidlo po cca 5 sekundách opäť uvoľnite.

Režim opakovača
Pomocou opakovača môžete zväčšiť dosah vašej
základne. Pre tento účel je nutné aktivovať režim
s opakovačom (¢ s. 18). Režim opakovača a režim
Eco alebo režim-Eco+ (¢ s. 2) sa vzájomne vylučujú.
Šifrovaný prenos, nastavený z výroby, bude pri
aktivovaní opakovača deaktivovaný.
Po aktivovaní alebo deaktivovaní opakovača
musíte vaše slúchadlo vypnúť a opäť zapnúť
(¢ s. 6).

Prevádzkovanie základne
s telefónnou ústredňou
Nasledujúce nastavenia je potrebné vykonať len
v prípade, že to vyžaduje vaša telefónna ústredňa –
pozrite návod na použitie telefónnej ústredne.
Číslice zadávajte pomaly.

Zmena spôsobu voľby
Menu ¤ P#Q5#11 ¤ číslica

nastavovaného typu voľby bliká: 0 = tónová voľba (MFV);
1 = impulzná voľba (IWV) ¤ zadajte číslicu ¤ OK

Nastavenie dĺžky signálu flash
Menu ¤ P#Q5#12 ¤ číslica aktuálnej

dĺžky signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;
2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ zadajte číslicu ¤ OK

Zmena prestávky po obsadení linky
Môžete si nastaviť dĺžku prestávky, ktorá bude
vložená medzi stlačením tlačidla prijatia hovoru c
a zaslaním telefónneho čísla.
Menu ¤ P#Q5#1O ¤ číslica aktuálnej
dĺžky prestávky bliká: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s. ¤ zadajte
číslicu ¤ OK

Zmena prestávky po stlačení tlačidla R
Menu ¤ P#Q5#14 ¤ číslica aktuálnej

dĺžky prestávky bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms;
3 = 3 200 ms ¤ zadajte číslicu ¤ OK

Dodatok
Vloženie písmen/znakov
Stlačte viackrát príslušné tlačidlo. Ak si želáte prepnúť
z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z režimu
„abc“ do „Abc“, krátko stlačte
tlačidlo s krížikom #.
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Štandardné písmo
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+5 °C až +45 °C; relatívna vlhkosť
vzduchu 20 % až 75 %
220 hodín
20 hodín
135 hodín
90 hodín
5,5 hodín

Otázky a odpovede

1) Medzera
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Prevádzkové
podmienky
Pohotovostná doba
Doba hovoru
Prevádzková doba pri
1,5 hod. hovoru denne
- bez režimu Eco+
- v režime Eco+
Doba nabíjania na
nabíjačke

Ak sa počas prevádzky telefónu budete chcieť na
niečo spýtať, sme vám na adrese
www.gigaset.com/service
k dispozícii 24 hodín denne. Okrem toho sú
v nasledujúcej tabuľke vypísané často sa vyskytujúce
problémy a ich možné riešenia.
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Príčina

Na displeji nie Slúchadlo nie je
je nič
zapnuté.
zobrazené.
Akumulátory sú
vybité.

"

’

;

_

Bez rádiového
spojenia so
základňou, na
displeji bliká
správa
Zakladna.

Slúchadlo sa
nachádza mimo
dosahu základne.
Slúchadlo nie je
prihlásené.
Základňa nie je
zapnutá.

Nepočujete
z pevnej siete
žiadny
vyzváňací
alebo
oznamovací
tón.

Nepoužili ste
telefónny kábel
dodaný
s prístrojom, príp.
ste ho nahradili
káblom novým,
s nesprávnym
obsadením
zástrčky.

Chybový tón
po výzve na
zadanie na
systémového
kódu PIN.

Systémový kód
PIN, ktorý ste
zadali, je chybný.

