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Gigaset A160/A260/A165/A265 česky
Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku
14
5

1 Stav nabití
akumulátoru
2 Interní číslo
přenosné části
3 Dialogová tlačítka
4 Tlačítko zpráv
5 Tlačítko telefonního
seznamu
6 Ovládací tlačítko
7 Tlačítko vyzvednutí
8 Tlačítko zavěšení,
zapnutí a vypnutí
9 Zapnutí/vypnutí
vyzvánění (dlouze
stiskněte v klidovém
stavu)
10 Zapnutí/vypnutí
blokování tlačítek
(dlouze stiskněte)
11 Tlačítko R
- zpětný dotaz (flash)
- pauza ve volbě
(dlouze stiskněte)
12 Mikrofon
13 Tlačítko budíku
14 Tlačítko hlasitého
telefonování (pouze
Gigaset A260/A265)

1
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11.12.
INT

2

Tlačítko pro přihlášení/
paging (str. 8)

Dialogová tlačítka:

3

Stisknutím tlačítka vyvoláte vždy tu funkci,
která je zobrazena na displeji nad ním.

4
5
6
7

Symbol

INT
MENU

8

“
U

T

9

˜

10
11

OK

12
13

Stručný přehled - základna
s hlasovým záznamníkem
5
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V
11:56
MENU

1

Význam při stisknutí tlačítka
Volání všech přihlášených částí.
Otevření hlavního menu/podmenu
(viz přehled menu, str. 11).
Návrat o jednu úroveň menu zpět.
Listování pomocí u nahoru/dolů
resp. nastavení hlasitosti.
Posun kurzoru pomocí u vlevo/
vpravo.
Mazání po znacích směrem doleva.
Potvrzení funkce menu resp.
uložení zadání.
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1 Tlačítko pro přihlášení/paging:
hledání přenosné části (krátce stiskněte,
„paging“, str. 8),
přihlášení přenosné části (dlouze stiskněte,
str. 7).
2 Tlačítko zapnutí a vypnutí: zapnutí/vypnutí
hlasového záznamníku.
Svítí: hlasový záznamník je zapnutý.
Bliká: k dispozici je alespoň jedna nová zpráva
nebo právě probíhá nahrávání zprávy.
Rozsvítí se přibližně každé čtyři sekundy: paměť
je plná.

Bezpečnostní pokyny
W

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní
informace a návod k použití. Vysvětlete svým
dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití
telefonu.

$

Vkládejte jen schválené, dobíjecí
akumulátory! Tzn. v žádném případě
nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti
dobíjení), v takovém případě nelze vyloučit
závažné poškození zdraví a úraz. Akumulátory
používejte v souladu s tímto návodem k použití
(str. 3).

Během přehrávání zpráv:
3 Smazání aktuální zprávy.
4 Skok na předcházející zprávu.
5 Změna hlasitosti (ð = zeslabit; ñ = zesílit).
Během přehrávání zpráv: změna hlasitosti
reproduktoru.
Během signalizovaného externího volání:
změna hlasitosti vyzvánění.
6 Tlačítko zastavení/spuštení přehrávání:
Přehrání zpráv z hlasového záznamníku resp.
přerušení přehrávání.
7 Skok na další zprávu.

Při provozu může docházet k ovlivnění funkce
lékařských přístrojů. Dodržujte technické
podmínky příslušného prostředí, např.
lékařské ordinace.
Nepřidržujte přenosnou část její zadní stranou
u ucha, jestliže zvoní resp. je-li zapnutá funkce
hlasitého telefonování. V opačném případě si
můžete přivodit těžké či trvalé poškození
sluchu. Přenosná část může působit nepříjemný
bručivý zvuk v naslouchadlech pro
nedoslýchavé.

Nezapomeňte prosím:

Neinstalujte telefon v koupelnách ani sprchách.
Přenosná část a základna nejsou chráněny proti
stříkající vodě.

◆ Je-li hlasový záznamník obsluhován z některé

přenosné části, nebo nahrává-li zprávu, není jej
možné obsluhovat ze základny.
◆ Bliká-li tlačítko zapnutí a vypnutí, ačkoli je
hlasový záznamník vypnutý, je v hlasovém
záznamníku k dispozici alespoň jedna nová,
ještě nevyslechnutá zpráva.

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí
nebezpečí výbuchu, např. lakovny.

ƒ

Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze
s návodem k použití.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí
být likvidovány odděleně od komunálního
odpadu prostřednictvím určených sběrných
míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách
znamená, že se na produkt vztahuje evropská
směrnice 2002/96/ES.
Správná likvidace a samostatný sběr starých
přístrojů pomůže prevenci před negativními
důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je
předpokladem opakovaného použití
a recyklace použitého elektrického a
elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých
přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu,
podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v
obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Je-li aktivní blokování tlačítek (str. 1), není možné volit ani
telefonní čísla tísňového volání!
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou
dostupné ve všech zemích.
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ECO DECT
ECO DECT znamená· snížení spotřeby energie díky
používání úsporného napájení a navíc snížením
rádiového výkonu základny.
Zastavení vysílacího výkonu základny je aktivní,
když je k základně přihlášeno pouze 1 sluchátko!
Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon nezávisle na
vzdálenosti od základny.

