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Gigaset A120/A120A/A220/A220A
Швидкий погляд на слухавку

Template Lombok, Version 3, 26.09.2012

1 Стан заряду акумуляторів:
= e V U (від розрядженого до
повного)
= блимає: акумулятори майже
повністю розряджені
e V U блимає: заряджається
1
2 Значок автовідповідача (лише A120A/
A220A)
3 Функціональні клавіші
2
4 Клавіша завершення виклику та клавіша
увімкнення/вимкнення
5 Клавіша розмови/Клавіша режиму «вільні
руки»
(режим «вільні руки» підтримують
3
лише моделі A220/A220A )
6 Клавіша керування (u)
7 Клавіша телефонної книги (натисніть
4
клавішу керування вниз)
5
8 Клавіша 1
6
Запуск автовідповідача (лише A120A/
A220A)/мережева поштова скринька
7
9 Клавіша «зірочка»
8
Увімкнення/вимкнення дзвінка (натисніть
та утримуйте); під час відкритого
з’єднання: переключення між імпульсним
та тоновим набором (натисніть коротко)
10 Клавіша 0 / клавіша повторного набору
Утримання виклику (короткочасне
9
скидання): натисніть та утримуйте
10
11 Клавіша «решітка»
Увімкнення та вимкнення блокування 11
клавіатури (натисніть та утримуйте);
12
переключення між верхнім та нижнім
регістром або цифрами; вставлення паузи
під час набору (натисніть та утримуйте)
12 Мікрофон
A120/A120A
A220/A220A

Зверніть
Нові повідомлення у списку
викликів/списку автовідповідача/
списку мережевої поштової
скриньки (¢ стор. 7)
відображаються на екрані з
написом Нові повідомл.

1
± V
11.12.
11:56
INT
MENU

Функціональні клавіші:
Клавіша відкриває функцію, яку
вказано на екрані над цією
клавішею.
Відобра Функція під час
ження натискання
Виклик інших
INT
зареєстрованих слухавок
¢ стор. 10.
Відкриття головного
MENU
меню / підменю
(див. огляд меню
¢ стор. 17).
Назад на один рівень
“
меню.
Прокручування вгору/
U
вниз чи регулювання
рівня гучності за
допомогою кнопки u.
Переміщення курсора
T
вліво/вправо за
допомогою кнопки u.
Видалення одного
˜
символу перед курсором.
Підтвердження вибору
OK
функції меню чи
збереження запису.

Швидкий погляд
на базу

ECO DECT

Клавіша реєстрації/пошуку
слухавки: Пошук слухавок
(натисніть коротко, «Пошук»
¢ стор. 9) Реєстрація
слухавок (натисніть та
утримуйте ¢ стор. 10).

Під час виклику рівень радіосигналу слухавки автоматично регулюється
відповідно до відстані між слухавкою та базою: чим коротша відстань,
тим менша потужність сигналу (випромінювання).
У режимі очікування радіосигнал слухавки вимикається. Проте база все
одно підтримує контакт зі слухавкою за допомогою меншої кількості
радіосигналів.
До того ж, радіосигнали бази вимкнуто, коли увімкнуто настройку Без
випромін.
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ u ECO DECT ¤ OK
¤ Без випромін. ¤ OK (‰= випромінювання вимкнуто, значок ½ у
лівому кутку екрана)
Зверніть увагу
◆ Потрібно, щоб усі зареєстровані слухавки підтримували цю функцію.
◆ Щоб швидко з’єднувати вхідні виклики, слухавка час від часу
переходить у режим прийому на короткий час. Це збільшує
споживання енергії і тим самим зменшує час очікування та розмови.

Lombok / UKR / A31008-M2401-S301-3-5619 / Lombok_uk.fm / 04.04.2017

2

Правила техніки безпеки
Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.
Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде неможливо передати екстрені
виклики.
Номери екстрених служб не можна набрати, якщо ввімкнено блокування клавіатури/екрана!
Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).
Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у
ванній або душовій кімнаті.
Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.
Під час заряджання доступ до розетки має бути відкрито.
Використовуйте лише акумулятори, що відповідають технічним вимогам (див. розділ «Технічні
характеристики»). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або
акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров’ю та призвести до травми.
Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.
Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він
може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.
Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть
спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для
здійснення ремонту.
Не підносьте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв’язку. Це може
призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.
Телефон може викликати перешкоди (дзижчання або свист) в аналогових слухових апаратах або
спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових
апаратів.
Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за
дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).
Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до
його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел
високочастотної енергії (технічні
характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).

