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Gigaset AL110
Upozornění
Nové zprávy v seznamu
volajících/seznamu (síťového)
str. 8)
hlasového záznamníku (
jsou signalizovány blikáním
displeje.

Sluchátko
1
2
3
4
5
6
7
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Stav nabití akumulátorů
Dialogová tlačítka
Tlačítko zpráv
Tlačítko telefonního
seznamu
Ovládací tlačítko (u)
Tlačítko vyzvednutí
Tlačítko zavěšení
a zapnutí/vypnutí
Vyzvánění zapnuté/
vypnuté (dlouze stiskněte
v klidovém stavu)
Blokování tlačítek
zapnuté/vypnuté
(dlouze stiskněte)
Tlačítko R
- Zpětný dotaz (flash)
- Pauza ve volbě
(dlouze stiskněte)
Mikrofon
Tlačítko „Mikrofon
vypnutý“

¢

1

11.12.
INT

V

Dialogová tlačítka:
Stiskem tlačítka se vyvolá funkce
zobrazená na displeji.

11:56
MENU

Zobrazení Význam při stisku
tlačítka
INT
Volání jiných
přihlášených
str. 9.
sluchátek
MENU
Otevřete hlavní menu/
podmenu (viz přehled
str. 15).
menu
O úroveň menu zpět.
“

2

¢

3
4
5
6

¢

7

U

T

8
9
10

˜

11

OK

12

Základna

Pomocí u listujte
nahoru/dolů nebo
nastavte hlasitost.
Kurzorem pohybujte
pomocí u doleva/
doprava.
Maže po znacích doleva.
Potvrďte funkci menu
nebo uložte zadání.

ECO DECT
Používáním přístroje Gigaset AL110 přispíváte k ochraně životního
prostředí.

Snížení spotřeby energie
Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení rádiového výkonu základny

Tlačítko pro přihlášení/
paging:
Krátké stisknutí: hledání
sluchátka („paging“),
str. 8.
Dlouhé stisknutí: přihlášení
sluchátek a přístrojů DECT,
str. 9.

¢
¢

Rádiový výkon telefonu se automaticky sníží:
Rádiový výkon sluchátka se sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.
Rádiový výkon základny se sníží téměř na nulu, je-li přihlášeno pouze jedno
sluchátko a stojí v základně.
Rádiový výkon sluchátka a základny dále snížíte používáním Rezim Eko/
str. 16):
Rezim Eko+ (viz přehled menu
◆ Rezim Eko: 80% snížení rádiového výkonu v pohotovostní době a při
hovoru (dosah základny se snižuje).
◆ Rezim Eko+: 100% vypnutí rádiového výkonu v pohotovostní době
(symbol na displeji ½ nahoře vlevo). Dosažitelnost základny můžete
zkontrolovat dlouhým stiskem tlačítka c. Je-li základna dosažitelná,
uslyšíte volný tón.

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

$

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

¢

Používejte pouze doporučené dobíjecí
str. 10), v žádném případě
akumulátory (
běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy
akumulátorů; v takovém případě není možné
vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody.
Při provozu může docházet k ovlivnění funkce
lékařských přístrojů. Dodržujte technické
podmínky příslušného prostředí, například
lékařské ordinace.
Nepřidržujte sluchátko zadní stranou u ucha,
jestliže zvoní. V opačném případě si můžete
přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.
Sluchátko může působit nepříjemný bručivý zvuk
v přístrojích pro nedoslýchavé.
Telefon neinstalujte v koupelnách ani ve sprchách.
Přenosná část a základna nejsou chráněny proti
stříkající vodě.
Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí
nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.

ƒ

Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze
s návodem k použití.
Vadné základny vyřaďte z provozu nebo je nechte
opravit servisním oddělením, protože jinak
mohou rušit jiné bezdrátové služby.
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním
odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci
odpadů, které si můžete vyžádat u svého
obecního úřadu nebo specializovaného prodejce,
u kterého jste si produkt koupili.
Všechny elektrické a elektronické přístroje
likvidujte odděleně od obecného domácího
odpadu a ve k tomu určených sběrných místech.
Pokud je na výrobku uveden tento symbol
přeškrtnutého odpadkového koše, výrobek
podléhá směrnici EU 2002/96/EC.
Vhodná likvidace a oddělený sběr vyřazených
přístrojů slouží k zabránění před potenciálními
škodami na životním prostředí a na zdraví. Jsou
předpokladem opětovného použití a recyklace
použitých elektrických a elektronických přístrojů.
Aktuální informace k likvidaci vyřazených přístrojů
dostanete na obecním úřadu, na místních
technických službách zabývajících se likvidací
odpadu nebo u specializovaného prodejce, u
kterého jste si produkt koupili.

