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Gigaset AS200/AS200A
Stručný prehľad prenosnej časti
1 Stav nabitia batérií
2 Symbol odkazovača
(len AS200A)
3 Tlačidlá displeja
4 Tlačidlo správ
bliká: sú nahraté
nové odkazy
5 Tlačidlo telefónneho
zoznamu
6 Ovládacie tlačidlo (u)
7 Tlačidlo prevzatia
8 Tlačidlo ukončenia a
tlačidlo zapnutia/
vypnutia
9 Zvonenie vyp./zap.
(dlhé stlačenie
v stave pokoja)
10 Zapnutie/vypnutie
blokovania tlačidiel
(dlhé stlačenie)
11 Tlačidlo R
- Spätný dopyt (flash)
- Prestávka vo voľbe
(dlhé stlačenie)
12 Mikrofón
13 Tlačidlo “mikrofón vyp”

Tlačidlá displeja na prenosnej časti:
Stlačením tlačidiel vyvoláte vždy tú
funkciu, ktorá je nad tým zobrazená na
displeji.
1
2
11.12.
INT
3
4
5
6
7
8

1

5
7
4

3
Základňová stanica AS200

1

11:56
MENU

INT

Volanie na iné prihlásené
S. 10.
prenosné časti
Otvorenie hlavného menu/
podmenu (pozri Menu S. 16).
prehľad
O jednu úroveň menu naspäť.
Listujte s u hore/dolu,
príp. nastavte hlasitosť.
Pohyb kurzorom u doľava/
doprava.
Vymazanie znakov sprava
doľava.
Potvrdenie funkcie menu
alebo uloženie zadania.
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Základňová stanica AS200A

6

V

Význam pri stlačení tlačidla

OK

Krátky prehľad základňovej
stanice
2

±

Zobrazenie

¢

1 Tlačidlo pre prihlásenie/paging:
S. 10)
vyhľadanie prenosných častí (krátko stlačte, "paging"
S. 10).
Prihlásenie prenosných častí (dlho stlačte
2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia: Odkazovač zapnúť/vypnúť.
Svieti: odkazovač je zapnutý.
3 Tlačidlá hlasitosti: (– = tichšie; + = hlasnejšie)
Počas prehrávania správ: zmena hlasitosti reproduktora.
Počas zvonenia: Zmeniť hlasitosť vyzváňacieho tónu.
4 Tlačidlo prehrávania/prerušenia prehrávania:
Prehrávať správy z odkazovača alebo prehrávanie prerušiť.
Bliká: na odkazovači je minimálne jedna nová správa alebo sa správa
práve nahráva.
Bliká veľmi rýchlo: pamäť je plná.
Počas prehrávania odkazov:
5 Vymazať aktuálnu správu.
6 Preskočiť na začiatok aktuálnej správy (stlačiť 1x), príp. prejsť
k predchádzajúcej správe (2x stlačiť).
7 Prejsť na nasledujúcu správu.

¢
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Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné
pokyny a návod na použitie. Vysvetlite ich obsah svojim
deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri
používaní telefónu.

$

Používajte len sieťový zdroj napájania,
dodávaný spolu so zariadením.

¢

Vkladajte len doporučené nabíjateľné batérie
S. 12), t.j. žiadny iný typ batérie a žiadne
(
batérie, ktoré sa nedajú nabíjať, nakoľko sa
v opačnom prípade nedá vylúčiť značné
poškodenie zdravia a osôb.
Môže byť ovplyvnená funkcia lekárskych
prístrojov. Dodržiavajte technické podmienky
príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie.
Nedržte prenosnú časť zadnou stranou prístroja
pri uchu, keď táto zvoní. Mohli by ste si spôsobiť
ťažké trvalé poškodenie sluchu.
Prenosná časť môže zapríčiniť v naslúchacích
prístrojoch nepríjemné bzučanie.
Nedávajte telefón do kúpeľne ani do sprchovacích
priestorov. Prenosná časť a základná stanica nie sú
chránené proti striekajúcej vode.
Telefón nepoužívajte v prostredí ohrozenom
nebezpečenstvom výbuchu, (napríklad
v lakovniach).
Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy
len s návodom na obsluhu.
Chybné základňové stanice vyraďte z prevádzky
alebo ich dajte opraviť v servise, nakoľko by mohli
rušiť príp. iné telekomunikačné služby.

Údržba
Základnú stanicu, nabíjačku a prenosnú časť utierajte
vlhkou handričkou (žiadne rozpúšťadlo)
alebo antistatickou utierkou.
Nikdy nepoužívajte suchú handričku. Existuje
nebezpečenstvo statického výboja.

Kontakt s tekutinou !
V prípade ak prenosná čast’ prišla do kontaktu s
tekutinou:
◆ Prenosnú čast’ vypnite a ihneď vyberte
akumulátor.
◆ Tekutinu nechajte z prenosnej časti odkvapkat’.
◆ Všetky časti vytrite do sucha a prenosnú časť
potom najmenej na 72 hodín uložte s otvoreným
priečinkom batérie a s klávesnicou smerom dolu
na suchom, teplom mieste (nie: v mikrovlnnej
rúre, v rúre na pečenie a pod.).
◆ Prenosnú časť zapnite znovu až bude úplne
suchá.
V mnohých prípadoch je po úplnom vyschnutí
uvedenie do prevádzky znovu možné.

ECO DECT
S prístrojom AS200/AS200A prispievate k ochrane
životného prostredia.

Zníženie spotreby el. prúdu
Použitím úsporného sieťového adaptéra
spotrebuje váš telefón menej el. prúdu.