Перші кроки
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Перевірка вмісту пакування
Одна база Gigaset A120/A120A/A220/A220A, один адаптер електричної мережі, одна слухавка Gigaset, один
телефонний шнур, два акумулятори, одна кришка для акумуляторів, один посібник користувача.
Якщо Ви придбали модель із кількома слухавками, пакування повинно містити по два акумулятори, одній кришці
для акумуляторів та одному гнізду для заряджання з адаптером електричної мережі для кожної додаткової слухавки.
Якщо Ви придбали лише слухавку Gigaset A220, пакування повинно містити гніздо для заряджання замість бази.

Налаштування бази та гнізда для заряджання (за наявності)
◆ Встановіть базу по центру на рівній не слизькій поверхні в будинку чи квартирі. Базу та гніздо для заряджання
можна встановити також на стіні.

◆ Зверніть увагу на діапазон дії бази. Він становить до 300 м на вулиці за відсутності перешкод та до 50 м у
приміщеннях.

◆ Базу та гніздо для заряджання розроблено для використання в закритих сухих приміщеннях за температури від
+5 °C до +45 °C.

◆ Догляд: Базу та слухавку потрібно протирати вологою тканиною (без використання розчинників) або

антистатичною тканиною. Ні в якому разі не використовуйте суху тканину. Це може спричинити виникнення
статичного заряду.
◆ Зазвичай ніжки телефону не залишають слідів на поверхнях. Однак через використання різноманітних сучасних
засобів лакування й полірування для меблів неможливо повністю виключити ризик слідів на поверхнях.
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◆ Ні в якому разі не можна піддавати телефон впливу джерел тепла, прямих сонячних променів чи інших
електричних пристроїв.

◆ Захищайте пристрій Gigaset від вологи, пилу, їдких рідин та випаровувань.

Підключення бази

¤ Спочатку підключіть адаптер електричної мережі 1.
¤ Потім підключіть роз’єм телефону 2 та вставте кабелі в

1
1

напрямні для кабелів.
2
1
Зверніть увагу.
◆ Адаптер електричної мережі повинен завжди бути
підключений, інакше телефон не працюватиме.
◆ Використовуйте лише адаптер електричної мережі та
телефонний шнур із комплекту постачання. Контакти для
підключення на телефонних кабелях можуть різнитися.
◆ Автовідповідач (лише A120A/A220A) готовий до використання приблизно через 30 секунд після підключення
бази.

Підключення гнізда для заряджання (за наявності)
2
1

¤ Підключіть плоский штекер до
джерела живлення 1.
¤ Вставте адаптер електричної
мережі в електричну розетку 2.
4
Якщо штекер потрібно відключити від гнізда для
заряджання, натисніть кнопку звільнення 3 та
відключіть штекер 4.

3

Налаштування слухавки для використання
Екран захищено пластиковою плівкою. Цю захисну плівку потрібно зняти.

Вставлення акумуляторів та закриття кришки для акумуляторів
Увага!
Використовуйте лише акумулятори, рекомендовані Gigaset Communications GmbH (¢ стор. 13), тобто ні в
якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки, оскільки це може завдати значної
шкоди здоров’ю та призвести до травми. Наприклад, батареї можуть вибухнути. Також існує загроза
неналежної роботи телефону чи його пошкодження внаслідок використання батарей не рекомендованого
типу.

¤ Вставте акумулятори, правильно
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зорієнтувавши їхню полярність.
Полярність позначено у відділенні для
акумуляторів.

¤ Спочатку вставте верхню частину кришки для акумуляторів a.
¤ Потім натискайте на кришку b, доки вона не встане на місце
(Ви почуєте клацання).

¤ Щоб знову відкрити кришку для акумуляторів, візьміться за

виїмку в корпусі, а потім потягніть кришку для акумуляторів
догори.

a

b
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Перше заряджання та розряджання акумуляторів
Стан заряду акумуляторів відображатиметься правильно, лише якщо під час першого використання акумулятори
було повністю заряджено та розряджено.
6,5
год.

¤ Заряджайте слухавку на базі протягом 6,5 годин.
Зверніть увагу
Слухавку можна встановлювати лише на призначеній для цього базі
Gigaset або у гнізді для заряджання.

