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Gigaset A140/Gigaset A240 česky
Přenosná část A14

Základna

Přenosná část A24
5
4

1 Stav nabití akumulátorů
2 Interní číslo přenosné 1
části
2
3 Dialogová tlačítka
4 Tlačítko vyzvednutí/
tlačítko hlasitého
telefonování
3
(jen Gigaset A240)
5 Tlačítko telefonního
seznamu
4
6 Tlačítko zavěšení
5
a tlačítko pro zapnutí/
vypnutí telefonu
6
7 Zapnutí/vypnutí
vyzvánění
(dlouze stisknout)
8 Blokování tlačítek
7
9 Tlačítko R
- zpětný dotaz (flash) 8
9
- pauza ve volbě
10
(dlouze stisknout)
11
10 Mikrofon
11 Tlačítko seznamu
zkrácené volby

1

Tlačítko pro přihlášení/
paging (str. 5/str. 6)

V

22-35
Þ Ü INT MENU

Dialogová tlačítka:
Stiskem tlačítka je vždy vyvolána ta funkce,
která je zobrazena na displeji nad tlačítkem.
Symbol

Þ
Ü
INT

MENU

t

resp. s

u

resp. v

ß
OK

Bezpečnostní pokyny
W

Mazat po znacích směrem doleva.
Potvrdit funkci z menu nebo uložit
údaj.

Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí,
např. v koupelně nebo ve sprše. Přenosná část
ani základna nejsou chráněny před tekutinou
(str. 7).

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

$

Význam při stisknutí tlačítka
Otevřít seznam opakované volby
(str. 4).
Otevřít seznam volajících resp.
seznam hlasové schránky
Memobox (str. 4).
Otevřít seznam přihlášených
přenosných částí (str. 5).
Otevřít hlavní menu/podmenu.
Listovat nahoru/dolu nebo nastavit
hlasitost.
Posunout kurzor doleva/doprava.

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

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Používejte pouze doporučené akumulátory
stejného typu s možností dobíjení! Tzn. nikdy
nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné
baterie bez možnosti dobíjení, mohlo by dojít
k poškození zdraví nebo úrazu. Akumulátory
používejte v souladu s tímto návodem k použití
(str. 7).
Při provozu může docházet k ovlivnění funkce
lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařské
ordinace).
Přenosná část může působit nepříjemné
bručení v naslouchadlech pro nedoslýchavé.
Přenosnou část během vyzvánění (příchozí
volání) nepřikládejte přímo k uchu.

ƒ

Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze
s návodem k použití.

Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým
způsobem.

Je-li zapnuto blokování tlačítek (str. 3), není možné volit
ani nouzová telefonní čísla!
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou
dostupné ve všech zemích.
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Příprava telefonu k provozu
Krok 1: Připojení základny

1

2

Telefonní kabel s koncovkou 1 a napájecí adaptér (230 V) se sít’ovým kabelem 2 zapojte podle
obrázku. Kabely vložte do drážek k jejich uchycení.
Oba kabely musí být vždy zapojeny.
◆ Používejte pouze dodaný napájecí adaptér
(viz spodní strana základny).
◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete jiný kabel, ujistěte se o správném obsazení
kontaktů konektoru.

Krok 2: Příprava přenosné části

W

◆ Kabely akumulátorů je třeba před
uzavření krytu vložit do drážek pro jejich
uchycení, aby nedošlo k jejich zamotání
do krytu. Mohlo by tak vzniknout nebezpečí poškození kabelů při uzavírání
krytu.
◆ Používejte pouze výrobcem doporučené akumulátory stejného typu s možností dobíjení, tzn. nikdy nepoužívejte jiné
typy akumulátorů ani běžné baterie bez
možnosti dobíjení, mohlo by dojít k poškození zdraví či úrazu.
◆ Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců,
mohlo by dojít k poškození akumulátorů.
◆ Přenosná část smí být umístěna pouze
do základny/nabíječky, která je k tomuto
účelu určena.

Krok 3: Přihlášení přenosné části
k základně a nabíjení akumulátorů
Přenosnou část vložte displejem směrem
dopředu do základny. Přenosná část se nyní
automaticky přihlásí k základně. K průběhu viz
str. 5.