Uvedení telefonu do provozu
Krok 1: připojení základny

1

2

Základna bez hlasového záznamníku

Krok 2: uvedení přenosné části do
provozu
Upozornění:
Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů
◆ Vodiče k akumulátoru je před uzavřením krytu

nutné vložit do kabelových drážek tak, aby se kryt
akumulátoru o kabely nezachytil. V opačném
případě hrozí při zavírání krytu nebezpečí
poškození těchto vodičů.
◆ Používejte pouze akumulátory s možností
dobíjení doporučené společností Gigaset
Communications GmbH * (str. 9), tzn. v žádném
případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti
dobíjení), v takovém případě není možné vyloučit
závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by
dojít například k poškození pláště baterie nebo
akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat.
Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí,
případě by mohlo dojít k poškození přístroje.
◆ Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců, mohlo
by dojít k poškození akumulátorů.
◆ Přenosná část smí být umístěna pouze do
nabíječky k tomu určené.
* Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG.

1

2

◆ Konektor zastrčte do zásuvky, jak je znázorněno
ve zvětšeném výřezu.

◆ Vložte akumulátory.
◆ Kabely vložte do kabelových drážek.
Základna s hlasovým záznamníkem

Nejprve připojte napájecí adaptér (230 V) se
síťovým kabelem 1 a poté zapojte telefonní
zástrčku s telefonním kabelem 2, jak je
znázorněno níže. Kabely vložte do příslušných
kabelových drážek. Oba kabely musí být vždy
zapojené.
◆ Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě
kupujete nový telefonní kabel, ujistěte se
o správném obsazení kontaktů konektoru:
3-4 obsazení telefonních žil/EURO CTR37.

Zavření krytu přihrádky na akumulátory
Nasaďte kryt do horního konce přihrádky na
akumulátory a přitlačte jej, dokud nezaklapne.
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Otevření krytu přihrádky na akumulátory
Zasuňte nehet mezi kryt a plášť a vytáhněte kryt
směrem nahoru.

Každému telefonnímu číslu můžete automaticky
předřadit předvolbu provozovatele sítě (viz přehled
menu „Prednastaveni“, str. 11).

Krok 3: přihlášení přenosné části k
základně a nabití akumulátorů

Přijetí volání

Předpoklad: přenosná část není přihlášena
k žádné základně.
Přihlášení přenosné části k základně Gigaset A160/
A260/A165/A265 probíhá automaticky.
Přenosnou část postavte do nabíječky nebo
základny displejem směrem dopředu. Uslyšíte
potvrzovací tón. Přenosnou část ponechte stát
v základně, dokud není přihlášení dokončeno.
Proces automatického přihlašování může trvat až
5 minut. Během této doby se na displeji zobrazuje
Prihlasovani. Přenosná část obdrží nejnižší volné
interní číslo (1–4). Je-li k základně přihlášeno více
přenosných částí, zobrazí se interní číslo po
přihlášení na displeji vlevo nahoře, např. 2. Jsou-li
již interní čísla 1 až 4 přidělena (již jsou přihlášeny
čtyři přenosné části), bude přenosná část číslo
4 odhlášena a přepsána.

Nabíjení akumulátorů
Pro nabití akumulátorů nechte přenosnou část
Gigaset A160/A260 13 hodin a Gigaset A165/A265
ca. 6 hodin stát v základně. Po uplynutí této doby
jsou akumulátory plně nabité. Správné zobrazení
stavu nabití akumulátoru je možné pouze po
nepřetržitém nabití/vybití. Proces nabíjení byste
proto neměli přerušovat.
Nabíjení akumulátorů je řízeno elektronicky,
nemůže proto dojít k jejich přebití. Akumulátory se
během nabíjení zahřívají. Je to běžný jev, který
není nebezpečný. Kapacita akumulátorů se
z technických důvodů po určité době snižuje.
Pro správné zaznamenání časů volání je nutné
nastavit datum a čas (viz přehled menu, str. 11).
Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá
displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno na
str. 1.

Telefonování
Externí volání/ukončení hovoru
Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.
~ (zadejte telefonní číslo) c.
Telefonní číslo se navolí. (Můžete také nejprve
stisknout dlouze tlačítko c [oznamovací tón]
a poté zadat telefonní číslo.) Během hovoru
můžete pomocí t nastavit hlasitost ve sluchátku.
Ukončení hovoru/přerušení volby: stiskněte
tlačítko zavěšení a.