¢

Při zapnutém zámku tlačítek (
str. 1) nelze volit ani čísla
nouzového volání!
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou
dostupné ve všech zemích.

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

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
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.
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První kroky
Zkontrolujte obsah balení
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

základna Gigaset AL110
napájecí adaptér,
sluchátko Gigaset AL110H,
telefonní kabel,
blok akumulátorů,
kryt přihrádky na akumulátory,
návod k použití.

Pokud jste koupili variantu s více sluchátky, v balení najdete pro každé další sluchátko blok
akumulátorů, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (pokud dodána)
Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem
teplot +5 °C až +45 °C.
Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu na rovný neklouzavý povrch.

¤

Upozornění
Dbejte na dosah základny.
Na volném prostranství může být až 300 m, v budovách až 50 m. Dosah se se snižuje při
str. 16).
zapnutém Rezim Eko (

¢

Nožky přístroje obvykle na podkladu nenechávají stopy na podkladu. Protože se na nábytku
používá velké množství laků a politur, nelze při kontaktu vyloučit
vznik stop na podkladu.
Základnu a nabíječku můžete upevnit i na zeď.
Nezapomeňte prosím:

◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických
přístrojů.

◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Připojení základny

¤ Nejdříve připojte napájecí adaptér 1.
¤ Poté zapojte telefonní zástrčku 2
a kabel vložte do kabelové drážky.

Nezapomeňte prosím:
◆ Napájecí adaptér musí být stále
zapojený do elektrické zásuvky, protože
bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
◆ Používejte pouze dodaný napájecí
adaptér a telefonní kabel. Obsazení
kontaktů telefonních kabelů se může
lišit.

1
1

2
1
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Zapojte nabíječku (pokud dodána)
2
1

¤ Zapojte plochý kolík napájení 1.
¤ Napájení zapojte do elektrické zásuvky 2.
4

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte
uvolňovací tlačítko 3 a zástrčku vytáhněte 4.

3

Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů a zavřete přihrádku na akumulátory
Pozor

¤ Vodiče akumulátorů je před uzavřením krytu nutné vložit do kabelových drážek tak,
¤

aby se kryt akumulátorů o tyto kabely nezachytil. V opačném případě hrozí při zavírání
krytu nebezpečí poškození těchto vodičů.
Používejte pouze akumulátory s možností dobíjení doporučené společností Gigaset
str. 10), tzn.v žádném případě nepoužívejte běžné
Communications GmbH (
baterie (bez možnosti dobíjení), protože v takovém případě nelze vyloučit závažné
poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie
nebo akumulátoru, nebo by mohly akumulátory explodovat. Rovněž by se mohly
vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

¢

¤ Konektor zastrčte do zásuvky, jak je
znázorněno ve zvětšeném výřezu.
¤ Vložte akumulátory.
¤ Kabely vložte do kabelových drážek.
¤ Přiložte kryt tak, aby byl odsazen o kousek

dolů a poté jej posuňte směrem nahoru, až
zaklapne.

Pokud musíte opět otevřít kryt přihrádky na
akumulátory, například kvůli výměně
akumulátor:
Zatlačte na kryt pod horním zaoblením a
posuňte jej směrem dolů.

¤
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Vložení sluchátka do základny/nabíječky

¤ Sluchátko vložte do základny/nabíječky displejem směrem dopředu.

Každé sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Přihlášení proto nemusíte provádět.
Pokud budete chtít používat sluchátko na jiné základně nebo pokud budete chtít používat s
danou základnou další sluchátka, musíte příslušné sluchátko přihlásit (
str. 9).
K nabití akumulátorů nechte sluchátko vložené v základně/nabíječce.

¢

Upozornění
Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

První nabití a vybití akumulátorů
Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory
nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

¤ Nechejte sluchátko 7 hodin v základně/nabíječce.
¤ Potom sluchátko vyjměte ze
7h

základny/nabíječky a vložte ho zpět
až v okamžiku, kdy jsou akumulátory
zcela vybité.