Otevření krytu přihrádky na akumulátory

Nabíjení akumulátorů

Pod horním zaoblením zatlačte na kryt
akumulátorů a posuňte jej směrem dolů.

Přenosnou část nechte vloženou v základně
přibližně deset hodin. Po uplynutí této doby jsou
akumulátory plně nabity. Stav nabití akumulátorů
se správně zobrazuje pouze po nepřerušeném
procesu nabíjení/vybíjení. Proto by proces nabíjení
neměl být přerušován.
Nabíjení je řízeno elektronicky, nedochází tak
k přebíjení akumulátorů. Akumulátory se při
dobíjení zahřívají; je to běžný jev, který není
nebezpečný. Jejich kapacita se z technických
důvodů po určité době snižuje.
Ke správné časové správě hovorů je třeba nastavit
datum a čas (str. 11). Nyní je telefon připraven
k použití.

Vložení akumulátorů
◆ Zasuňte zástrčku do zásuvky.
◆ Vložte akumulátory (viz schematický obrázek).
◆ Kabely k akumulátoru vložte do vodicích
drážek.

Vypnutí/zapnutí přenosné části
Uzavření krytu akumulátorů
Nasaďte kryt dle ilustrace a pak jej zatlačte nahoru,
dokud nezaklapne.

Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení a.
Vložíte-li vypnutou přenosnou část do základny
resp. nabíječky, přenosná část se automaticky
zapne.
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Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Vypnutí mikrofonu

Máte možnost „zamknout“ tlačítka přenosné části,
neúmyslné stisknutí tlačítek pak zůstává bez
účinku.
Zapnutí: tlačítko s křížkem R dlouze stiskněte.
Na displeji se zobrazí symbol Ø.
Vypnutí: tlačítko s křížkem R dlouze stiskněte.
Blokování tlačítek se při příchozím hovoru automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne.
Je-li zapnuto blokování tlačítek, není možné volit
ani nouzová telefonní čísla!

Během externích hovorů můžete vypnout mikrofon přenosné části. Telefonní partner uslyší vyčkávací melodii. Svého partnera neslyšíte ani vy.
Stiskněte INT dialogové tlačítko. Rozhovor je
„pozastaven“ (vyčkávací melodie).
Zrušení funkce: stiskněte krátce tlačítko a.

Telefonování
Externí telefonování/ukončení hovoru
Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.
~ (zadání tel. čísla) c.
Telefonní číslo se volí. (Můžete také nejdříve
stisknout tlačítko vyzvednutí c [oznamovací tón]
a poté zadat číslo.) Během hovoru nastavte
hlasitost sluchátka pomocí t resp. s.
Ukončení hovoru/přerušení volby:
Stiskněte a tlačítko zavěšení.
Každému telefonnímu číslu můžete automaticky
přednastavit předvolbu provozovatele sítě (viz
Přehled menu, PREDNASTAV, str. 11).

¢

Přijetí volání
Přenosná část zvoní, chcete přijmout volání:
Stiskněte c tlačítko vyzvednutí.
Při zapnutém „automatickém příjmu volání“ (str. 6)
jednoduše zvedněte přenosnou část ze základny/
nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího
Během příchozího volání je na displeji zobrazeno
telefonní číslo volajícího nebo jméno volajícího, jeli toto číslo uloženo v telefonním seznamu a .
Předpoklady:
1 U provozovatel sítě jste si vyžádali službu
zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP)
na vašem displeji.
2 Volající si vyžádal u provozovatele sítě funkci
přenosu svého telefonního čísla (CLI).
Na displeji se zobrazí
, jestliže jste nepožádali
o službu zobrazování telefonního čísla, ANONYM,
jestliže volající přenos telefonního čísla potlačil
nebo NEZNAME, jestliže o službu přenosu bylo
zažádáno.

Hlasité telefonování (jen Gigaset A240)
Po zadání telefonního čísla můžete dlouhým
stiskem tlačítka c ihned telefonovat v hlasitém
režimu (tlačítko c svítí nepřetržitě). Během
hovoru můžete přepínat stiskem tlačítka c mezi
sluchátkovým a hlasitým režimem; hlasitost
nastavte pomocí t resp. s.