1) Medzera

Technické údaje
Odporúčané akumulátory
Technológia:
Nikel-Metal-Hybridná (NiMH)
Veľkosť
AAA (Mikro, HR03)
Napätie:
1,2 V
Kapacita:
400 - 800 mAh
Zariadenie sa dodáva s dvomi schválenými
akumulátormi.

Príkon základne
V pohotovostnom stave
– nabité slúchadlo položené na základni
– slúchadlo mimo základne
Počas hovoru

asi 0,7 W
< 0,4 W
asi 0,5 W

Zabudli ste kód
PIN.

Všeobecné technické údaje
Štandard DECT
Štandard GAP
Dosah
Napájanie základne el.
prúdom

podporovaný
podporovaný
(Slúchadlo Gigaset je plne funkčné
len so základňou Gigaset)
do 300 m na voľnom priestranstve,
do 50 m v budovách
230 V ~/50 Hz

Spojenie sa
vždy po
približne 30
sekundách
preruší.

Opakovač bol
aktivovaný alebo
deaktivovaný
¢ s. 12.

Riešenie
Na dobu asi 5 s stlačte
tlačidlo ukončenia
hovoru a, alebo
slúchadlo umiestnite
na základňu.
Nabite alebo vymeňte
akumulátory.
Skráťte vzdialenosť
medzi slúchadlom a
základňou.
Prihlásenie slúchadla
¢ s. 11.
Skontrolujte sieťovú
zástrčku na základni
¢ s. 3.
Používajte vždy
dodaný telefónny
kábel a pri prípadnom
nákupe
v špecializovanom
obchode voľte kábel
s konektorom so
správnym obsadením
kontaktov: 3 – 4
obsadenia vodičov
telefónu/EURO CTR37.
Znovu nastavte
systémový kód PIN
a obnovte továrenské
nastavenie 0000
¢ s. 12.
Všetky slúchadlá budú
odhlásené. Budú
vynulované všetky
nastavenia. Budú
vynulované všetky
zoznamy.
Vypnite a opäť zapnite
slúchadlo¢ s. 6.
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Zákaznícky servis & podpora
Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využit’ výhody našej komplexnej ponuky služieb. Informácie si
môžete rýchlo nájst’ v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho Gigaset online portálu.
Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na www.gigaset.com/sk/service
Vaša registrácia nám umožní poskytnút’ Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade reklamácie. Váš
osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovat’ náš zákaznícky servis e-mailom.
V našej neustále aktualizovanej on-line službe na www.gigaset.com/sk/service nájdete:
u Rozsiahle informácie o našich produktoch
u Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
u Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hladanie textu
u Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovat’.
u Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
u Súbory na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
u E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis
Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo osobnej konzultácie.
Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:
Číslo technickej podpory:
044 5567 988 alebo 02 59682266
(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)
Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byt’ plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti
označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice . Ak budete zariadenie používat’ spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mat’ vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku).V prípade uplatnenia si záruky , je kupujúci povinný predložit’
potvrdenie , ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol
zakúpený.

Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode
Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.
Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.
Spoločnost’ Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.
Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
www.gigaset.com/docs
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Záruka