Zníženie vysielacieho výkonu
Likvidácia
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu
dodržujte miestne nariadenia o likvidácii
odpadov, o ktorých sa môžete informovať vo vašej
obci alebo u vášho odborného predajcu, ktorý
vám výrobok predal.
Elektrické a elektronické prístroje sa musia
likvidovať oddelene od všeobecného domového
odpadu cez miesta, ktoré k tomu určila štátna
správa.
Ak je na výrobku uvedený symbol preškrtnutého
odpadkového koša, podlieha tento výrobok
európskej smernici 2002/96/ES.
Odborná likvidácia a separovaný zber odpadu
z prístrojov slúži ako prevencia pred prípadnými
škodami na životnom prostredí a zdraví ľudí. Sú
tiež predpokladom pre opätovné použitie
a recyklovanie použitých elektrických
a elektronických zariadení.
Podrobné informácie k likvidácii starého prístroja
získate na príslušnom obecnom úrade, úrade pre
životné prostredie alebo u predajcu, u ktorého ste
zariadenie zakúpili.

¢

Ak máte zapnuté blokovanie tlačidiel (
S. 1), nie je možné
vytočiť ani čísla tiesňového volania!
Nie všetky funkcie, popísané v tomto návode na obsluhu, sú
dostupné vo všetkých krajinách.

Vysielací výkon vášho telefónu sa automaticky
zníži:
Na prenosnej časti sa vysielací výkon zníži
v závislosti od vzdialenosti prenosnej časti
k základňovej stanici. Na základňovej stanici
sa vysielací výkon zníži temer až na nulu, ak je
prihlásená len jedna prenosná časť a je uložená v
základňovej stanici.
Vysielací výkon prenosnej časti a základňovej
stanice môžete ešte znížiť, keď použijete Rezim
S. 17):
Eko/Rezim Eko+ (pozri Menu-prehľad
◆ Rezim Eko: 80% zníženie vysielacieho výkonu v
pohotovostnom režime (zníži sa dosah
základňovej stanice).
◆ Rezim Eko+: 100% vypnutie vysielacieho
výkonu v pohotovostnom režime (symbol
displeja hore vľavo). Dosiahnuteľnosť
základňovej stanice môžete skontrolovať, keď
stlačíte tlačidlo prevzatia c dlho. Ak sa
základňová stanica dá dosiahnuť, počujete
voľný tón.
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
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

jedna základňová stanica Gigaset AS200/AS200A,
sieťový adaptér,
jedna prenosná časť Gigaset AS200H,
telefónny kábel,
dve batérie,
kryt batérie,
návod na obsluhu.

Ak ste si kúpili variant s viacerými prenosnými časťami, potom v balení nájdete pre každú
ďalšiu prenosnú časť dve batérie, jeden kryt batérií a jednu nabíjaciu základňu so sieťovým
adaptérom.

Inštalácia základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)
Základňa prístroja a nabíjacia základňa sú určené pre prevádzku v uzavretých, suchých
miestnostiach s rozsahom teploty od +5 °C do +45 °C.
Základňovú stanicu postavte na centrálnom mieste v byte alebo dome, na rovný,
nešmykľavý podklad.

¤

Poznámky
Dbajte na dosah základňovej stanice.
Ten je vo voľnom priestranstve až do 300 m, v budovách až do 50 m.
S. 17).
Dosah sa zníži pri zapnutom Rezim Eko (

¢

Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podklade.
Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri
dotyku podstavca prístroja vytvoria na podklade stopy.
Základňovú stanicu a nabíjaciu základňu môžete namontovať aj na stenu.
Nezabudnite, prosím:
◆ Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu zdrojov tepla, priamemu slnečnému žiareniu a iných
elektrických prístrojov.
◆ Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi tekutinami a parami.

Pripojenie základňovej stanice

¤ Najprv pripojte sieťový adaptér 1.
¤ Potom pripojte telefónnu zástrčku 2 a
následne uložte kábel do káblových
kanálov.

Nezabudnite, prosím:

◆ Sieťový napájač musí byť vždy zapojený,
lebo telefón nie je funkčný bez zapojenia
do siete.
◆ Používajte len dodávaný sieťový adaptér
a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov
zástrčky môže byť u telefónnych káblov
rôzne.

2
1

1
1
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Pripojenie nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)
2
1

¤ Pripojte plochú zástrčku sieťového adaptéra 1.
¤ Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky 2.
2

Ak musíte zástrčku z nabíjacej základne opäť vytiahnuť, stlačte
odblokovacie tlačidlo 1 a vytiahnite zástrčku 2.

1

Uvedenie prenosnej časti do prevádzky
Displej je chránený fóliou.
Odstráňte ochrannú fóliu!

Vloženie batérií a zatvorenie krytu batérií
Pozor
Používajte len dobíjateľné batérie (
S. 12), odporúčané spoločnosťou Gigaset
Communications GmbH, t. j. v žiadnom prípade nepoužívajte bežné (nedobíjateľné)
batérie, keďže nie je možné vylúčiť poškodenie zdravia a majetku. Mohlo by dôjsť napr. k
zničeniu plášťa batérie, alebo k zničeniu batérií, alebo by batérie mohli explodovať.
Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja.

¢

¤ Batérie vkladajte so správnou

+ –

polaritou.
Polarita je označená v resp. na
priečinku pre batérie.

¤ Kryt batérií nasuňte zdola na puzdro, až
kým zaklapne.

Ak musíte opäť otvoriť kryt batérie, napr.
kvôli výmene batérií, siahnite do
ryhovanej časti hore na kryte a posuňte
ho smerom nadol.
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uloženie prenosnej časti do základňovej stanice a prihlásenie

V
Do základny
MENU

Skôr než budete môcť používať vašu prenosnú časť, musíte ju
prihlásiť na základňovú stanicu.

¤ Vložte prenosnú časť
s displejom hore do
základňovej stanice.