Použití telefonního a ostatních
seznamů
Telefonní seznam a seznam zkrácené
volby
Obsluha obou seznamů je stejná.
Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko
h.
Otevření seznamu zkrácené volby: stiskněte
tlačítko C.
Telefonní seznam: je možné uložit až 20 telefonních čísel s příslušnými jmény.
Seznam zkrácené volby: je možné uložit až 10
čísel (max. 12 míst), např. soukromá telefonní čísla, předvolby provozovatelů sítí („Call-by-Call“) atd.
Stiskněte tlačítko h resp. C, otevřete tak
požadovaný seznam, potom MENU. K dispozici
jsou následující funkce:
POUZIT CISLO

Doplnit/změnit telefonní číslo
a použít k volbě

NOVY ZAZNAM Uložit nové telefonní číslo
ZOBRAZ CISLO Ukázat/změnit telefonní číslo
SMAZAT

Smazat jednotlivý záznam

Smazání seznamu: h/C

¢MENU¢L ¢OK
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Uložení tel. čísla v telefonním seznamu nebo
seznamu zkrácené volby

h/C¢ MENU ¢ NOVY ZAZNAM

~OK
~OK

a

Zadejte telefonní číslo a potvrďte je.
Telefonní seznam: zadejte jméno
a potvrďte je.
Zkrácená volba: zadejte číslici požadovaného tlačítka zkrácené volby (2–9),
potom jméno a potvrďte.
Dlouze stiskněte (návrat do klidového
stavu).

Tabulka k zadávání textu/číslic: viz str. 7.
Ovládání kurzoru: viz str. 1.

Seznam volajících/seznam hlasové
schránky Memobox
Dialogovým tlačítkem Û vyvoláte seznam volajících a seznam hlasové schránky Memobox (viz
Přehled menu, str. 11).
Seznam volajících: v seznamu volajících se
ukládají telefonní čísla posledních 30 zmeškaných
volání.
Nová zmeškaná volání jsou v klidovém stavu
oznamována blikajícím symbolem Û .
Seznam volajících je zobrazen např.
následovně:
SEZ VOL 02/08

Volba z telefonního seznamu

h
~
s
c

Otevřete telefonní seznam.

Otevření seznamu volajících a výběr záznamu

Zadejte počáteční písmena jména.

Můžete si prohlédnout již přečtené záznamy.

Vyberte jméno mezi více záznamy.

Û

Otevřete seznam volajících.

Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

s

Vyberte a potvrďte.
Zobrazí se poslední došlý
záznam.

SEZ VOL OK

Volba ze seznamu zkrácené volby
Např. stiskněte tlačítko I dlouze

¢c

Seznam opakované volby
V tomto seznamu je uloženo pět naposledy
volených telefonních čísel.
Þ (otevřete seznam)
MENU
K dispozici jsou následující funkce:

¢

POUZIT CISLO

Doplnit/změnit telefonní číslo
a použít k volbě

POSLAT DO TS

Uložit tel. číslo do telefonního
seznamu

Smazání seznamu: Þ

¢MENU¢L ¢OK

Volba telefonního čísla
Můžete vybrat telefonní číslo ze seznamu opakované volby:
Þ
Vyberte záznam
c

¢

Počet starých, přečtených
záznamů
Počet nových záznamů

¢

s

Vyberte záznam.

Použití seznamu volajících

¢

¢ MENU

Û
Vyberte záznam (viz výše)
K dispozici jsou následující funkce:
SMAZAT

Smazat jednotlivé telefonní číslo

POSLAT DO TS

Uložit tel. číslo do telefonního
seznamu

KDY

Zobrazit datum a čas volání

STAV

Přečteno nebo nepřečteno

SMAZ SEZNAM Smazat celý seznam volajících

Zpětné volání účastníkovi se seznamu
volajících:
Û
Vyberte záznam
c.

¢

¢
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Přihlášení a odhlášení
přenosných částí

Použití několika přenosných
částí

K základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části.
Přihlášení k základně ještě nepřihláše-ných
přenosných částí Gigaset A14/A24 proběhne
automaticky. Přenosné části jiných výrobců musí
být přihlášeny ručně.