Příchozí volání je signalizováno vyzváněním,
blikáním tlačítka hlasitého telefonování d
(Gigaset A260/A265) a zobrazením na displeji.
K přijetí volání máte následující možnosti:
◆ Stiskněte tlačítko vyzvednutí c.
◆ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování d
(Gigaset A260/A265).
Při zapnuté funkci Aut. prijem (viz přehled menu,
str. 11) jednoduše vyjměte přenosnou část ze
základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího
Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní
číslo nebo, jestliže je uloženo v telefonním
seznamu, jméno volajícího.
Předpoklady:
1 U svého provozovatele sítě jste si vyžádali
službu zobrazování telefonního čísla volajícího
(CLIP) na svém displeji.
2 Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal
službu přenosu svého telefonního čísla (CLI).
Na displeji je zobrazeno ®, jestliže si volaný
účastník u svého provozovatele sítě nevyžádal
službu CLIP, Anonymni, jestliže byl přenos
telefonního čísla potlačen volajícím, nebo
Nezname, jestliže není-li přenášeno žádné
telefonní číslo.

Hlasité telefonování (pouze Gigaset
A260/A265)
Po zadání telefonního čísla můžete stisknutím
tlačítka hlasitého telefonování d ihned
telefonovat v hlasitém režimu (tlačítko d trvale
svítí). Během hovoru a při poslechu hlasového
záznamníku (pokud je k dispozici) je možné
přepínat stisknutím tlačítka d mezi režimem
sluchátka a režimem hlasitého telefonování.
Pomocí t nastavte během hlasitého telefonování
požadovanou hlasitost.

Ovládání přenosné části
Zapnutí/vypnutí přenosné části
Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení a.
Jestliže vložíte vypnutou přenosnou část do
základny resp. nabíječky, automaticky se zapne.
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Použití telefonního a dalších
seznamů
Telefonní seznam
Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko
h (Gigaset A160/A165) příp. v (Gigaset A260/
A265).
Možnost uložení až 40 telefonních čísel (max.
32 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).
Upozornění:
Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního
seznamu uložit pod některé z tlačítek (str. 5).

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu
h resp. v ¢ Novy zaznam? ¢ OK
~
~

Zadejte číslo a stiskněte OK.
Zadejte jméno a stiskněte OK.

Uložení čísla do telefonního seznamu
h resp. v ¢ MENU ¢ Novy zaznam ¢ OK
~
~

Zadejte číslo a stiskněte OK.
Zadejte jméno a stiskněte OK.

Volba záznamu telefonního seznamu
Otevřete telefonní seznam pomocí h resp. v.

Máte následující možnosti:
◆ Pomocí u listujte k požadovanému záznamu,
až zvolíte hledané jméno.
◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte
pomocí u k záznamu.

Volba z telefonního seznamu
v ¢ u (zvolte záznam) ¢ c
Využití dalších funkcí

v ¢ v (zvolte záznam) ¢ MENU
Pomocí u můžete volit následující funkce:
Ukaz cislo

Zobrazení telefonního čísla.

Pouzit cislo

Úprava nebo doplnění
uloženého čísla. Následná volba
čísla nebo vyvolání dalších
funkcí pomocí MENU.

Zmenit zaznam Změna zvoleného záznamu.
Smazat zaznam Smazání zvoleného záznamu.
Poslat zaznam

Odeslání jednotlivého záznamu
na jinou přenosnou část (str. 5).

Smazat seznam Smazání všech záznamů

telefonního seznamu.

Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu
na jinou přenosnou část (str. 5).

Zkrac. volba

Uložení aktuálního záznamu
pod některé z tlačítek pro
zkrácenou volbu.

Volba přes tlačítka zkrácené volby
Stiskněte dlouze příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu do jiné přenosné
části
Předpoklady:
◆ Přenosné části příjemce i odesílatele jsou
přihlášené ke stejné základně.
◆ Druhá přenosná část a základna mohou
odesílat a přijímat záznamy telefonního
seznamu.

v ¢ u (zvolte záznam) ¢ MENU ¢ Poslat
zaznam / Poslat seznam ¢ OK ¢ ~ (zadejte

interní číslo přenosné části příjemce)

¢ OK

Seznam opakování volby
V tomto seznamu je uloženo deset naposledy
volených telefonních čísel.

Volba ze seznamu opakování volby
c

u
c

Tlačítko krátce stiskněte.
Zvolte záznam.
Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí.
Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů v seznamu opakování volby
c

Tlačítko krátce stiskněte.

u

Zvolte záznam.

MENU

Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících funkcí:
Pouzit cislo

(jako v tel. seznamu, str. 5)

Ulozit do sezn

Uložení záznamu do
telefonního seznamu.

Smazat zaznam (jako v tel. seznamu, str. 5)
Smazat seznam (jako v tel. seznamu, str. 5)
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Seznam volajících/seznam hlasového
záznamníku (resp. Memoboxu)

Další funkce pro přístroje s hlasovým
záznamníkem

Jakmile do seznamu přibude nový záznam,
zazní upozorňovací tón. Na displeji vidíte hlášení.
Jestliže stisknete tlačítko f, uvidíte všechny
seznamy. Jestliže nové zprávy obsahuje pouze
jeden seznam, potom se tento seznam ihned
otevře.

Seznam hlasového záznamníku

Upozornění:
Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle
příslušného nastavení hlášení (podle Vašeho
provozovatele sítě).