Upozornění

◆ Po prvním nabití a vybití můžete vrátit sluchátko do základny/nabíječky po každém
hovoru.

◆ Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a
znovu je do něj vkládáte.

◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby
bylo možné používat budík.

¢
¢
¢

¢
¢
¢

¢ ¢

¢

¢

MENU
Nastaveni
OK
Datum/cas
OK
Datum:
~ (Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo)
OK
Cas:
~ (Zadejte hodiny a minuty jako 4-místné číslo)
OK (zobrazení na displeji: Ulozeno)
a (dlouze stiskněte k návratu do klidového stavu)

¢

Upozornění
Při zadávání data a času můžete stiskem ovládacího tlačítka místem vkládání posunovat
doleva nebo doprava.
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Displej v klidovém stavu
Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej
V
v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).
Stav nabití akumulátorů:
11.12.
11:56
– = e V U (prázdný až plný)
INT
MENU
– = bliká: akumulátory téměř vybité
– e V U bliká: postup nabití
Pokud je již na základně přihlášeno více než jedno sluchátko,
zobrazí se interní číslo na displeji vlevo nahoře, například 2.
str. 16), zobrazí se vlevo nahoře symbol ½.
Pokud je aktivní funkce Rezim Eko+ (

¢

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Dlouhým stiskem tlačítka zavěšení a sluchátko vypněte nebo zapněte.
Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Nyní je telefon připraven k použití!
Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb
str. 11) nebo se obraťte na náš zákaznický servis
str. 12.
(„Otázky a odpovědi“,

¢

¢
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Telefonování
Externí volání/ukončení hovoru

¢

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.
~ (zadejte telefonní číslo) c.
Telefonní číslo se navolí. (Můžete také nejdříve
dlouze stisknout tlačítko c [volný tón] a potom zadat
číslo.) Při hovoru vyvolejte pomocí t menu k
nastavení hlasitosti sluchátka a hlasitost nastavte
pomocí u.
Ukončení hovoru/přerušení volby:
Stiskněte tlačítko zavěšení a.
Před každé číslo můžete automaticky nastavit
předvolbu provozovatele sítě (viz přehled menu
str. 16).
„Prednastaveni“

¢

Přijetí volání
Příchozí volání se signalizuje vyzváněním
a zobrazením na displeji.
Stisknutím tlačítka vyzvednutí c přijměte volání.
Při zapnuté funkci Aut. prijem (viz přehled menu
str. 16) sluchátko pouze vyjměte ze základny/
nabíječky.
V klidovém stavu vyvolejte pomocí t menu
k nastavení hlasitosti volání a hlasitost nastavte
pomocí u.

¢

Zobrazení telefonního čísla volajícího
Při volání se na displeji zobrazí číslo nebo jméno
volajícího, pokud je v telefonu uloženo .
Předpoklady:
1 Vyžádali jste si u svého provozovatele sítě, že se na
displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP) .
2 Volající si u provozovatele sítě vyžádal přenesení
svého čísla (CLI).
Pokud jste nepožádali o zobrazení telefonního čísla,
je na displeji ® a Anonymni, pokud přenesení
telefonního čísla bylo potlačeno volajícím
neboNezname, pokud jste o to nepožádali.

Vypnutí zvuku
Při externích hovorech můžete vypnout zvuk
sluchátka. Druhá strana vás neslyší.
Při hovoru funkci zapněte/vypněte tlačítkem „vypnutí
mikrofonu“ m.

Použití telefonního a dalších
seznamů
Telefonní seznam
Otevření telefonního seznamu: Stiskněte tlačítko h.
Uložit můžete až 40 telefonních čísel (max. 32 číslic)
s příslušnými jmény (max. 14 znaků). Vložení
str. 10.
písmena/znaku

¢

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu
h ¢ Novy zaznam? ¢ OK
¢ ~ (zadejte číslo) ¢ OK
¢ ~ (zadejte jméno) ¢ OK
Uložení čísla do telefonního seznamu
h ¢ MENU ¢ Novy zaznam ¢ OK
¢ ~ (zadejte číslo) ¢ OK
¢ ~ (zadejte jméno) ¢ OK
Volba záznamu telefonního seznamu
Telefon otevřete pomocí h. Máte následující

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

Volba pomocí telefonního seznamu
h ¢ u (vyberte záznam) ¢ c
Využití dalších funkcí

h ¢ u (vyberte položku) ¢ MENU
Pomocí u můžete volit následující funkce:
Novy zaznam

Uložte nové telefonní číslo.