Interní volání

Automatické přihlášení:
Přenosná část Gigaset A14/A24

INT

Automatické přihlášení je možné pro každou přenosnou část Gigaset A14/A24 která ještě nebyla
přihlášena k žádné základně. K prvnímu přihlášení
vložte přenosnou část displejem směrem
dopředu do základny. Přihlašovací proces trvá
přibližně jednu minutu, na displeji bliká několik
symbolů. Mobilní část obdrží automaticky první
volné interní číslo (1–4). Po úspěšném přihlášení
se toto číslo zobrazí na displeji vlevo nahoře, např.
„2“. Pokud jsou interní čísla 1 až 4 již přidělena
(jsou přihlášeny již čtyři přenosné části), bude
odhlášena a přepsána přenosná část číslo 4.

Ruční přihlášení:
Přenosná část Gigaset A14/A24

¢

bud’ ...

~
anebo ..

P

Stiskněte dialogové tlačítko.
Vlastní přenosná část je
označena symbolem „<“.
Volání jedné přenosné části:
Zadejte číslo přenosné části,
např. 2.
Volání všem přenosným
částem:
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

... dále

a

Ukončení hovoru:
Stiskněte tlačítko zavěšení.

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

¢

1. Na přenosné části: MENU
PRIHLASIT
Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000)
OK. Během následující přihlašovací procedury
je na displeji zobrazeno PRIHLASIT.
2. Na základně: v rozmezí 60 sekund po zadání
systémového PIN stiskněte tlačítko pro přihlášení/
paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3
sekundy dlouze. Začne přihlašovací procedura.

¢

Interní volání jsou bezplatné hovory s ostatními
přenosnými částmi, které jsou přihlášeny ke stejné
základně.

Ruční přihlášení: jiné přenosné části
Jiné přenosné části přihlásíte následujícím
způsobem:
1. Na přenosné části: přihlášení přenosné části
proveďte podle odpovídajícího návodu k použití.
2. Na základně: stiskněte tlačítko pro přihlášení/
paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3
sekundy. Přihlašovací procedura začne.

Odhlášení přenosných částí
Z každé přihlášené přenosné části Gigaset A14/A24
můžete odhlásit jinou přenosnou část následujícím
způsobem:
INT
Vyberte přenosnou část
MENU

¢

¢
¢
¢ OK¢
Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000)
¢ OK ¢ ODHLASIT? ¢ OK ¢ a
ODHLASIT CIS

Interní číslo na odhlášené přenosné části zmizí.
Neodhlášené přenosné části si zachovají svá čísla.

Hovoříte s externím účastníkem.
Zpětný dotaz:
INT (externí účastník slyší vyčkávací melodii)
vyberte přenosnou část
c (vedete interní
hovor).
Ukončení: MENU
ZPET
OK
Jste opět spojeni s externím účastníkem.
Nebo předání hovoru:
INT
vyberte přenosnou část
c (případně
ohlaste hovor)
a stiskněte tlačítko zavěšení.
Můžete také ihned (bez ohlášení) stisknout tlačítko
zavěšení a. Nehlásí-li se interní účastník, nebo
má-li obsazeno, vrátí se volání automaticky zpět
k vám.

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢
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Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto
hovoru může připojit a může se účastnit rozhovoru
(všichni účastníci slyší signální tón. Předpoklad:
funkce INT PRIPOSL je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

¢

¢

MENU
NASTAV-ZAKL
ZVLASTNI FCE
INT PRIPOSL (‰= zapnuto)

¢

Interní připojení
Na displeji je zobrazeno LINK OBSAZ. Chcete se
připojit k hovoru.
c Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
Připojíte se. Všichni účastníci slyší signální tón.
Na displeji je zobrazeno INT PRIPOSL.
Ukončení: a stiskněte tlačítko zavěšení.
Stiskne-li některý z interních účastníků tlačítko
zavěšení a, zazní signální tón. Spojení mezi
druhou přenosnou částí a externím účastníkem
zůstává zachováno.