Seznam volajících
Předpoklad: funkce CLIP je aktivní (str. 4)
V seznamu se ukládají telefonní čísla posledních 20
zmeškaných volání. Opakovaná volání ze stejného
telefonního čísla se ukládají jednou (poslední
volání).
Seznam volajících se zobrazuje následujícím
způsobem:

Pomocí seznamu hlasového záznamníku můžete
vyslechnout zprávy uložené v hlasovém
záznamníku.
Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje
následujícím způsobem:
Zaznamnik 01+02
Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv

Otevření seznamu záznamníku zápisníku
f ¢ Zaznamnik 01+02 ¢ OK

Spustí se přehrávání.

Využití dalších funkcí

u (zvolte záznam) ¢ MENU
Pomocí u můžete volit následující funkce:
Pokracovat

Pokračování zastaveného
přehrávání (viz str. 7).

Hlasitost

Nastavení hlasitosti.

Sezn.Vol: 01+02
Počet nových záznamů + počet starých, přečtených
záznamů

Otevření seznamu volajících
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK
Pomocí u zvolte záznam. V seznamu volajících se

zobrazí poslední příchozí volání.
Využití dalších funkcí

u (zvolte záznam) ¢ MENU
Pomocí u můžete volit následující funkce:
Smazat
zaznam

Smazání aktuálního záznamu.

Ulozit do sezn Uložení záznamu do telefonního

seznamu.

Datum/Cas

Zobrazení data a času volání
(jsou-li nastaveny).

Stav

NovaVol: nové zmeškané volání.
StaraVol: již přečtený záznam.
Prij vol: volání bylo přijato.

Smazat
seznam

Pozor! Budou smazány všechny
staré i nové záznamy.

Zpětné volání volajícímu ze seznamu volajících
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK
¢ u (zvolte záznam) ¢ c

Ulozit do sezn Uložení záznamu do telefonního

seznamu.

Smazat stare

Smazání všech starých zpráv.

Automatická předvolba provozovatele
sítě (přednastavené číslo Call-by-Call)
Viz přehled menu, str. 11.

Obsluha hlasového záznamníku
(A165/A265)
Hlasový záznamníku se ovládá jak z přenosné části
(viz přehled menu, str. 11), tak pomocí tlačítek
základny (str. 1).

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku
Na displeji se zobrazí symbol ±. Na základně svítí
tlačítko ö.

Telefon se dodává se standardní ohlašovací
zprávou. Jestliže není k dispozici žádná vlastní,
osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní
ohlašovací zpráva.
Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový záznamník se
automaticky vypne. Smažete-li staré zprávy,
hlasový záznamník se automaticky opět zapne.
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Nahrání vlastní ohlašovací zprávy
Viz přehled menu, str. 11.
Slyšíte tón oznamující připravenost záznamníku
(krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu
(min. 3 sekundy). Pomocí OK nahrávku potvrďte,
pomocí a nebo ” nahrávku stornujte. Po
dokončení nahrávání se ohlašovací zpráva pro
kontrolu přehraje.
Nezapomeňte prosím:
Nahrávání se automaticky ukončí při dosažení
maximální délky záznamu (170 sekund) nebo při
odmlce delší než 2 sekundy.

Poslech nebo smazání ohlašovací zprávy
Viz přehled menu, str. 11.

Poslech/smazání zpráv
Přehrávání začne první novou zprávou.
Poslech starých zpráv
Viz seznam hlasového záznamníku, str. 6.
Zastavení a ovládání přehrávání
Během přehrávání zpráv:

2

Zastavení přehrávání. Chcete-li
pokračovat, opět stiskněte 2.

t

Skok na začátek aktuální zprávy.

2xt

Na předcházející zprávu.

v

Na další zprávu.

2xv

Na přespříští zprávu.

Smazání všech starých zpráv
Během přehrávání nebo při pauze:
MENU
Smazat stare
OK
(potvrďte bezpečnostní dotaz)

¢

¢

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku
Během probíhajícího nahrávání hovoru hlasovým
záznamníkem stále můžete tento hovor přijmout
stisknutím c nebo d (hlasité telefonování).
Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.

Zapnutí/vypnutí příposlechu
Během nahrávání zprávy můžete prostřednictvím
reproduktorů základny a přihlášených přenosných
částí (pouze Gigaset A265) naslouchat (viz přehled
menu, str. 11).

Nastavení hlasového záznamníku
Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven.
Individuální nastavení proveďte z přenosné části.

Nastavení příjmu volání
Můžete nastavit, kdy má hlasový záznamník
přijmout volání.
MENU
Zaznamnik
OK
Prijem volani
OK
Ihned / po 10 sek. / po 20 sek. / po 30
sek. / Automaticky zvolte
OK (‰ = zap.)

¢

¢
¢

¢ ¢
¢

Stanovení délky nahrávky
Viz přehled menu, str. 11.

Nastavení jiného jazyka
Jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací
zprávy můžete změnit.
MENU
3 3 9 2 (zahajte proceduru).

¢

Zvolte jazyk: 1 (česky), 2 (chorvatsky),
3 (anglicky). Potvrďte pomocí OK.

Nastavení hlas. záznamníku (resp.
Memoboxu) pro volbu tlačítkem 1
Na přenosné části stačí pouze dlouze stisknout
tlačítko 1 a budete přímo spojeni s hlasovým
záznamníkem (resp. Memoboxem).
Viz přehled menu, str. 11.