V
Prihlasovani

V
INT

MENU

Prenosná časť sa automaticky prihlási.
Prihlásenie môže trvať až do 5 minút.
Počas tejto doby nevyberajte prenosnú
časť zo základňovej stanice.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí displej v pokojovom stave.
Stav nabitia batérií:
– = e V U (vybité až úplne nabité)
– = bliká: batérie sú temer vybité
– e V U bliká: prebieha nabíjanie

Ak ste si zakúpili variant s viacerými prenosnými časťami, potom zopakujte prihlásenie pre
každú prenosnú časť. Prenosná časť obdrží vždy najnižšie interné voľné číslo (1 – 4). Ak je na
základňovej stanici prihlásených viac ako jedna prenosná časť, zobrazí sa interné číslo na
displeji vľavo hore, napr. 2. Ak sú interné čísla 1-4 už zadané iným prístrojom, prepíše sa číslo 4.
Poznámky

◆ Každé stlačenie tlačidla preruší automatické prihlasovanie.
◆ Ak by automatické prihlásenie nefungovalo, musíte prenosnú časť prihlásiť manuálne
(

¢ S. 10).

◆ Prenosnú časť je možné uložiť len do takej nabíjacej základne alebo základňovej
stanice, ktorá je na to určená.

Prvé dobitie a vybitie batérií
Správne zobrazenie stavu nabitia je možné len vtedy, ak boli batérie najskôr úplne dobité a
úplne vybité.

8h

¤ Na tento účel nechajte prenosnú časť osem hodín uloženú v základňovej
stanici, resp. v nabíjacej základni.
¤ Potom vyberte prenosnú časť zo základňovej stanice, príp. z nabíjacej
základne, aby ste ju tam znovu vložili až po úplnom vybití batérií.
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Poznámka

◆ Po prvom nabití a vybití môžete svoju prenosnú časť po každom hovore vložiť späť do
základňovej stanice, resp. do nabíjacej základne.

◆ Proces nabíjania a vybíjania opakujte vždy, keď batérie z prenosnej časti vyberiete a
znovu ich tam vložíte.

◆ Batérie sa môžu počas dobíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné.
◆ Kapacita nabitia batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje.

Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim volaniam priraďoval správny dátum a čas a aby sa
dal využívať budík.

¢
¢
¢

¢
¢
¢

¢ ¢

¢

¢

MENU
Nastaveni
OK
Datum/cas
OK
Datum:
~ (zadajte deň, mesiac a rok 6-miestne)
OK
Cas:
~ (zadajte hodiny a minúty 4-miestne)
OK (zobrazenie displeja: Ulozeno)
a (dlho stlačte, aby ste sa vrátili do pokojového stavu)

¢

Poznámka
Počas zadávania dátumu a času môžete posúvať zadávaciu polohu doľava alebo doprava
stlačením ovládacieho tlačidla hore alebo dolu.

Displej v pokojovom stave

Ak je odkazovač zapnutý (AS200A), vo vrchnom riadku displeja
sa zobrazí symbol odkazovača ×. Odkazovač je zapnutý so
štandardným ohlásením.

V

±

Ak je telefón prihlásený a čas nastavený, vyzerá displej v pokoji
nasledovne (príklad).

11.12.
INT

11:56
MENU

Zapnutie/vypnutie prenosnej časti
Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru a dlho, aby ste prenosnú časť vypli alebo zapli.
Ak do základňovej stanice alebo do nabíjacej základne postavíte vypnutú prenosnú časť,
automaticky sa zapne.
Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku!

¢

¢

Ak sa počas prevádzky vášho telefónu vyskytnú problémy, prečítajte si rady pre odstránenie
S. 12) alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis
S. 13.
poruchy ("Otázky a odpovede",
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Telefonovanie
Externé volanie/ukončenie hovoru
Externé volania sú volania do verejnej telefónnej
siete.
~ (Zadanie telefónneho čísla) c.
Číslo sa vytočí. (Môžete najprv stlačiť tlačidlo c dlho
[voľný tón] a potom zadať číslo.) Počas hovoru
vyvolajte menu pre nastavenie hlasitosti slúchadla s
t a nastavte hlasitosť s u.
Ukončenie hovoru alebo prerušenie vytáčania:
Stlačte tlačidlo pre ukončenie a.
Pre každé telefónne číslo môžete automaticky
nastaviť predvoľbu príslušnej siete (pozri Menu –
S. 17).
prehľad "Prednastaveni",

¢

¢

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor bude signalizovaný zvonením a
zobrazením na displeji.
Stlačte tlačidlo prevzatia cc, aby ste prijali hovor.
Pri zapnutej funkcii Aut. prijem (pozri Menu - prehľad,
S. 17) stačí zobrať prenosnú časť zo základňovej
stanice / nabíjacej základne.
Počas hovoru vyvolajte menu pre nastavenie
hlasitosti slúchadla s t a nastavte hlasitosť s u.

¢

Zobrazenie telefónneho čísla
volajúceho
Pri volaní sa na displeji zobrazí telefónne číslo alebo v
prípade, že je uložené v telefónnom zozname, meno
volajúceho.
Predpoklady:
1 U poskytovateľa siete ste si aktivovali, že sa má na
displeji zobrazovať telefónne číslo volajúceho
(CLIP).
2 Volajúci si u poskytovateľa siete aktivoval, že môže
byť zobrazené jeho telefónne číslo (CLI).
Na displeji sa zobrazí ®, pokiaľ ste nesúhlasili
so zobrazením vášho telefónneho čísla, Anonymni,
pokiaľ bolo zobrazenie telefónneho čísla volajúceho
potlačené alebo Nezname, ak nebolo objednané.

Vypnutie zvuku
Pri externých hovoroch môžete vypnúť zvuk na vašej
prenosnej časti. Váš kontaktný partner vás už viac
nebude počuť.
Počas hovoru stlačte tlačidlo "mikrofón vyp", aby ste
funkciu zapli alebo vypli.

Využívanie telefónneho
zoznamu a iných zoznamov
Telefónny zoznam
Otvorenie telefónneho zoznamu: Stlačte tlačidlo h.
Do pamäti je možné uložiť až 60 telefónnych čísel
(max. 32 číslic) s príslušnými menami (max. 14
S. 12.
znakov). Zadajte písmená/znaky

¢

Uloženie prvého čísla do telefónneho
zoznamu
h ¢ Novy zaznam? ¢ OK
¢ ~ (Zadajte číslo) ¢ OK
¢ ~ (Zadajte meno) ¢ OK
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu
h ¢ MENU ¢ Novy zaznam ¢ OK
¢ ~ (Zadajte číslo) ¢ OK
¢ ~ (Zadajte meno) ¢ OK
Voľba záznamu telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam otvorte pomocou h.