Vyhledávání přenosné části („Paging“)
Pokud jste někam založili přenosnou část, můžete
ji vyhledat pomocí základny. Stiskněte krátce
(max. 2 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na
přední straně základny (str. 1). Všechny přenosné
části začnou vyzvánět.
Ukončení: stiskněte krátce tlačítko pro přihlášení/
paging (na základně) nebo tlačítko vyzvednutí c
na přenosné části.

i

Stisknete-li tlačítko pro přihlášení/paging
na déle než 2 sekundy, přejde základna
do přihlašovacího režimu. Přenosné části
potom nevyzvánějí.

Vypnutí/zapnutí automatického příjmu
volání
Příchozí volání přijmete jednoduše zvednutím přenosné části ze základny nebo nabíječky, aniž byste
museli stisknout tlačítko vyzvednutí c.
Zapnutí: MENU
O11
Vypnutí: MENU
O1Q

¢
¢

Vypnutí/zapnutí varování o stavu
akumulátorů
Jsou-li akumulátory téměř vybity, zazní v klidovém
stavu při zapnuté funkci signál.
Vypnutí: MENU
O4Q
Zapnutí: MENU
O41

¢
¢

Obnovení továrního nastavení přenosné
části
Při obnovování továrního nastavení zůstanou
zachovány všechny záznamy v telefonním
seznamu, v seznamu volajících a v seznamu
zkrácené volby a také přihlášení přenosné části
k základně.
MENU

¢ OI ¢ RESET ? ¢ OK

Nastavení základny
Změna pauzy po obsazení linky
Pomocí této funkce můžete nastavit délku pauzy,
která bude vložena mezi stisk tlačítka vyzvednutí
c a volbu telefonního čísla:
MENU
NO1L
číslo aktuální délky pauzy
bliká: 1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund;
4 = 2,5 sekundy
zadejte číslo
OK.

¢

¢
¢

¢

Nastavení přenosné části
Změna jazyka displeje
K zobrazení textů na displeji můžete zvolit různé
jazyky.
MENU
O2
vyberte jazyk
(např. číselná kombinace Q1 pro němčinu):

¢

Q
Q
Q
Q
Q

1
2
I
4
5

¢

Němčina
Angličtina
Francouzština
Slovinština
Maďarština

Q
Q
Q
Q
1

L
M
N
O
Q

Rumunština
Chorvatština
Čeština
Polština
Ruština

A 3 1 0 0 8 - M1 6 4 3 - R6 0 1 - 1 - 2 D1 9

Vydal
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich
© Siemens AG 2004
Všechna práva vyhrazena. Do rozebrání nákladu.
Právo změny vyhrazeno.
Vytištěno v SRN. Siemens Aktiengesellschaft
http://www.siemens-mobile.com

Gigaset A140/A240/ IM-Ost_cze / A31008-M1643-R601-1-2D19 / Wyoming_CS.fm / 13.08.2004

7
Změna pauzy po stisku tlačítka R (pauza ve volbě)
Pomocí této funkce můžete změnit délku pauzy ve
volbě, pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna
(viz návod k použití telefonní ústředny):
MENU
NO12
číslo aktuální délky pauzy
bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
zadejte číslo
OK.

¢

¢

¢

¢

Vložení pauzy do volby: stiskněte tlačítko S po
dobu 2 sekund. Na displeji se objeví „P“.

Dodatek
Tabulka znaků
Odpovídající tlačítko opakovaně stiskněte.
Tato tabulka platí pro zadání jmen v telefonním
seznamu a seznamu zkrácené volby.

Q
1
R
P

1x

2x

3x

4x

5x

6x

+

0

-

|

?

_

Mezera

1

# (symbol na displeji: j)
*

/

(

)

,

Údržba a péče
Základnu a přenosnou část otřete vlhkým
hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy
nepoužívejte suchý hadřík! Hrozí nebezpečí
elektrostatického výboje!

Kontakt s kapalinou

!