Záruþný list
Vážený zákazník,
ćakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu
Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude
pri správnom používaní dlhodobo spoĐahlivo slúžiĢ.
Ak budete potrebovaĢ radu alebo pomoc, obráĢte sa na našu informaþnú linku
Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom
þísle 02/5968 2266.
Kontakt možno taktiež nadviazaĢ na www.gigaset.com/sk. Naši technickí
pracovníci Vám poradia, prípadne odporuþia doruþiĢ Váš prístroj do servisného
strediska na adrese:
Inoteska s.r.o.
PodtureĖ-RoveĖ 221
033 01 Liptovský Hrádok
Prístroj môžete zaslaĢ prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku,
alebo ho môžete priniesĢ osobne.
Záruþné podmienky:
1. Záruka sa vzĢahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho
príslušenstva v trvaní dvadsaĢštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjaþka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záruþná doba zaþína plynúĢ dĖom
prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byĢ vyznaþený na
záruþnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záruþnému
listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné þíslo bolo zmenené,
odstránené alebo je neþitateĐné.
4. V prípade uplatnenia záruþnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude
záruka uznaná, len ak kupujúci zároveĖ predloží inštalaþný protokol.
5. Záruka sa nevzĢahuje na chyby zapríþinené:
x používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
x mechanickým poškodením
x kontaktom výrobku s vodou þi inými tekutinami, ktoré vtiekli do
vnútra
x opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom
inštalaþnom stredisku
x nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu
uvedenom v návode na obsluhu
x skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky
alebo ináþ agresívnom prostredí – oxidácia
x statickou elektrinou a kolísaním napäĢia v elektrorozvodnej sieti
Záruka sa nevzĢahuje na vady vzniknuté:
x pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
x pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu,
ktoré najmä vzhĐadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie
predávajúceho o zaruþených vlastnostiach, alebo vzhĐadom na ustanovenia
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právnych predpisov, þi technických noriem by mala predávaná vec maĢ. Za
chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka
sa nevzĢahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho
používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným
opotrebovaním.
7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániĢ, má kupujúci právo, aby bola bezplatne
odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovaĢ výmenu veci,
alebo ak sa chyba týka len súþasti veci, výmenu súþasti, iba vtedy, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhĐadom na cenu tovaru alebo
závažnosĢ vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keć kupujúci
po skonþení opravy bol povinný vec prevziaĢ, sa do záruþnej doby nepoþíta.
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaĢštyri (24) mesiacov odo dĖa
jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatĖuje u predajcu.
Typ prístroja ........................................................................ (vyplní predajca)
Dátum predaja .................................................................... (vyplní predajca)
Peþiatka a podpis predajcu:
Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou ....................................

Záznam servisného strediska o vykonaní záruþných opráv
Ref. þíslo
opravy

Dátum
príjmu

Dátum
opravy

Nové výrobné þíslo

Peþiatka a podpis servisu

Ref. þíslo
opravy

Dátum
príjmu

Dátum
opravy

Nové výrobné þíslo

Peþiatka a podpis servisu

Ref. þíslo
opravy

Dátum
príjmu

Dátum
opravy

Nové výrobné þíslo

Peþiatka a podpis servisu

Ref. þíslo
opravy

Dátum
príjmu

Dátum
opravy

Nové výrobné þíslo

Peþiatka a podpis servisu
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Prehľad ponúk
Telefón disponuje mnohými funkciami. Získate k nim
prístup prostredníctvom ponúk.
V stave pokoja telefónu zvolíte niektorú z funkcií
stlačením tlačidla Menu (otvoríte ponuky), pomocou

tlačidiel t a s vyhľadáte požadovanú funkciu a
potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Návrat do stavu pokoja: Dlhšie stlačte tlačidlo a.

é Budik
Aktivace
Cas buzeni

Zapnutie/vypnutie budíka.
Formát zadávania: HHMM.

è Zvuky
Hlas.sluchatka

Hlasitost vyz.
Melodie vyz.

Upozor. tony
Vybity akum

Sluchatko
Reproduktor

nastaviteľný v 5 stupňoch.
nastaviteľný v 5 stupňoch.

Možnosť voľby 5 stupňov + nastavenia
„Crescendo“
20 voliteľných melódií pre externé volania.
Pro ext volani
Pro int volani
20 voliteľných melódií pre interné volania.
Budik
20 voliteľných melódií pre budík.
zapnúť/vypnúť.
Zapnutie/vypnutie výstražného tónu, ak sú
akumulátory takmer vybité.

ê Zaznamnik
Prehrat zpravy

Memobox *
Zaznamnik *

Aktivace **
Priposlech **

Prehranie správ z memoboxu.
Memobox: Záznamník od operátora je k dispozícií na požiadanie.
Prehranie správ zo záznamníka.