¤ Після заряджання зніміть слухавку з бази та встановіть її назад лише коли
акумулятори будуть повністю розряджені.

Зверніть увагу

◆ Слухавку попередньо зареєстровано на базі. Якщо Ви придбали модель із кількома слухавками, всі

◆
◆
◆
◆
◆

слухавки вже зареєстровано на базі. Слухавку не потрібно реєструвати знову. Внутрішній номер слухавки
відображається у лівому верхньому кутку екрана, наприклад 1 (¢ стор. 1).
Однак, якщо слухавку не зареєстровано на базі (відображається Зарееструвати або Постав на базу),
зареєструйте слухавку вручну (¢ стор. 10).
Якщо Ви придбали кілька пристроїв, функціональність Gigaset можна розширити до бездротової міні-АТС,
якщо зареєструвати всі слухавки A120/A220 на одній базі (¢ стор. 10).
Після першого заряджання та розряджання акумуляторів слухавку можна встановлювати на зарядному
пристрої після кожного виклику.
Завжди повторюйте операцію заряджання та розряджання, якщо акумулятори було вийнято та знову
вставлено у слухавку.
Під час заряджання акумулятори можуть нагріватися. Це безпечно.
З часом ємкість заряду акумуляторів зменшується з технічних причин.
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Налаштування дати й часу
Налаштуйте дату й час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було
використовувати будильник.
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ Дата/час ¤ OK ¤ Дата ¤ ~ (вкажіть день, місяць і рік у 6-значному форматі) ¤ OK
¤ Час ¤ ~ (вкажіть години у 4-значному форматі) ¤ OK (буде відображено повідомлення: Збережено)
¤ a (натисніть та утримуйте, щоб повернутись у режим очікування)
Під час введення дати й часу курсор можна рухати вліво та вправо за допомогою клавіші керування u
(натискайте вгору та вниз).
Зверніть увагу
Якщо телефон отримує значення дати й часу під час відображення лінії виклику (наприклад, від
постачальника послуг мережі, маршрутизатора чи міні-АТС), можна вказати, чи потрібно копіювати ці дані на
телефон.
¤ Натисніть таку послідовність клавіш: MENU ¤ P#Q5#MI
Буде відображено наступне;
973 SET: [0]
а поточне налаштування блиматиме:
¤ Натисніть одну з наведених нижче клавіш, щоб вказати, коли потрібно копіювати ці дані на телефон:
Q
Ніколи
1
Один раз, якщо на телефоні не налаштовано дату й час,
або 2 Завжди
Буде відображено Ваш вибір (наприклад, 2):
973 SET: [2]
¤ Натисніть функціональну клавішу OK.

Активація/деактивація слухавки
Натисніть та утримуйте клавішу a, щоб активувати чи деактивувати слухавку. Якщо деактивовану слухавку

розташувати на базі чи у гнізді для заряджання, її буде активовано автоматично приблизно через 30 сек.
Якщо слухавку зняти з бази / гнізда для заряджання, екран вимкнеться на короткий проміжок часу.
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Здійснення викликів
Здійснення зовнішніх викликів та завершення викликів
Зовнішні виклики – це виклики, для яких використовується загальнодоступна телефонна мережа.
~ (Введіть номер телефону) ¤ b.
Буде набрано номер телефону. (Також можна спочатку натиснути та потримати клавішу розмови b [тоновий
набір], а потім ввести номер телефону). Під час виклику можна встановлювати гучність динаміка за допомогою
клавіші t та регулювати гучність за допомогою u.
Завершення виклику / скасування набору: Натисніть клавішу завершення виклику a.
Можна автоматично вставляти код набору постачальника послуг мережі перед кожним номером телефону
(¢ стор. 6).

Відповідь на виклик

Щоб відповісти на виклик, натисніть клавішу розмови b.
Якщо Авт.відпов. увімкнуто (див. огляд меню ¢ стор. 18), просто зніміть слухавку з бази / гнізда для заряджання.