Máte nasledujúce možnosti:
◆ Pomocou u prejdite k požadovanému záznamu,
kým nebude zvolené hľadané meno.
◆ Zadajte prvé písmeno mena, prípadne prejdite
pomocou u k danému záznamu.

Voľba pomocou telefónneho zoznamu
h ¢ u (Výber záznamu) ¢ c
Využitie ďalších funkcií

h

¢ u (Výber záznamu) ¢ MENU

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou u:
Novy zaznam

Uloženie nového telefónneho
čísla.

Ukazat cislo

Zobrazenie telefónneho čísla.

Zmeňte alebo doplňte číslo.
Potom zvoľte alebo vyvolajte
ďalšie funkcie pomocou MENU.
Zmenit zaznam Zmena vybraného záznamu.
Pouzit cislo

Smazat zaznam Vymazanie vybraného záznamu.
Poslat zaznam

¢

Zaslanie jednotlivého záznamu na
S. 8).
inú prenosnú časť (

Smazat seznam Vymazanie všetkých záznamov

telefónneho zoznamu.

¢

Poslat seznam

Zaslanie kompletného zoznamu
S. 8).
na inú prenosnú časť (

Zkrac. volba

Uloženie aktuálneho záznamu pre
niektoré tlačidlo skrátenej voľby.
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Použite tlačidlá skrátenej voľby
Záznamy z telefónneho zoznamu môžete uložiť na
tlačidlá 0 a 2-9:

¢ u (Výber záznamu) ¢ MENU
¢ Zkrac. volba ¢ OK ¢ ~ (stlačte tlačidlo, na

h

ktoré sa má záznam uložiť)

Pre voľbu stlačte príslušné tlačidlo skrátenej voľby
dlhšie.

Prenos telefónneho zoznamu na inú
prenosnú časť
Predpoklady:
◆ Prenosné časti príjemcu a odosielateľa sú
prihlásené na tej istej základňovej stanici.
◆ Druhá prenosná časť a základná stanica môžu
posielať a prijímať záznamy telefónneho
zoznamu.

h ¢ u (Výber záznamu) ¢ MENU ¢ Poslat
zaznam / Poslat seznam ¢ OK ¢ ~ (Zadanie
interného čísla prijímacej prenosnej časti)

¢ OK

Zoznam opakovanej voľby
V tomto zozname je desať naposledy volaných čísel.

Voľba zo zoznamu opakovanej voľby
c (krátko stlačte) ¢ u (vyberte záznam) ¢ c
Spravovanie záznamov v zozname pre
opakovanie voľby
c (krátko stlačte) ¢ u (vyberte záznam) ¢ MENU
Zvoliť si môžete tieto funkcie:
Pouzit cislo

Ulozit do sezn

Zmeňte alebo doplňte číslo.
Potom zvoľte alebo vyvolajte
ďalšie funkcie pomocou MENU.
Prevzatie záznamu do
telefónneho zoznamu

Smazat zaznam

Vymazanie vybraného záznamu.

Smazat seznam

Vymazanie všetkých záznamov.

Zoznam volajúcich / zoznam
(sieťového) odkazovača
Akonáhle príde nový záznam do zoznamu
volajúcich/odkazovača, zaznie upozorňovací tón a
displej bliká. Na displeji sa objaví hlásenie.
Ak stlačíte tlačidlo f, uvidíte všetky zoznamy. Pokiaľ
nové odkazy obsahuje iba jeden zoznam, potom sa
tento zoznam ihneď otvorí.

Poznámka:
Pokiaľ sa hovory uložili do odkazovača hovorov
siete, potom pri zodpovedajúcom nastavení
obdržíte hlásenie (v závislosti do vášho sieťového
operátora).

Zoznam volaní

¢
¢

Predpoklad: CLIP (
S. 7)
Zoznam volaní obsahuje vždy podľa nastaveného
S. 17)
druhu zoznamu (
◆ prijaté hovory
◆ zmeškané hovory
◆ odkazovačom zaznamenané volania (len AS200A)
Vždy podľa nastaveného druhu zoznamu budú
uložené v pamäti všetky čísla posledných 25 volaní
alebo len čísla zmeškaných volaní.
Zoznam volaní sa zobrazí nasledovne:
Sezn.Vol: 01+02
Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných
záznamov

Otvorenie zoznamu volajúcich
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK
Naposledy prijaté volanie sa zobrazí.
Príp. zvoľte s u iný záznam.
Využitie ďalších funkcií

u (Výber záznamu)

¢ MENU

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou u:
Smazat zaznam Vymažte aktuálny záznam.
Ulozit do sezn

Prevezmite záznam do
telefónneho zoznamu.

Datum/Cas

Zobrazenie dátumu a času hovoru
(ak je nastavený).

Stav

NovaVol: nový neprijatý hovor.
StaraVol: už prečítaný záznam.
Prij vol: hovor bol prijatý.

Smazat seznam Pozor! Vymažú sa všetky staré aj

nové záznamy.

Spätné zavolanie volajúceho zo zoznamu
volajúcich
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK ¢ u (Výber záznamu)
¢c
zoznam odkazovača (len AS200A)
Pomocou zoznamu odkazovača si môžete vypočuť
správy z odkazovača.
Zoznam odkazovača sa zobrazí nasledovne:
Zaznamnik 01+02
Počet nových správ + počet starých, vypočutých správ
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Otvorenie zoznamu odkazovača
f ¢ Zaznamnik 01+02 ¢ OK
Ak sú nové odkazy, začne reprodukcia hneď s prvým
novým odkazom, inak s prvým starým odkazom.
Využitie ďalších funkcií

u (Výber záznamu)

¢ MENU

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou u:
Pokracovat

Pokračovanie v zastavenom
prehrávaní.