Přihlášení dalších přenosných
částí
K jedné základně můžete přihlásit až čtyři přenosné
části.
Automatické přihlášení přenosných částí na
základnu Gigaset A160/A260/A165/A265, viz
str. 4.

Manuální přihlášení přenosných částí na základnu
Gigaset A160/A260/A165/A265

¢
¢ ¢

1. Na přenosné části: MENU
Nastaveni
OK
Prenosna cast
OK
Prihlasit
zadejte systémový kód PIN základny (tovární
nastavení: 0000)
OK.
Na displeji bliká Prihlasovani.

¢
¢

¢

¢

2. Na základně: Do 60 sekund po zadání
systémového kódu PIN dlouze (min. 1 s) stiskněte
tlačítko pro přihlášení/paging ÷ příp. ù(str. 1).
Proces přihlašování může trvat až 5 minut.
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Hledání přenosné části
(„paging“)
Přenosnou část můžete najít s pomocí základny.
◆ Tlačítko pro přihlášení/paging ÷ příp. ù na
základně krátce stiskněte.
◆ Všechny přenosné části současně vyzvánějí
(„paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.
Ukončení: krátce stiskněte přihlašovací tlačítko/
paging ÷ příp. ùna základně (str. 1) nebo tlačítko
zvednutí c na přenosné části.

Použití více přenosných částí
Interní volání
Interní volání jsou bezplatné hovory mezi
přenosnými částmi přihlášenými ke stejné
základně.
Stiskněte dialogové tlačítko INT. Budou volány
všechny přenosné části. Po přihlášení interního
účastníka s ním můžete hovořit. Pro ukončení
stiskněte tlačítko zavěšení a.

Interní připojení
Chcete se připojit k probíhajícímu externímu
hovoru.
Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí c. Připojíte se
k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.
Ukončení: stiskněte tlačítko zavěšení a. Všichni
účastníci slyší signální tón.
Stiskne-li první interní účastník tlačítko zavěšení
a, zůstává spojení mezi připojenou přenosnou
částí a externím účastníkem zachováno.

Nastavení přenosné části
Změna jazyka na displeji

¢ Nastaveni ¢ OK ¢ Prenosna cast
¢ OK ¢ Jazyk ¢ OK ¢ zvolte jazyk ¢ OK
MENU

Aktuální jazyk je označen symbolem ‰.

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám
nesrozumitelný jazyk:
MENU
3 2 1 (tiskněte postupně tlačítka)

¢

Pomocí u zvolte správný jazyk a stiskněte OK.

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

Nastavení budíku

Hovoříte s externím účastníkem. Stiskněte
dialogové tlačítko INT. Budou volány všechny
přenosné části. Externí účastník slyší melodii při
čekání.
◆ Před ohlášením interního účastníka stiskněte
tlačítko zavěšení a; hovor bude přepojen
k účastníkovi, který přijme volání.
◆ Po ohlášení interního účastníka s tímto
účastníkem můžete hovořit. Stiskněte tlačítko
zavěšení a; hovor bude přepojen, nebo
stiskněte dialogové tlačítko ”; budete opět
spojeni s externím účastníkem.

Zapnutí/vypnutí budíku

Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto
hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru.
Připojení dalšího účastníka je všem telefonním
partnerům signalizováno signálním tónem.
Předpoklad: funkce Priposlech je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

¢ Nastaveni ¢ OK ¢ Zakladna ¢ OK
¢ Priposlech ¢ OK (‰ = zap.)
MENU

¢ Budik ¢ OK ¢ Aktivace
¢ OK (‰ = zap.)
MENU

Nebo: stiskněte tlačítko budíku g.
Zvonící budík vypnete na 24 hodin stisknutím
libovolného tlačítka.

Nastavení času buzení
MENU

¢ Budik ¢ OK ¢ Cas buzeni ¢ OK

Zadejte čas buzení v hodinách a minutách
a stiskněte OK.

Obnovení továrního nastavení přenosné
části
Individuální nastavení a změny můžete zrušit.
Záznamy v telefonním seznamu, seznamu
volajících a přihlášení přenosné části k základně
zůstávají zachovány.
MENU
Nastaveni
OK
Prenosna cast
OK
Tovarni nastav
OK

¢

¢
¢

¢

¢
¢

Tlačítkem a obnovování továrního nastavení
přerušíte.
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Nastavení základny

Dodatek

Nastavení základny proveďte prostřednictvím
přihlášené přenosné části.
Jak nastavíte systémový PIN základny a také jak
u přístrojů s hlasovým záznamníkem nastavíte
hlasitost a melodii vyzvánění se dozvíte v přehledu
menu, str. 11.

Zadávání specialních znaků
Standardní písmo
1x

2x

3x

4x

5x

6x

1

Ł

$

Ą

¤

.

,

?

!