Jestliže se přenosná část dostane do kontaktu
s kapalinou:
1 Přenosnou část vypněte a ihned vyjměte
akumulátor.
2 Kapalinu nechte z přenosné části odkapat.
3 Všechny části opatrně osušte a přenosnou
část s otevřenou přihrádkou na akumulátor
položte klávesnicí směrem dolů na dobu
nejméně 72 hodin na suché a teplé místo
(nikoli do: mikrovlnné trouby, trouby na
pečení apod.).
4 Přenosnou část znovu zapněte až po úplném
vysušení.
V mnoha případech je přenosná část po úplném
vysušení schopna opětovného provozu.
Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě
vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.

Technické údaje

Zákaznický servis (Customer care)

Příkon

Vaše podpora na internetu:
www.siemens-mobile.cz
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 pou_itelnost
přístroje.

Pohotovostní stav: cca 2 W.
Během nabíjení: cca 3 W.
Během hovoru: cca 2 W.

Všeobecné technické údaje
Standard
Dosah

DECT a GAP
až 300 m na volném
prostranství,
až 50 m v budovách
Napájecí adaptér
230 V ~/50 Hz
Provozní teplota
+5 °C až +45 °C
Rozměry přenosné části 154 x 59 x 29 mm (D × Š × V)
Rozměry základny
87 x 129 x 89 mm (D x Š x V)
Hmotnost přenosné
cca 127 g (s akumulátory)
části
Hmotnost základny
cca 121 g
Nabíjecí akumulátory
NiMH, sada 2xAAA
Objednací číslo sady
V30145-K1310-X359,
akumulátorů
A5B00075178739
Kapacita akumulátorů 550 mAh
Nabíjecí doba
v základně cca 10 hodin,
v nabíječce cca 5 hodin
Doba hovoru
cca 10 hodin
Pohotovostní doba
cca 170 hodin (7 dní)
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Servis pro ČR

Otázky a odpovědi

Při poruše přístroje se obra_te na:
Prodejní a servisní centrum Praha
◆ osobní pøíjem oprav:
Siemens Phone Services s.r.o.,
Radlická 1C, 150 00 Praha 5
◆ adresa pro zasílání oprav:
Siemens Phone Services s.r.o.
Lužná 591, 160 00 Praha 6.
V zemích, v nichž není prodej zajištěn autorizovanými prodejci, nejsou poskytovány žádné
servisní služby.
Přístroj Gigaset A140/A240 je schválen podle
základních směrnic R&TTE pro provoz v zemích
Evropského společenství a ve Švýcarsku.
Uvedený přístroj lze provozovat jako rádiové
zařízení ve smyslu GL č. 23/R/2001.

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli
zeptat, jsme vám k dispozici na adrese:
www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare
po celých 24 hodin. Kromě toho jsou v následující
tabulce uvedeny nejčastěji se vyskytující problémy
a jejich možná řešení.

Prohlášerní o shodě
Společnost Siemens AG tímto prohlašuje, že
přístroj Gigaset A140/A240 je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb.

Výtah z původního prohlášení
„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned
product is manufactured according to our Full Quality
Assurance System certified by CETECOM ICT Services
GmbH with the registation number „Q810820M“ in
compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/
05/EC. The presumption of conformity with the essential
requirements regarding Council Directive 99/05/EC is
ensured.“

Senior Approvals Manager
Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je
k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat
prostřednictvím hotline linky společnosti (tel.: 23303
2727).

Problém

Příčina

Prázdný
displej.

Přenosná část
není zapnuta.

Řešení

Stiskněte tlačítko
zavěšení a a držte
je po dobu asi 5
sekund nebo vložte
přenosnou část do
základny.
Nabijte/vyměňte
Vybité
akumulátory (str. 2).
akumulátory.
Žádná reakce Zapnuto bloková- Stiskněte tlačítko
ní tlačítek.
s křížkem R na dobu
na stisk tlačítek, na
asi 2 sekund (str. 3).
displeji je
zobrazeno
„DLOUZE
DRZET“.
Žádné spojení Přenosná část je Zkrat’te vzdálenost
mezi přenosnou částí
se základnou mimo dosah
a základnou.
základny.
na displeji
bliká několik
Přihlaste přenosnou
Přenosná část
symbolů.
není přihlášena. část (str. 5).
Zkontrolujte napájecí
Základna není
konektor základny
zapnutá.
(str. 2).
Zkontrolujte vedení
Nesprávně
zapojené kabely. kabelů (str. 2).
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Typ přístroje:

Záruční list

.............................................................................
Výrobní číslo přístroje: (Viz typový štítek přístroje.)