Hlasitost

Nastavenie hlasitosti.

Ulozit do sezn

Prevezmite záznam do
telefónneho zoznamu.

Smazat stare

Vymazanie všetkých starých správ.

Obsluha odkazovača
(AS200A)
¢

Odkazovač sa obsluhuje cez prenosnú časť alebo
S. 1).
tlačidlá na základňovej stanici (
Telefón sa dodáva so štandardným ohlásením.
Vlastné texty ohlásenia môžete nahrať len cez
prenosnú časť. Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne osobné
ohlásenie, potom sa použije štandardné ohlásenie.
Ak je už pamäť plná, záznamník hovorov sa
automaticky vypína. Vymažte staré správy, potom sa
opäť automaticky zapne.

Zapnutie alebo vypnutie odkazovača

¢

¢

¢ OK ¢ Aktivace

MENU
Zaznamnik
OK (‰ = zapnuté)

Pri zapnutom odkazovači sa na displeji zobrazí
symbol ±.

Nahratie vlastného ohlásenia

¢

¢

¢ OK ¢ Ohlaseni ¢ OK
¢ ¢ Zapnout zazn.? ¢ OK

MENU
Zaznamnik
Nahrat ohl.
OK

Budete počuť prípravný tón (krátky tón). Teraz
môžete nahrať ohlásenie (min. 3 sek.). Pomocou OK
potvrďte, pomocou a alebo ” nahrávku odkazu
zrušte. Po nahraní sa záznam odkazu pre kontrolu
prehrá.
Nezabudnite, prosím:
Nahrávanie sa automaticky ukončí, ak sa dosiahne
maximálne trvanie záznamu 170 sekúnd alebo ak
prestávka v reči trvá dlhšie než 2 sekundy.

Vypočutie alebo vymazanie ohlásenia
Pozri Menu - prehľad

¢ S. 16.

Vypočutie alebo vymazanie správ
Otvorte zoznam odkazovača, aby ste si vypočuli
odkazy.
Zastavenie a ovládanie prehrávania
Počas prehrávania odkazov:

2

t

2xt

v

2xv

Zastavenie prehrávania.
Pre pokračovanie znovu stlačte 2.
Prejsť k začiatku aktuálneho odkazu.
Na predchádzajúcu správu.
Na nasledujúcu správu.
Na správu, nasledujúcu za nasledujúcou
správou.

Vymazanie jednej správy
Zatiaľ čo je prehrávanie pozastavené, stlačte tlačidlo
displeja ˜.
Vymazanie všetkých starých odkazov
Počas prehrávania alebo pri prestávke:
MENU
Smazat stare
OK (Potvrdenie
bezpečnostnej otázky)

¢

¢

Prevzatie hovoru z odkazovača
Zatiaľ čo záznamník hovorov zaznamenáva hovor,
môžete ešte tento hovor prevziať stlačením c .
Nahrávanie sa preruší a môžete hovoriť s volajúcim.

Nastavenie odkazovača
V stave pri dodávke je odkazovač už predbežne
nastavený. Individuálne nastavenia vykonajte cez
prenosnú časť.
Ako nastaviť čas, po uplynutí ktorého má odkazovač
prevziať hovor a samotnú dĺžku nahrávky a ako
aktivovať odpočúvanie počas nahrávania, nájdete v
S. 16.
Menu prehľad

¢

Nastavenie iného jazyka
Môžete zmeniť jazyk vedenia hovoru a štandardné
ohlásenie.
MENU

¢ 4 3 9 2 1 (Začatie procedúry).

Výber jazyka:
0 (česky), 1 (chorvátsky), 2 (srbsky), 3 (rumunsky),
4 (slovinsky), 5 (slovensky), 6 (bulharsky).
Na displeji sa zobrazí: Ulozeno.

(Sieťový) odkazovač nastavte pre
voľbu s tlačidlom 1
Na prenosnej časti musíte stlačiť tlačidlo 1 dlho
a budete priamo spojení so (sieťovým) odkazovačom.
S. 16.
Pozri Menu - prehľad

¢
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Diaľkové ovládanie pri cestovaní
Odkazovač si môžete vypočuť alebo zapnúť
z akéhokoľvek iného telefónu (na pr. z hotela,
telefónnej búdky).
Predpoklady:

◆ Nastavili ste systémový PIN nerovný 0000

¢ S. 17.

◆ Telefón, ktorým sa má diaľkovo ovládať, disponuje
tónovou voľbou (MFV), t. j. pri stlačení tlačidiel
počujete rôzne tóny.

Zavolanie záznamníka a vypočutie odkazov
~ (Zvoľte vlastné číslo) ¢ pokiaľ počujete vaše
ohlásenie: Stlačte tlačidlo 9 a zadajte systémový PIN
Obsluha prebieha cez nasledujúce tlačidlá:

A
B
3
0

Prejsť k začiatku aktuálneho odkazu.
2x stlačte: Prejsť na predchádzajúcu správu.
Zastavenie prehrávania. Pre pokračovanie
stlačte znovu.
Prejsť na nasledujúcu správu.
Vymazať aktuálnu správu.

Zapnutie záznamníka hovorov
~ (Zavolajte domov a nechajte zvoniť až budete počuť:
"Zadajte prosím PIN") ¢ ~ Zadajte systémový PIN
Váš odkazovač je zapnutý. Počujete ohlásenie
zostávajúcej doby nahrávania. Prebehne reprodukcia
odkazov. Odkazovač nie je možné vypnúť na diaľku.

Vyhľadávanie prenosnej časti
("Paging")
Vašu prenosnú časť môžete hľadať pomocou
základňovej stanice.
◆ Stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo na
S. 1) krátko.
základňovej stanici (
◆ Všetky prenosné časti súčasne zvonia ("Paging"),
aj keď sú vyzváňacie tóny vypnuté.
Ukončiť: stlačte krátko tlačidlo prihlásenia/paging na
S. 1) alebo tlačidlo prevzatia
základňovej stanici (
c na niektorej prenosnej časti.