Ukazat cislo

Zobrazte telefonní číslo.

Pouzit cislo

Zmenit zaznam

Číslo změňte nebo doplňte.
Následná volba čísla nebo
vyvolání další funkce pomocí
MENU.
Změna vybraného záznamu.

Smazat zaznam

Smazání vybraného záznamu.

Poslat zaznam

Odeslání jednotlivého záznamu
na jinou přenosnou část
str. 8).
(
Smažte všechny záznamy
telefonního seznamu.
Odeslání kompletního seznamu
na jinou přenosnou část
str. 8).
(
Aktuální položku pro zkrácenou
volbu uložte pod jedním
tlačítkem.

Smazat seznam
Poslat seznam

Zkrac. volba

¢
¢
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Používání tlačítek zkrácené volby

Seznam volání

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod
tlačítky 0 a 2-9:

Předpoklad: CLIP (
str. 7)
Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu
str. 16)
seznamu: (
◆ přijatá volání
◆ zmeškaná volání
V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají
všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích
volání nebo pouze zmeškaná volání.
Seznam volání se zobrazuje následujícím způsobem:

h ¢ u (vyberte položku) ¢ MENU
¢ Zkrac. volba ¢ OK ¢ ~ (Stiskněte tlačítko, pod
kterým se má položka uložit)

Při volání stiskněte dlouze příslušné tlačítko
zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu na jiné
sluchátko
Předpoklady:
◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke
stejné základně.
◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat
a přijímat záznamy telefonního seznamu.

h ¢ u (Vyberte položku) ¢ MENU ¢ Poslat
zaznam / Poslat seznam ¢ OK ¢ ~ (Zadejte interní
číslo sluchátka příjemce)

¢ OK

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

Volba ze seznamu opakování volby
c (krátce stiskněte) ¢ u (vyberte položku) ¢ c
Správa záznamů seznamu opakování volby
c (krátce stiskněte) ¢ u (vyberte položku) ¢ MENU
Můžete volit z následujících funkcí:

Smazat zaznam

Číslo změňte nebo doplňte.
Následná volba čísla nebo
vyvolání další funkce pomocí
MENU.
Uložení záznamu do telefonního
seznamu.
Smazání vybraného záznamu.

Smazat seznam

Smažte všechny záznamy.

Pouzit cislo

Ulozit do sezn

Seznam volání/Seznam hlasového
záznamníku (Memoboxu)
Jakmile do seznamu volání/seznamu hlasového
záznamníku přibude nová položka, zazní
upozorňovací tón a tlačítko zpráv začne blikat. Na
displeji vidíte hlášení.
Po stisknutí tlačítka f uvidíte všechny seznamy.
Pokud nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam,
ihned se otevře.
Upozornění:
Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle
příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele
sítě).

¢

¢

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

Otevření seznamu volajících
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK
Zobrazí se příchozí volání.
Příp. pomocí u vyberte jinou položku.
Využití dalších funkcí

u (vyberte položku) ¢ MENU
Pomocí u můžete volit následující funkce:
Smazat zaznam Smažte aktuální záznam.

Uložte záznam do telefonního
seznamu.
Datum/Cas
Zobrazte datum a čas volání
(pokud jsou nastavené).
Stav
NovaVol: nové zmeškané volání.
StaraVol: již přečtený záznam. Prij
vol: volání bylo přijato.
Smazat seznam Pozor! Smažou se všechny staré
i nové záznamy.
Ulozit do sezn

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání
f ¢ Sezn.Vol: 01+02 ¢ OK
¢ u (vyberte položku) ¢ c

Memobox nastavte na volbu
tlačítkem 1
Pouze dlouze stisknete tlačítko1 na sluchátku
a budete přímo spojeni s Memoboxem.
str. 15.
Viz přehled menu

¢

Hledání sluchátka („paging“)
¢

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.
◆ (
str. 1)Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/
pagingu na základně.
◆ Všechny přenosné části současně vyzvánějí
(„paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.
Ukončení: Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/
str. 1) nebo tlačítko
pagingu na základně (
vyzvednutí c na sluchátku.

¢
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přesměruje nebo stiskněte dialogové tlačítko ”;
budete opět spojeni s externím účastníkem.