Визначення лінії виклику
Під час виклику номер абонента відображається на слухавці; ім’я абонента відображається, якщо його збережено
в телефонній книзі.
Номер може визначатися за допомогою т.з. російського АВН або за допомогою методу CallerID,
стандартизованого для цифрових АТС (наприклад, з використанням технології CLIP-FSK - визначення номера та
передавання даних про нього абоненту, якого викликають, методом частотної модуляції, або CLIP-DTMF методом двотональної частотної модуляції). Послугу CLIP (ви також можете зустріти термін "цифровий АВН")
необхідно підключити у свого телефонного провайдера, якщо ваша АТС її підтримує.
Ця модель телефону підтримує визначення номера телефону як за допомогою російського АВН, так і за
допомогою метода CallerID. Для правильного визначення номера необхідно налаштувати слухавку відповідно до
використовуваного типу визначення номера.
Передумови:
1 Потрібно звернутися до постачальника послуг мережі, щоб номер абонента (CLIP) відображалися на екрані
слухавки.
2 Абоненту потрібно звернутися до постачальника послуг мережі для визначення свого номера (CLI).
Докладніше про налаштування параметрів визначника номера див. «Визначення номера абонента, що викликає
(CLIP)» ¢ стор. 11.
За потреби натисніть клавіші Menu ¤ АВН ¤ OK перед тим, як відповісти на вхідний виклик, щоб побачити номер
чи ім’я абонента.
Зовнішн.виклик відображається на екрані, якщо Ви не запитали CLIP, Прихований відображається, якщо
абонент утримує CLI, а Недоступний відображається, якщо CLI не запитано.

Функціонування у режимі «вільні руки» (лише Gigaset A220/A220A)
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У режимі «вільні руки» Ви розмовляєте через гучномовець – тим самим Ви можете чути абонента без потреби
тримати слухавку коло вуха. Під час виклику та прослуховування автовідповідача (лише Gigaset A220A) режим
«вільні руки» вмикається та вимикається за допомогою кнопки «вільні руки» d.
Вказівки щодо регулювання гучності в режимі «вільні руки» див. в огляді меню ¢ стор. 17.
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Попередній автоматичний вибір постачальника послуг мережі
Можна зберегти номер за викликом (номер попереднього вибору), який буде автоматично вставлено перед
усіма іншими номерами під час їхнього набору. Наприклад, якщо міжнародні виклики потрібно здійснювати
через певних постачальників послуг мережі, можна зберегти відповідний код набору.
У списку «З передвстан.» вкажіть коди набору або перші символи кодів набору, які потрібно призначити номера
попереднього вибору.
У списку «Без передвст.» вкажіть будь-які винятки для списку «З передвстан.».
Приклад:
Номер
Набраний
Передвст.ном. 0999 Усі номери, які
телефону
номер
починаються з 08, за
З передвстан. 08
винятком 081 та 084,
07112345 ¤ 07112345
Без передвст. 081
084

буде набрано з номером
попереднього вибору
0999.

08912345 ¤ 0999 08912345

08412345 ¤ 08412345

Вкажіть номер попереднього вибору через меню (¢ стор. 18).
Постійна деактивація попереднього вибору: видаліть номер попереднього вибору за допомогою ˜.

Тимчасове скасування попереднього вибору:
b (натисніть та утримуйте) ¤ MENU ¤ q Поп.вибір вимк ¤ OK ¤ ~ (введіть номер) або s (використання
номера з телефонної книги) ¤ Номер буде набрано без попереднього вибору.

Використання телефонної книги та списків
Телефонна книга

Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть клавішу керування s.
Можна зберегти до 50 (A120/A120A) або 80 (A220/A220A) номерів телефону (макс. 22 символи) із відповідними
іменами (макс. 14 символів).
Введення літер/символів ¢ стор. 13.

Збереження першого номера в телефонній книзі
s ¤ Новий запис? ¤ OK ¤ ~ (введіть номер) ¤ OK ¤ ~ (введіть ім’я) ¤ OK
Збереження інших номерів в телефонній книзі
s ¤ MENU ¤ Новий запис ¤ OK ¤ ~ (введіть номер) ¤ OK ¤ ~ (введіть ім’я) ¤ OK
Вибір запису в телефонній книзі

Відкрийте телефонну книгу за допомогою s. Далі можна виконати такі дії:
◆ За допомогою u прокрутіть записи, щоб вибрати потрібне ім’я.
◆ Введіть перший символ імені та прокрутіть до запису за допомогою u, якщо потрібно.
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Набір із телефонної книги
s ¤ u (виберіть запис) ¤ b

Використання інших функцій
s ¤ u (виберіть запис) ¤ MENU
За допомогою u можна вибрати такі функції: Новий запис/Показати ном./Змінити запис/Використ. ном./

Стерти запис/Відправ. запис/Стерти список/Відправ.список/Признач.клав.