¢

¢

Prihlásenie prenosných častí
Ku svojej základňovej stanici môžete prihlásiť celkom
až štyri prenosné časti (odporúčame Gigaset AS200).
Poznámka:
Každá ďalšia prenosná časť sa musí prihlásiť
k základňovej stanici, ináč nebude funkčná!

¢

Automatické prihlásenie prenosných častí na Gigaset
S. 5.
AS200/AS200A

Manuálne prihlásenie prenosných častí na
Gigaset AS200/AS200A

¢

¢ ¢
¢ ¢

¢
¢

1. Na prenosnej časti

¢

MENU
Nastaveni
OK
Sluchatko
OK
Prihlasit
OK
zadajte systémový PIN
základňovej stanice (stav pri dodaní: 0000)
OK.
Na displeji bliká Prihlasovani.

2. Na základňovej stanici
V intervale 60 sek. po zadaní systémového PIN
S. 1)
stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo (
dlhšie (min. 3 sek.).

¢

Proces prihlásenia trvá cca 1 minútu.

Odhlásenie prenosných častí
Prenosné časti sa môžu odhlásiť resetovaním
základňovej stanice do stavu ako pri dodaní. Tým sa
S. 11.
vynulujú aj ostatné nastavenia
Ak by ste mali prihlásené len prenosné časti iných
prístrojov, schopných GAP, dajú sa tieto odhlásiť len
S. 11.
resetovaním hardvéru

¢

¢

Používanie viacerých
prenosných častí
Interné volanie
Interné hovory sú bezplatné hovory s inými
prenosnými časťami, ktoré sú prihlásené k tej
istej základnej stanici.
Pre volanie na iné prenosné časti stlačte

¢
¢

~ (1...4, zadajte interné číslo prenosnej
časti), zavolá sa prenosná časť alebo
◆ INT
tlačidlo s hviezdičkou P, budú volané
všetky prenosné časti.
◆ INT

Ak sa prihlási nejaký interný účastník, môžete s ním
hovoriť. Na ukončenie stlačte tlačidlo ukončenia a .

Interné spätné volanie alebo
spojenie hovoru
Telefonujete s externým účastníkom. Stlačte tlačidlo
INT a zavolajte niektorú alebo všetky prenosné časti.
Externý účastník počuje vyčkávaciu melódiu.
◆ Pred prihlásením interného účastníka stlačte
tlačidlo ukončenia a. Hovor sa presmeruje na
toho účastníka, ktorý prijme hovor.
◆ Po prihlásení interného účastníka s ním môžete
hovoriť. Stlačte tlačidlo ukončenia a. Hovor sa
presmeruje alebo stlačte tlačidlo displeja ”. Ste
opäť spojení s externým účastníkom.
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Pripojenie na externý hovor

MENU

Vediete externý hovor. Niektorý interný účastník sa
môže pripojiť k tomuto hovoru a rozprávať sa
(konferencia).
Predpoklad: funkcia Priposlech je zapnutá.

Zapnutie alebo vypnutie interného
pripojenia

¢

¢

¢

¢ ¢

MENU
Nastaveni
OK
Zakladna
Priposlech
OK (‰ = zapnuté)

¢ OK

Interné pripojenie (konferencia)
Chcete sa pripojiť k prebiehajúcemu externému
hovoru.
Stlačte tlačidlo prevzatia c dlho. Pripojíte sa
k hovoru. Všetci účastníci počujú jeden signálny tón.
Ukončiť: stlačte tlačidlo pre ukončenie a. Všetci
účastníci počujú jeden signálny tón.
Pokiaľ prvý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia
a, zostáva zachované spojenie medzi ďalšou
pripojenou prenosnou časťou a externým
účastníkom.

¢ OK ¢ Aktivace

¢ Nastavenie času budenia ¢ OK

Ak budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho
vypnete na 24 hodín. Pokiaľ je budík zapnutý, na
displeji uvidíte čas budenia so symbolom l
namiesto dátumu.

Nastavenie času budenia

¢ Budik ¢ OK ¢ Cas buzeni ¢ OK

Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte
OK.

Nastavenie telefónu
Vykonajte audio nastavenia, pozri Menu-prehľad
S. 16.
Ako sa nastavuje systémový PIN základňovej stanice,
S. 17.
pozri Menu – prehľad,

¢

Zmena jazyka na displeji

¢

¢
¢ ¢
¢ ¢

¢ OK
¢ OK

MENU
Nastaveni
OK
Sluchatko
Jazyk
OK
Sprache auswählen

Aktuálny jazyk je označený s ‰.

¢

¢

¢ ¢ Sluchatko ¢ OK
¢

MENU
Nastaveni
OK
Tovarni nastav
OK

Pomocou a prerušíte obnovenie pôvodného
nastavenia.

Nastavenie základňovej stanice do
pôvodného stavu ako pri dodaní
Pri vrátení do pôvodného stavu
◆ všetky prenosné časti sú odhlásené
◆ sa individuálne nastavenia vynulujú
◆ všetky zoznamy sa vymažú
◆ systémový PIN sa vynuluje na pôvodný kód 0000
Len dátum a čas zostanú zachované.

¢

¢ ¢ Zakladna ¢ OK
¢

Hardvérový reset
Zo základnej stanice vytiahnite sieťový kábel. Podržte
prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo (
S. 1) na
základňovej stanici stlačené a súčasne pripojte
sieťový kábel opäť k základni. Po cca 5 sekundách
opäť uvoľnite tlačidlo.

¢

Ak je zapnuté:

¢

Individuálne nastavenia a zmeny môžete nastaviť do
pôvodného stavu. Zápisy do telefónneho zoznamu,
zoznamu volaní a prihlásenie prenosnej časti k
základňovej stanici zostávajú zachované.

¢

MENU
Budik
OK (‰ = zap.)