Přihlášení sluchátek
Na základně můžete celkem přihlásit až čtyři
sluchátka (doporučení Gigaset AL110H).
Každé další sluchátko musí být přihlášeno k základně,
aby bylo funkční!
1. Na sluchátku

¢

¢

¢

¢ ¢
¢

¢

MENU
Nastaveni
OK
Sluchatko
OK
Prihlasit
Zadejte systémový PIN základny
(tovární nastavení: 0000)
OK.
Na displeji bliká Prihlasovani.

2. Na základně
Během 60 sekund. dlouze stiskněte po zadání
str. 1)(min. 3 sekundy)
systémového PIN (
tlačítko přihlášení/pagingu.

¢

Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu.
Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–
4). Pokud je již na základně přihlášeno více než jedno
sluchátko, zobrazí se interní číslo na displeji vlevo
nahoře, například 2. Pokud jsou interní čísla 1-4 již
přidělena jiným přístrojům, přepíše se číslo 4.

Odhlášení sluchátek
Sluchátka můžete odhlásit pouze vrácením základny
do stavu při dodání. Tím se vynulují i jiná nastavení
str. 10.
Pokud máte přihlášená pouze sluchátka jiných
přístrojů GAP, můžete je odhlásit jen resetem
str. 10.
hardwaru

¢

¢

Použití více sluchátek
Interní volání

Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto
hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru
(konference).
Předpoklad: Funkce Priposlech je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

¢

¢

¢

¢ ¢

MENU
Nastaveni
OK
Zakladna
Priposlech
OK (‰ = zap)

¢ OK

Interní připojení (konference)
Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru.
Dlouze stiskněte tlačítko vyzvednutí c. Připojíte se k
hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.
Ukončení:
Stiskněte tlačítko zavěšení a. Všichni účastníci slyší
signální tón.
Jestliže první interní účastník stiskne tlačítko
zavěšení a, zůstane spojení mezi připojeným
sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Nastavení budíku
Zapnutí/vypnutí budíku

¢

¢

MENU
Budik
OK (‰ = zap)

¢ OK ¢ Aktivace

Když je zapnuto:

¢ Nastavení času buzení ¢ OK

Když budík zvoní, vypnete ho stiskem libovolného
tlačítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na
displeji namísto data symbol budíku l a čas buzení.

Nastavení času buzení

¢ Budik ¢ OK ¢ Cas buzeni ¢ OK

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky
přihlášenými k téže základně.
Chcete-li zavolat jiným sluchátkům, stiskněte
◆ INT
~ (1...4, zadejte interní číslo sluchátka)
OK, sluchátko se zavolá nebo
◆ INT
tlačítko s hvězdičkou P
OK, zavolají
se všechna sluchátka.
Po přihlášení účastníka s ním můžete hovořit.
Stiskněte tlačítko zavěšení a.

Nastavení audio viz přehled menu
str. 15).
Nastavení systémového PIN základny viz přehled
str. 16.
menu

Interní zpětný dotaz/spojení hovoru

Změna jazyka na displeji

Telefonujete s externím účastníkem. Stiskněte
tlačítko INT a zavolejte na jedno nebo na všechna
sluchátka. Externí účastník slyší melodii při čekání.
◆ Před přihlášením interního účastníka stiskněte
tlačítko zavěšení a; hovor se přesměruje na
jiného účastníka, který volání přijme.
◆ Po přihlášení interního účastníka s ním můžete
mluvit. Stiskněte tlačítko zavěšení a; hovor se

MENU
Nastaveni
OK
Sluchatko
Jazyk
OK
Vyberte jazyk
OK

¢

¢
¢

¢

MENU

Vložte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte OK.

Nastavení telefonu
¢

¢

¢

¢
¢ ¢
¢ OK
¢ ¢
¢

Aktuální jazyk je označen ‰.

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám
nesrozumitelný jazyk:
MENU

¢ 4 2 1 (tiskněte postupně tlačítka)

Pomocí u vyberte správný jazyk a stiskněte OK.
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Vynulování sluchátka
Individuální nastavení a změny můžete zrušit.
Záznamy v telefonním seznamu, seznamy volání
a přihlášení sluchátka k základně zůstanou
zachovány.

¢

¢

¢ ¢ Sluchatko ¢ OK
¢

MENU
Nastaveni
OK
Tovarni nastav
OK

Tlačítkem a obnovování továrního nastavení
přerušíte.