..........................................................(vyplní prodejce)
Datum prodeje:

(vyplní prodejce)

......................................................(vyplní prodejce)
Razítko a podpis prodejce:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy ..............................................
Datum provedení opravy ..............................................
Nové výrobní číslo přístroje ..........................................
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy ..............................................
Datum provedení opravy ..............................................
Nové výrobní číslo přístroje ..........................................
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy ..............................................
Datum provedení opravy ..............................................
Nové výrobní číslo přístroje ..........................................
Razítko a podpis opravny:
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Záruční podmínky

1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců
od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži
prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.

2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit:
Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití,
pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku,
pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci
(např. živelné pohromy),
pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce
v návodu k použití jinak,
pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li
výrobce v návodu k použití jinak,
pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí,
pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství.

Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka.
Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky
neodpovídá.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.

4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje
právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.

5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.

6) Reklamaci je možné uplatnit osobně v Prodejním a servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o. na adrese:
Radlická 1c, 150 00 Praha 5. Při zaslání vadného výrobku poštou pak v autorizovaných střediscích společnosti Siemens s.r.o.
Jejich seznam lze najít na adrese www.siemens-mobile.cz, např. Siemens Phone Services s.r.o. na adrese Lužná 591, 160 00 Praha 6.
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727
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Přehled menu
Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce
se nabízejí prostřednictvím menu.
V klidovém stavu telefonu stiskněte MENU
(otevřete menu), listujte až k požadované funkci
a pomocí OK potvrďte.

1

SLUZBY SITE
1-2

UPOZORNENI

1-4

PRESMEROVANI

Návrat do klidového stavu: Stiskněte dlouze
tlačítko a.
K požadované funkci se můžete dostat dvěma
způsoby:
◆ listováním pomocí tlačítek t a s,
◆ zadáním odpovídající číselné kombinace, např.:
MENU I 1 2 k nastavení času.

Služby operátora jsou funkce, které vám nabízí provozovatel sítě.
Všechny tyto služby můžete využívat teprve poté, co o jejich
aktivaci zažádáte u svého provozovatele sítě. Bližší informace
o těchto službách obdržíte u svého provozovatele sítě.
Při výběru a aktivaci některé ze služeb zavěste teprve po zaznění
potvrzovacího tónu z telefonní sítě.

Během hovoru máte k dispozici po stisku dialogového tlačítka MENU následující služby operátora: ZP DOTAZ.
2
3

NASTAV ZVUKU
NASTAV-ZAKL

2-2

VYZVAN

2-3

MELODIE

Výběr z 10 melodií

3-1

CAS

3-1-1

DATUM

Formát údaje: DDMMRR

3-1-2

CAS

Formát údaje: HHMM

3-1-3

MOD

Výběr režimu 12/24 hodin

3-2

PIN SYSTEMU

Změna systémového PIN (tovární nastavení: 0000)

3-3

RESET ZAKL

Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován,
přenosné části zůstávají přihlášeny)

3-4

ZVLASTNI FCE

3-4-1

DRUH VOLBY

3-4-2

FLASH-DELKA

3-5

4

ZAZNAMNIK

Výběr: 5 stupňů + „Crescendo“ + vypnuto

4-1

PREDNASTAV

3-4-3

INT PRIPOSL

3-5-1

CIS PREDVOL

Výběr TONOVA nebo IMPULSNI

Výběr hodnoty pomocí s
Zapnutí/vypnutí funkce

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

MEMO BOX
MEMO BOX -->uložení telefonního čísla hlasové schránky Memobox do rychlé volby (k
vytočení stiskněte dlouze tlačítko 1 v klidovém stavu).
Memobox: hlasová schránka vašeho provozovatele sítě; je třeba o ni zvlášt’ požádat.
Seznam hlasové schránky Memobox může být zobrazen, pokud váš provozovatel sítě tuto
funkci podporuje a pokud byl Memobox uložen do rychlé volby.

5
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