MENU

Resetovanie prenosnej časti

MENU
Nastaveni
OK
Tovarni nastav
OK

Zapnutie/vypnutie budíka

¢

Zvoľte si správny jazyk pomocou u a stlačte OK.

Softvérový reset

Nastavenie budíka
¢

¢ 4 2 1 (Tlačidlá stlačte za sebou)

Ak ste omylom nastavili pre seba nezrozumiteľný
jazyk:

Režim zosilňovača
So zosilňovačom môžete zväčšiť dosah a silu príjmu
vašej základňovej stanice. Na to musíte aktivovať
S. 17). Režim zosilňovača a
prevádzku zosilňovača(
S. 1) sa navzájom
ECO režim príp. ECO-režim+ (
vylučujú.

¢

¢

Prevádzka základňovej
stanice na telefónnom
prístroji
Tieto nastavenia sú potrebné, len ak si ich vaša
telefónna ústredňa vyžaduje, pozri návod na obsluhu
telefónnej ústredne.
Pri zadaní čísel ich zadávajte pomaly jedno za
druhým.

Zmena postupu voľby
MENU ¢ 4 I O 1 1 ¢ Bliká číslica pre nastavený

¢

¢

postup voľby: 0 = tónová voľba (MFV); 1 = impulzná
voľba (IWV)
Zadajte číslicu
OK.
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Nastavenie flash-času
MENU ¢ 4 I O 1 2 ¢ Bliká číslica aktuálneho času

flash: 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.

¢

Príkon (odber prúdu) základňovej stanice

¢

V pohotovostnom režime
– Prenosná časť v základňovej stanici
– prenosná časť mimo základňovej stanice
Počas hovoru

Zmena prestávky po obsadení linky
Môžete si nastaviť dĺžku prestávky, ktorá je vložená
medzi stlačením tlačidla prijatia hovoru (zdvihnutia)
c a zaslaním telefónneho čísla.

¢

¢
¢

MENU
4IO1O
Bliká číslica pre aktuálnu
dĺžku prestávky: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.
Zadajte číslicu
OK.

¢

Zmena prestávky po R tlačidle
MENU ¢ 4 I O 1 4 ¢ Bliká číslica pre aktuálnu

¢ Zadajte číslicu ¢ OK.

dĺžku prestávky: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

Zadajte písmená/znaky
Príslušné tlačidlo stlačte viackrát.
Stlačte tlačidlo s mriežkou # krátko na prechod z
režimu "Abc" na režim "123", z režimu "123" na režim
"abc" a z režimu "abc" na režim "Abc"
Štandardné písmo

P
#

1x 2x
1)
1
a b
d e
g h
j k
m n
p q
t u
w x
. ,
* /
Ab 123

3x
Ł
c
f
i
l
o
r
v
y
?
(
#

4x
$
2
3
4
5
6
s
8
z
!
)
@

cca 1,0 W
cca 0,7 W
cca 0,8 W

Všeobecné technické údaje
DECT-štandard
GAP-štandard
Dosah

je podporovaný
je podporovaný
až do 300 m vo voľnom
priestranstve, až do 50 m
v budovách
Napájanie základňovej 230 V ~/50 Hz
stanice el. prúdom
Podmienky prostredia +5 °C až do +45 °C; 20 % až do
75 % relatívnej vlhkosti vzduchu
pre prevádzku

Otázky a odpovede

Príloha

1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q

(Stav pri tlači návodu na obsluhu)
Prenosná časť je dodávaná so schválenými batériami.

5x
Ą
ä
ë
ď

6x
¤
á
é
í

7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
ŕ
č
ě

â
ę
î

ă

ö
7
ü
9
0
<
\

ń
ß
ú
˙
+
=
&

ó

ň

ô

ů ű
ý ć
- :
> %
§

ř
ż

Ak sa pri používaní vášho telefónu vyskytnú otázky,
sme vám k dispozícii na adrese
www.gigaset.com/service 24 hodín denne. Okrem
toho sú v nasledujúcej tabuľke vypísané často sa
vyskytujúce problémy a ich možné riešenia.
Problém

Príčina

Riešenie

Displej nič
nezobrazuje.

Prenosná časť nie
je zapnutá

Stlačte tlačidlo
ukončenia hovoru a
na cca 5 sekúnd alebo
postavte prenosnú časť
do základne.
Nabite / vymeňte
batérie.
Zmenšite odstup
medzi prenosnou
časťou a základňovou
stanicou.

Batérie sú vybité.

ç
Nie je spojenie
so základnou
stanicou, na
displeji bliká
Zakladna.

ő

ĺ
ˇ

"

’

1) Medzery

Technické údaje

;

_
Nepočujete
žiadny
vyzváňací/
oznamovací
tón z pevnej
siete.

Odporúčané batérie
Technológia:
Nikel-Metal-Hydrid (NiMH):
Veľkosť:
AAA (Micro, HR03)
Napätie:
1,2 V
Kapacita:
400 - 800 mAh
Odporúčame nasledujúce typy batérií:
◆ GP 550/700 mAh
◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
◆ Peacebay 550/650 mAh

Chybový tón
po
vyžiadaní
systémového
PIN
Zabudli ste
PIN.

Prenosná časť sa
nachádza mimo
dosahu
základňovej
stanice.
Slúchadlo nie je
prihlásené.
Základňová
stanica nie je
zapojená.

¢

Prihláste prenosnú časť
S. 10.
Skontrolujte sieťovú
zástrčku na
základňovej stanici
S. 3.
Používajte vždy
Nebol použitý
spoludodaný telefónny
spoludodaný
telefónny kábel,
kábel, príp. pri
príp. bol tento
odbornom predaji
nahradený novým dbajte na správne
káblom
obsadenie zástrčky. 3s nesprávnym
až 4-žilový telefónny
obsadením
kábel/EURO CTR37.
zástrčky.
Vami zadaný
Uveďte systémový PIN
systémový PIN je do stavu ako pri dodaní
S. 11.
0000
nesprávny.
Odhlásia sa všetky
prenosné časti.
Vynulujú sa všetky
nastavenia. Vymažú sa
všetky záznamy.