0

+

P *

/

(

)

<

=

#

@

\

&

1

Q

Obnovení továrního nastavení základny
Při obnovení továrního nastavení budou všechny
přenosné části odhlášeny. Provede se vynulování
individuálních nastavení. Zachováno zůstane
pouze datum a čas.
MENU
Nastaveni
OK
Zakladna
OK
Tovarni nastav
OK

¢

¢

¢
¢

¢

¢

Jestliže jste zapomněli systémový kód PIN, můžete
provést reset základny na původní kód 0000:
Ze základny odpojte napájecí kabel. Na základně
podržte stisknuté tlačítko pro přihlášení/paging ÷
příp. ù (str. 1) a současně opět připojte síťový
kabel do základny. U přístrojů s hlasovým
záznamníkem uslyšíte navíc upozorňovací tón.
Základna se nyní nachází v továrním nastavení
a systémový kód PIN je nastaven na 0000.

#

Mezera

Abc-->
123

123-->
abc

Technické údaje
Doporučené akumulátory
(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)
Nikl-metal-hydridové (NiMH):
Přenosná část A16: V30145-K1310-X383
Přenosná část A26: V30145-K1310-X359, -X402
Přenosná část se dodává se schváleným
akumulátorem.

Příkon základny

Provoz základny na telefonní ústředně

V pohotovostním stavu: přibližně 2 W
Během hovoru: přibližně 3 W

Tato nastavení je nutné provést pouze v případě, že
to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod
k použití telefonní ústředny.

Všeobecné technické údaje

Změna druhu volby

Standard GAP

podporován

Dosah

až 300 m na volném
prostranství, až 50 m v budovách

Napájení základny el.
proudem

230 V ~/50 Hz

Provozní podmínky
prostředí

+5 °C až +45 °C;
20 % až 75 % relativní vlhkost
vzduchu

¢

¢

MENU
33911
číslice nastaveného druhy
volby bliká: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulsní
volba (IWV)
zadejte číslici
OK.

¢

¢

Nastavení délky signálu flash
MENU ¢ I I O 1 2 ¢ číslice aktuální délky

Standard DECT

signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;

podporován

2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms
zadejte číslici
OK.

Údržba a péče

Změna pauzy po obsazení linky

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte vlhkou
utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou
utěrkou.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí
nebezpečí elektrostatického výboje.

¢

¢

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi
stisknutí tlačítka vyzvednutí c a vytočení
telefonního čísla.
MENU
IIO1O
číslice aktuální délky pauzy
bliká: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s
zadejte číslici

¢

¢

¢ OK.

¢

Změna pauzy po tlačítku R
MENU ¢ I I O 1 4 ¢ èíslice aktuální délky pauzy

bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
zadejte číslo
OK.

¢

¢

Kontakt s kapalinou !
Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s
kapalinou:
Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.
Kapalinu nechte ze sluchátka vykapat.
Všechny části opatrně osušte a sluchátko s
otevřenou přihrádkou na akumulátory položte

¤
¤
¤
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klávesnicí směrem dolů na dobu nejméně
72 hodin na suché a teplé místo (nepokládejte
jej do mikrovlnné trouby, trouby na pečení
apod.).
Sluchátko opět zapněte až po úplném
vysušení.
Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech
i nadále funkční.

¤

Otázky a odpovědi
Budete-li se chtít při používání telefonu na cokoli
zeptat, jsme vám 24 hodin denně k dispozici na
www.gigaset.com/customercare. Kromě toho jsou
v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující
problémy a jejich možná řešení.
Problém

Příčina

Na displeji se
nic
nezobrazuje.

Přenosná část
není zapnutá.

Řešení

Stiskněte na ca
5 sekund tlačítko
zavěšení a nebo
vložte přenosnou část
do základny.
Akumulátory jsou Nabijte/vyměňte
akumulátory (str. 4).
vybité.
Přenosná část Zámek tlačítek je Stiskněte na ca
nereaguje na aktivní.
2 sekundy tlačítko
stisknutí
s křížkem R (str. 1).
tlačítka.
Chybí spojení Přenosná část se Zkraťte vzdálenost
mezi přenosnou částí
se základnou, nachází mimo
dosah základny. a základnou.
na displeji
Přenosná část
bliká
není přihlášená. Přihlaste přenosnou
Zakladna.
část (str. 4).
Základna není
Zkontrolujte napájecí
zapnutá.
adaptér základny
Nesprávné
zapojení kabelů. (str. 3).
Zkontrolujte zapojení
kabelů (str. 3).

Zákaznický servis
(Customer Care)
Naše podpora na internetu:
www.gigaset.com/customercare
Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7
dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody
k použití a nejnovější aktualizace programového
vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).
Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku
k tomuto návodu k použití.
Hotline linka: 233 032 727
Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který
vám podá příslušné informace o produktu a jeho
instalaci.
V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy
nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a
spolehlivé služby naše servisní centrum:
MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:
Modřice
Masarykova 118
664 42
Olomouc Sokolská 22
772 00
Praha
Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00
Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01
Adresa pro zasílání oprav:
Modřice
Masarykova 118
664 42
Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu,
který je součástí dodávky přístroje. Záruka se
nevztahuje na poškození vzniklá neodborným
zacházením, opotřebováním nebo zásahem třetí
osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a
nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují
hodnotu nebo použitelnost přístroje.
Mějte prosím připravený doklad o nákupu.
V zemích, v nichž není náš produkt prodáván
prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou
nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní
přípojky v České republice.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto
prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a
směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě
s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.200524 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování
zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným
oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení
bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.
Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/
EC naleznete prostřednictvím následující
internetové adresy:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti
(tel.: 23303 2727).
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Přehled menu
Návrat do klidového stavu: stiskněte dlouze
tlačítko a.
K požadované funkci můžete přistoupit dvojím
způsobem:
◆ listováním pomocí tlačítek t a v,
◆ zadáním příslušné kombinace číslic, např.:
MENU I 1 pro nastavení data a času.

Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce
jsou nabízeny prostřednictvím menu.
V klidovém stavu telefonu stiskněte MENU
(otevřete menu), nalistujte požadovanou funkci
a pomocí OK ji potvrďte.
1

Budik

1-1

Aktivace

Zapnutí/vypnutí budíku

1-2

Cas buzeni

Formát zadání: HHMM

2

Zvuky

2-1

Hlasitost vyz.

Výběr z 5 stupňů + „Crescendo“

2-2

Melodie vyz.

2-2-1

Pro ext volani

2-2-2

Pro int volani

Výběr z 10 melodií pro interní volání

2-2-3

Budik

Výběr z 10 melodií pro budík

Výběr z 10 melodií pro externí volání

2-3

Vystr. tony

zapnutí/vypnutí

2-4

Vybity akumul.

2-4-1

Vyp.

2-4-2

Zap.

vždy

2-4-3

Behem hovoru

pouze během hovoru

3

Nastaveni

3-1

Datum/Cas

3-2

Prenosna cast

3-3

Zakladna

Tón při téměř vybitých
akumulátorech:

nikdy

Zadání data (formát DDMMRR), poté zadání času (formát HHMM)
3-2-1

Jazyk

Nastavení jazyka na displeji

3-2-2

Aut. prijem

Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání

3-2-3

Prihlasit

Ruční přihlášení přenosné části

3-2-4

Tovarni nastav

Obnovení továrního nastavení přenosné části

3-3-1

Zvuky (pouze
3-3-1-1
Gigaset A165/A265)

Hlasitost vyz.

Výběr z 5 stupňů + „Crescendo“
+ VYP.

3-3-1-2

Melodie vyz.

Výběr z 10 melodií

3-3-2

System-PIN

Změna systémového kódu PIN (tov. nastavení: 0000)

3-3-3

Tovarni nastav

Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován,
přenosné části se odhlásí)

3-3-4

Priposlech

Zapnutí/vypnutí funkce

3-3-5

Prednastaveni

3-3-5-1

Prednast cislo

Předvolba provozovatele sítě,
která má být automaticky
předřazena volenému
telefonnímu číslu.

3-3-5-2

S cislem

První číslice telefonních čísel,
které mají být navoleny
s přednastaveným číslem.

3-3-5-3

Bez cisla

První číslice telefonních čísel,
které mají být navoleny bez
přednastaveného čísla.
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4

Zaznamnik

4-1

Tlacitko 1
4-1-1
(všechny přístroje)

4-1-2
4-2

Aktivace

4-3

Priposlech

4-4

4-5

4-6

Ohlaseni- info

Delka nahravky

Prijem volani

Memobox

Tlačítko 1 obsaďte hlasovým záznamníkem příp. síťovým
hlasovým záznamníkem (v klidovém stavu pro volbu dlouze
stiskněte).
Memobox: hlasový záznamník vašeho provozovatele sítě, o jeho
zřízení je případně nutné zvlášť požádat. Seznam Memoboxu je
možné zobrazit v případě, že váš provozovatel sítě tuto službu
podporuje a tlačítko 1 bylo obsazeno tímto síťovým hlasovým
záznamníkem.

Int. zazn.

4-3-1

Prenosna cast

4-3-2

Zakladna

4-4-1

Nahrat ohl.

4-4-2

Prehr ohl.

4-4-3

Smazat ohl.

4-5-1

Neomezeno

4-5-2

30 sec

4-5-3

60 sec

4-5-4

120 sec

4-6-1

Ihned

4-6-2

po 10 sek.

4-6-3

po 20 sek.

4-6-4

po 30 sek.

4-6-5

Automaticky

Nejsou-li k dispozici ještě žádné nové zprávy, přijme hlasový
záznamník volání po 20 sekundách. Jsou-li již k dispozici nové
zprávy, přijme hlasový záznamník volání již po 10 sekundách.
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2SUDYDþ
'DWXPSķtMPXGRRSUDY\
'DWXPSURYHGHQtRSUDY\
5D]tWNRDSRGSLVRSUDYQ\