Obnovení továrního nastavení
základny
Při vynulování se
◆ všechna sluchátka odhlášena
◆ osobní nastavení vynulována
◆ všechny seznamy vymazány
◆ systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000
Zachová se pouze datum a čas.
Reset softwaru

¢

¢

¢ ¢ Zakladna ¢ OK
¢

MENU
Nastaveni
OK
Tovarni nastav
OK

Reset hardwaru
Vyjměte síťový kabel ze základny. Stiskněte a podržte
str. 1) na základně a
tlačítko přihlášení/pagingu (
současně opět připojte síťový kabel k základně.
Tlačítko po cca 5 sekundách opět uvolněte.

¢

Režim opakovače
Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah vaší
základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim
str. 16). Režim opakovače a režim
s opakovačem (
str. 1) se vzájemně
ECO nebo režim-ECO+ (
vylučují.

¢

¢

Změna pauzy po obsazení linky
Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi
stisknutí tlačítka vyzvednutí c a vytočení
telefonního čísla.

¢

¢
¢

MENU
4IO1O
Číslice aktuální délky pauzy
bliká: 1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund
Zadejte číslice
OK.

¢

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

¢

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

¢ Zadejte

Dodatek
Vložení písmena/znaku
Stiskněte příslušné tlačítko.
Tlačítko s křížkem # krátce stiskněte pro přechod z
režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do
„Abc“.
Standardní písmo
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q

P
#

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

123
-->
abc

3x
£
c
f
i
l
o
r
v
y
?
(
#

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

5x
¥
ä
ë
ï

6x
¤
á
é
í

7x 8x 9x 10x11x12x13x14x
à
è
ì

â
ê
î

ã

ç

ö
7
ü
9
0
<
\

ñ
ß
ú
ÿ
+
=
&

ó

ò

ô

õ

ù û
ý æ ø
- : ¿
> %
§

å
¡

"

’

;

1) Mezera

Provoz základny na telefonní
ústředně
Následující nastavení je nutné provést pouze
v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz
návod k použití telefonní ústředny.
Při zadávání číslice pomalu postupně zadávejte.

Změna druhu volby
MENU ¢ 4 I O 1 1 ¢ Číslice nastaveného druhu

¢

¢

volby bliká: 0 = tónová volba (MFV); 1 = impulzní volba
Zadejte číslici
OK.
(IWV)

Nastavení délky signálu flash
MENU ¢ 4 I O 1 2 ¢ Číslice aktuální délky

signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;

¢

¢

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

Technické údaje
Doporučené akumulátory
(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)
Nikl-metal-hydridové (NiMH):
Sluchátko AL110H: V30145-K1310-X383
Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory.

Příkon základny
V pohotovostním stavu
– sluchátko v základně
– sluchátko mimo základnu
Během hovoru

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

_
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Všeobecné technické údaje
Standard DECT
Standard GAP

Dosah
Napájení základny
elektrickým proudem
Podmínky prostředí za
provozu

podporován
podporován
(sluchátko Gigaset je kompatibilní
pouze se základnovými stanicemi
Gigaset)
až 300 m ve volném prostoru,
až 50 m v budovách
230 V ~/50 Hz
+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 %
relativní vlhkost vzduchu

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

Příčina

Žádné
zobrazení na
displeji.

Sluchátko není
zapnuté.

Bez rádiového
spojení se
základnou, na
displeji bliká
Zakladna.

Sluchátko se
nachází mimo
dosah základny.
Přenosná část není
přihlášená.
Základna není
zapnutá.

Neslyšíte
vyzváněcí/
oznamovací
tón z pevné
sítě.

Nebyl použit
dodaný telefonní
kabel resp. byl
nahrazen novým
kabelem
s chybným
obsazením
kontaktů
konektoru.

Na a ca. 5 s stiskněte
tlačítko zavěšení nebo
sluchátko vložte
do základny.
Akumulátory jsou Nabijte/vyměňte
vybité.
akumulátory.

Chybový tón Systémový PIN,
po
který jste zadali, je
dotazu na
chybný.
systémový PIN.
Zapomněli jste
PIN.

Řešení

Zkraťte vzdálenost
mezi přenosnou částí a
základnou.
Přihlaste sluchátko
str. 9.
Zkontrolujte síťovou
zástrčku na základně
str. 3.