¢

¢
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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:
◆ Rozsiahle informácie o našich produktoch
◆ Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
◆ Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hladanie textu
◆ Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovat’.
◆ Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
◆ Súbory na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
◆ 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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Záručný list
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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Menu - prehľad
Váš telefón disponuje početnými funkciami. Tie sú
vám ponúkané cez menu.
Pre voľbu niektorej funkcie v stave pokoja telefónu
stlačte MENU (Otvoriť menu), tlačidlami t a v
listujte k želanej funkcii a potvrďte s OK.
Späť do pokojového stavu: Dlho stlačte tlačidlo a.
1

MENU

¢ 4 1 ¢ OK

Budik

1-1 Aktivace

Zapnutie/vypnutie budíka

1-2 Cas buzeni

Formát zadania: SSMM

2

Alternatívne k voľbe funkcie cez tlačidlá t a v
môžete aj zadať číselnú kombináciu, ktorá v tomto
prehľade menu stojí pred funkciou.
Príklad pre nastavenie dátumu a času:

Zvuky

2-1 Hlas.sluchatka

nastaviteľné v 3 stupňoch

2-2 Hlasitost vyz.

5 stupňov + ”Crescendo” na výber

2-3 Melodie vyz.

2-4 Upozor. tony
2-5 Vybity akumul.

2-3-1 Pro ext volani

10 melódií pre externé volania na výber

2-3-2 Pro int volani

10 melódií pre interné volania na výber

2-3-3 Budik

10 melódií pre budík na výber

zapnúť/vypnúť
2-5-1 Vyp.
2-5-2 Zap.

Výstražný tón pre zobrazenie
temer prázdnych batérií:

2-5-3 Behem hovoru

3

Zaznamnik

3-1 Tlacitko 1
(všetky prístroje)

(len prístroje
s odkazovačom)
3-2 Aktivace

3-1-1 Memobox

3-1-2 Int. zazn.

nikdy
vždy
iba počas hovoru

Tlačidlo 1 obsaďte sieťovým odkazovačom a zadajte číslo sieťového
odkazovača (v pokojovom stave pre voľbu stlačte tlačidlo 1 dlho.
Memobox: Odkazovač vášho sieťového operátora; musí sa zvlášť
objednať. Zoznam sieťových odkazovačov je možné zobraziť, pokiaľ
sieťový operátor túto funkciu podporuje a tlačidlo 1 bolo obsadené
sieťovým odkazovačom.
Tlačidlo 1 obsaďte odkazovačom
(v pokojovom stave pre voľbu stlačte dlho).

Zapnutie alebo vypnutie odkazovača

3-3 Priposlech
3-3-2 Zakladna
3-4 Ohlaseni

3-4-1 Nahrat ohl.

Počas nahrávania odkazu môžete odpočúvať cez reproduktor na
základňovej stanici.

¢ S. 9

3-4-2 Prehrat ohl.

vypočutie vlastného ohlásenia

3-4-3 Smazat ohl.

vymazanie vlastného ohlásenia
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3-5 Delka zpravy

3-6 Prijem volani

4

3-5-1 Neomezeno

Neobmedzujte dĺžku záznamu na volanie.

3-5-2 1 minuta

Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 1 minútu.

3-5-3 2 minuty

Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 2 minúty.

3-5-4 3 minuty

Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 3 minúty.

3-6-1 Ihned

Volanie bude okamžite prevzaté.

3-6-2 po 10 sek.

Volanie sa prevezme po 10 sekundách.

3-6-3 po 18 sek.

Volanie sa prevezme po 18 sekundách.

3-6-4 po 30 sek.

Volanie sa prevezme po 30 sekundách.

3-6-5 Automaticky

Ak ešte nie sú žiadne nové odkazy, preberie odkazovač hovor po 18 sek.
Ak sú už prítomné nové odkazy, prijme hovor už po 10 sekundách.

Nastaveni

4-1 Datum/cas
4-2 Sluchatko

4-3 Zakladna

Zadajte dátum (formát DDMMRR), potom zadajte čas (formát HHMM)

¢ S. 11

4-2-1 Jazyk

Nastavenie jazyka displeja

4-2-2 Aut. prijem

zapnutie/vypnutie automatického prijatia volania

4-2-3 Prihlasit

Ručné prihlásenie prenosnej časti

4-2-4 Tovarni nastav

Resetovanie prenosnej časti

4-3-1 Zvuky (len AS200A)

4-3-2 Typ sezn. vol.

¢ S. 10

¢ S. 11

4-3-1-1 Hlasitost vyz.

5 stupňov + "Crescendo" + "VYP" na
výber

4-3-1-2 Melodie vyz.

10 melódií na výber

4-3-2-1 Zmeskana vol
4-3-2-2 Vsechna vol.

¢ S. 8
¢ S. 8

4-3-3 Systemovy PIN

Zmena systémového PIN (stav pri dodaní: 0000)

4-3-4 Tovarni nastav

Vynulovanie do stavu ako pri dodaní

4-3-5 Dalsi funkce

4-3-7 Prednastaveni

¢ S. 11

¢ S. 11
¢ S. 2
aktivovanie/deaktivovanie¢ S. 2

4-3-5-1 Opakovani

aktivovanie/deaktivovanie

4-3-5-2 Rezim Eko+

aktivovanie/deaktivovanie

4-3-5-3 Rezim Eko
4-3-6 Priposlech

¢ S. 7

funkciu zapnúť/vypnúť

¢ S. 11

4-3-7-1 Prednast.cislo

Predvoľba sieťového operátora, ktorá
sa má automaticky predradiť pred
zvolené telefónne číslo.

4-3-7-2 S cislem

Prvé číslice predvolieb, ktoré sa majú
voliť s predvoľbou.

4-3-7-3 Bez cisla

Prvé číslice čísel s predvoľbou, ktoré
sa majú zvoliť bez predvoľby.
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