Zapnúť/vypnúť záznamník.
Odpočúvanie nahrávanej správy cez reproduktor na slúchadle.
Sluchatko
Zakladna
Odpočúvanie nahrávanej správy cez reproduktor na základni.

Ohlaseni **

Nahrat ohl.
Prehrat ohl.
Smazat ohl.

Nahranie vlastnej ohlasovacej správy ¢ s. 10
Prehranie vlastnej ohlasovacej správy.
Vymazanie vlastnej ohlasovacej správy.

Delka zpravy **

Neomezeno
1 minuta
2 minuty
3 minuty

Neobmedzená dĺžka nahrávania jedného volania.
Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 1 minútu.
Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 2 minúty.
Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 3 minúty.

Prijem volani **

Ihned
po 10 sek.
po 18 sek.
po 30 sek.
Automaticky

Okamžité prijatie hovoru.
Prijatie hovoru po 10 sekundách.
Prijatie hovoru po 18 sekundách.
Prijatie hovoru po 30 sekundách.
Ak nie sú k dispozícií žiadne nové správy, prijme záznamník hovor po
18 sekundách. Ak už sú uložené nové správy, prijme záznamník hovor
po 10 sekundách.
Memobox
Zadanie alebo zmena čísla memoboxu.
Tlacitko 1 **
Memobox
Priradenie memoboxu tlačidlu 1 (v stave pokoja potom číslo vytočíte
dlhým stlačením tlačidla 1).
Zoznam memoboxu je možné zobraziť len ak váš operátor túto funkciu
podporuje a memobox je priradený k tlačidlu 1.
Zaznamnik
Priradenie záznamníka tlačidlu 1.
(v stave pokoja potom vytočíte dlhým stlačením tlačidla 1).
* Len základňa so záznamníkom a v prípade, že je číslo memoboxu uložené.
** Len základňa so záznamníkom.
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ç Nastaveni
Datum/cas
Sluchatko

Zakladna

Zadanie dátumu (vo formáte DDMMRR), a potom času (vo formáte HHMM).
Jazyk
Nastavenie jazyka zobrazenia ¢ s. 12.
Velke cislice
Zobrazenie volaných čísiel veľkými číslicami.
Kontrast
Nastavenie kontrastu displeja v 9 stupňoch.
Aut. prijem
Automatický príjem volania – zapnutie/vypnutie ¢ s. 7.
Prihlasit
Prihlásenie slúchadla ¢ s. 11.
Odhlasit
Odhlásenie slúchadla ¢ s. 11.
Reset pren.cast
Resetovanie slúchadla ¢ s. 12.
Zvuky (len model
A400A)

Typ sezn. vol.

Hlasitost vyz.
Melodie vyz.

Možnosť voľby 5 stupňov + nastavenia
„Crescendo“ + stupňa 0 („vypnuté“).
Možnosť voľby 6 melódií.

Zmesk. vol
Vsech. vol.

¢ s. 9
¢ s. 9

Systemovy PIN
Tovarni nastav
Dalsi funkce

Zmena systémového kódu PIN (továrenské nastavenie: 0000)
Obnova továrenského nastavenia ¢ s. 12.
Opakovani
Aktivácia a deaktivácia ¢ s. 12.
Rezim Eko+
Aktivácia a deaktivácia ¢ s. 2.
Rezim Eko
Aktivácia a deaktivácia ¢ s. 2.

Priposlech
Prednastaveni

Zapnutie a vypnutie funkcie ¢ s. 11.
Prednast.cislo
Predvoľba operátora, ktorá má byť automaticky
vložená pred zvolené číslo.
S cislem
Prvá číslica čísiel predvoľby, ktoré majú byť volené
s predvoľbou operátora.
Bez cisla
Prvá číslica čísiel predvoľby, ktoré majú byť volené
bez predvoľby operátora.