2SUDYDþ
'DWXPSķtMPXGRRSUDY\
'DWXPSURYHGHQtRSUDY\
5D]tWNRDSRGSLVRSUDYQ\

2SUDYDþ
'DWXPSķtMPXGRRSUDY\
'DWXPSURYHGHQtRSUDY\
5D]tWNRDSRGSLVRSUDYQ\

=iUXþQtOLVW
7\SSķtVWURMH

9ïUREQtþtVORSķtVWURMH YL]W\SRYïĿWtWHNSķtVWURMH 
 Y\SOQtSURGHMFH

'DWXPSURGHMH
 Y\SOQtSURGHMFH

5D]tWNRDSRGSLVSURGHMFH Y\SOQtSURGHMFH

=iUXþQtSRGPtQN\YL]]DGQtVWUDQD
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=iUXþQtSRGPtQN\

 =iUXþQtGREDQDYïUREHNþLQtPĊVtFňDSRþtQiSO\QRXWGQHPSķHY]HWtYïURENXNXSXMtFtPŔLYRWQRVWDNXPXOiWRUXMHPĊVtFňRG
GDWDSķHY]HWtYïURENXNXSXMtFtP=WUiWDNDSDFLW\DNXPXOiWRUXNWHUiVHSURMHYtGRĿHVWLPĊVtFňRGSķHY]HWtYïURENXMGHNWtŕLSURGi
YDMtFtKR3RWpWRGREĊVHWRWRSRVX]XMHMDNRVQtŕHQtIXQNþQRVWLDNXPXOiWRUX]SňVREHQpREY\NOïPRSRWķHEHQtP

 2GSRYĊGQRVW]DYDG\QHO]HXSODWQLW3RNXGYïUREHNQHE\OSURYR]RYiQYVRXODGXVQiYRGHPNSRXŕLWtSRNXGVHMHGQiRFK\EQRX
LQVWDODFLYïURENXSRNXGGRĿORNQHRSUiYQĊQpPXQHERQHRGERUQpPX]iVDKXGRYïURENXYQLNQXWtFL]tFKOiWHNGRYïURENXSňVREHQt
Y\ĿĿtPRFL QDSķŕLYHOQpSRKURP\ SRNXGE\OYïUREHNVNODGRYiQPLPRUR]PH]tWHSORWSķtVWURM&Dŕ&DNXPXOiWRU&Dŕ
&QHVWDQRYtOLYïUREFHYQiYRGXNSRXŕLWtMLQDNSRNXGE\OYïUREHNVNODGRYiQQHERSURYR]RYiQYHYOKNpPSUDĿQpPFKHPLFN\
DJUHVLYQtPþLMLQDNQHYKRGQpPSURVWķHGtQHVWDQRYtOLYïUREFHYQiYRGXNSRXŕLWtMLQDNSRNXGGRMGHNPHFKDQLFNpPXSRĿNR]HQt
SRNXGE\OYïUREHNSķLSRMHQQDMLQpQHŕSķHGHSVDQpQDSiMHFtQDSĊWtSRNXGE\ORNYïURENXSķLSRMHQRMLQpQHŕYïUREFHPVFKYiOHQp
SķtVOXĿHQVWYt2GEORNRYiQtEH]SHþQRVWQtKRNyGXYïURENXQHQtVHUYLVQtP~NRQHPDQHY]WDKXMHVHQDQĊM]iUXND=WUiWDQHER]DSR
PHQXWtEH]SHþQRVWQtKRNyGXYïURENXQHMVRXYDGDPLDSURWR]DQĊSURGiYDMtFtYUiPFLSRVN\WRYDQp]iUXN\QHRGSRYtGi
 3URGiYDMtFtURYQĊŕQHRGSRYtGi]DYDG\SURNWHUpE\ODSRVN\WQXWDVOHYD]FHQ\YïURENX

 3URGiYDMtFtQHUXþt]D]DFKRYiQtLQGLYLGXiOQtFKQDVWDYHQtþL~GDMňXORŕHQïFKNXSXMtFtPYUHNODPRYDQpPYïURENX3URGiYDMtFtVLY\KUD
]XMHSUiYRYUiWLWUHNODPRYDQïYïUREHNYHVWDYXNWHUïRGSRYtGiVWDYXSķLMHKRSķHY]HWtNXSXMtFtPWMEH]MDNïFKNROLYGDW
DVWRYiUQtPQDVWDYHQtP

 ĶiGQĊY\SOQĊQï]iUXþQtOLVWPXVtREVDKRYDWW\WRQiOHŕLWRVWLW\SYïURENXYïUREQtþtVORUD]tWNRSURGHMFHGDWXPSURGHMHDSRGSLV
RSUiYQĊQpKRSUDFRYQtND

 5HNODPDFLMHPRŕQpXSODWQLWXSURGHMFHGRYR]FHQHERYSURGHMQtPDVHUYLVQtPFHQWUXVSROHþQRVWL0LFRVVSROVURQDDGUHVH
0RGķLFH0DVDU\NRYD SķtMHPSRĿWRXLRVREQtSķtMHP QHERQDDGUHVH2ORPRXF6RNROVNi RVREQtSķtMHP 
3UDKD%U\NVRYD SURGHMQDRVREQtSķtMHP 3URVWĊMRYŔLŕNRYRQiP RVREQtSķtMHP 
 +RWOLQHDLQIRUPDFHRSUňEĊKXUHNODPDFHWHO