¢
¢

Vždy používejte
dodaný telefonní
kabel, při případném
nákupu ve
specializovaném
obchodu dbejte na
správné obsazení
kontaktů konektoru: 34-obsazení vodičů
telefonu/EURO CTR37.
Nastavte systémový
kód PIN opět na
str. 10.
0000
Všechna sluchátka se
odhlásí. Všechna
nastavení se vynulují.
Všechny seznamy se
vynulují.

¢
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Zákaznický servis a podpora
Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete
rychle a snadno v tomto uživatelském manuálu a na servisních stránkách Gigaset online portálu.
Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám
lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.
Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.
V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:
◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
◆ FAQ archiv
◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu
Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na telefonu.
Pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu,
produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně
jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo
záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu
(datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

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/10/08.2005-24 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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Záruka

Typ přístroje:
.................................................................................................
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
............................................................ (vyplní prodejce)

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

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční list

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
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 u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),
Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
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Přehled menu
Telefon disponuje mnoha funkcemi. Nabízejí se přes
menu.
Funkci v klidovém stavu telefonu zvolíte stiskem
MENU (otevřete menu), tlačítky t a v nalistujete
požadovanou funkci a potvrdíte pomocí OK.
Návrat do klidového stavu: Dlouze stiskněte tlačítko
zavěšení a.
1

Zapnutí/vypnutí budíku

1-2 Cas buzeni

Formát zadávání: SSMM

MENU

¢ 4 1 ¢ OK

Zvuky

2-1 Hlas.sluchatka

nastavitelný ve 3 stupních

2-2 Hlasitost vyz.

volitelných 5 stupňů + „Crescendo“

2-3 Melodie vyz.

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

3

v tomto přehledu menu stojí před funkcí.
Příklad k nastavení data a času:

Budik

1-1 Aktivace

2

Jako alternativu k výběru funkce přes tlačítka

t a v můžete také zadat kombinaci číslic, která

2-3-1 Pro ext volani

volitelných 10 melodií pro externí volání

2-3-2 Pro int volani

volitelných 10 melodií pro interní volání

2-3-3 Budik

volitelných 10 melodií budíku

zapnutí/vypnutí
2-5-1 Vyp.

Výstražný tón k zobrazení téměř
vybitých akumulátorů:
nikdy

2-5-2 Zap.

vždy

2-5-3 Behem hovoru

jen během hovoru

Zaznamnik

3-1 Tlacitko 1

3-1-1 Memobox

Tlačítko 1 obsaďte Memoboxem a vložte číslo Memoboxu (v klidovém
stavu navolte dlouhým stiskem tlačítka 1).
Memobox: hlasový záznamník svého provozovatele sítě musíte
vyžadovat zvlášť. Seznam Memoboxu lze zobrazit, pokud váš
provozovatel sítě tuto funkci podporuje a tlačítko 1 bylo obsazeno
Memoboxem.
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4

Nastaveni

4-1 Datum/cas
4-2 Sluchatko

4-3 Zakladna

Zadejte datum (formát DDMMRR), potom čas (formát HHMM)

¢ str. 9

4-2-1 Jazyk

Nastavení jazyka displeje

4-2-2 Aut. prijem

automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí

4-2-3 Prihlasit

Ruční přihlášení sluchátka

4-2-4 Tovarni nastav

Vynulování sluchátka

4-3-2 Typ sezn. vol.

¢ str. 9

¢ str. 10

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

¢ str. 7

¢ str. 8
¢ str. 8

4-3-3 Systemovy PIN

Změna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000)

4-3-4 Tovarni nastav

Obnovení továrního nastavení

4-3-5 Dalsi funkce

¢ str. 10

4-3-5-1 Opakovani
4-3-5-2 Rezim Eko+
4-3-5-3 Rezim Eko

4-3-6 Priposlech
4-3-7 Prednastaveni

zapnutí/vypnutí funkce

¢ str. 9

¢ str. 10
aktivace/deaktivace¢ str. 2
aktivace/deaktivace¢ str. 2
aktivace/deaktivace

4-3-7-1 Prednast.cislo

předvolba provozovatele sítě, která
se má automaticky přednastavit
před volené číslo.

4-3-7-2 S cislem

První číslice čísla předvolby, které se
mají volit s předvolbou.

4-3-7-3 Bez cisla

První číslice čísla předvolby, které se
mají volit bez předvolby.