Надсилання телефонної книги на іншу слухавку
Передумови:
◆ Потрібно, щоб слухавка-відправник та слухавка-отримувач були зареєстровані на одній базі.
◆ Інша слухавка та база можуть надсилати та отримувати записи телефонної книги.
s ¤ u (виберіть запис) ¤ MENU ¤ u Відправ. запис/Відправ.список ¤ OK
¤ ~ (введіть внутрішній номер слухавки-отримувача) ¤ OK

Використання клавіш швидкого набору
Для клавіш 2-9 можна призначити записи телефонної книги:
s ¤ u (виберіть запис) ¤ MENU ¤ u Признач.клав. ¤ OK
¤ u (виберіть клавішу) ¤ OK або ~ (натисніть клавішу, якій потрібно призначити запис)
Щоб набрати, натисніть та утримуйте потрібну клавішу швидкого набору.
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Список повторного набору останніх номерів
Цей список містить останні десять набраних номерів.

Набір зі списку повторного набору останніх номерів
b (натисніть коротко) ¤ u (виберіть запис) ¤ b
Керування записами у списку повторного набору останніх номерів
b (натисніть коротко) ¤ u (виберіть запис) ¤ MENU
За допомогою u можна вибрати такі функції: Використ. ном./Коп. в директ./Стерти запис/Стерти список

Список викликів/список автовідповідача/список мережевої поштової скриньки

Натисніть клавіші MENU ¤ Повідомлення ¤ OK, щоб відкрити огляд списку. Якщо є нові повідомлення,
відображаються лише списки з новими повідомленнями. Прокрутіть списки за допомогою u.
Ви почуєте попереджувальний сигнал, коли новий запис з’явиться у списку викликів/списку автовідповідача/
списку мережевої поштової скриньки. Нові повідомл. буде відображено на екрані.
Зверніть увагу
Якщо виклики зберігаються в мережевій поштовій скриньці, Ви отримаєте повідомлення, якщо було внесено
відповідні налаштування (в залежності від постачальника послуг мережі).

Список викликів
Передумови: CLIP (¢ стор. 5)

Залежно від установленого типу списку, список викликів містить (¢ стор. 18) прийняті виклики, пропущені
виклики та виклики, записані автовідповідачем (лише A120A/A220A).
Залежно від установленого типу списку зберігаються всі номери останніх 25 вхідних викликів або лише
пропущені виклики.
Відкриття списку викликів
MENU ¤ Повідомлення ¤ OK ¤ u Виклики:
Список викликів відображається наступним чином:
Кількість нових записів + кількість старих прочитаних записів Виклики: 01+02
Щоб відкрити список, натисніть клавішу OK.
Відображається останній вхідний виклик. За потреби скористайтеся клавішею u, щоб вибрати інший запис.
Використання інших функцій

u (виберіть запис) ¤ MENU
За допомогою u можна вибрати такі функції: Стерти запис/Коп. в директ./Дата/час/Стан/Стерти список
Зворотній виклик абонента зі списку викликів
MENU ¤ Повідомлення ¤ Виклики: 01+02 ¤ OK ¤ u (виберіть запис) ¤ b

Список автовідповідача (лише A120A/A220A)/список мережевої поштової скриньки
За допомогою цих списків можна слухати повідомлення на автовідповідачі (див. «Відтворення/видалення
повідомлень» ¢ стор. 8) або у мережевій поштовій скриньці (¢ стор. 9).
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Користування автовідповідачем (лише A120A/A220A)
Керування автовідповідачем виконується зі слухавки. За допомогою слухавки можна записувати власні
оголошення для автовідповідача. Якщо власного оголошення немає, використовується попередньо записане
оголошення.
Якщо пам’ять заповнена, на екрані відображається Пам"ять повна, а автовідповідач автоматично вимикається.
Коли Ви видалите старі повідомлення, він автоматично увімкнеться знову.
Для автовідповідача встановлено заводські налаштування. За допомогою слухавки виконайте власні
налаштування.
Вказівки щодо того, як встановити час затримки (проміжок часу, після якого автовідповідач відповідатиме на
виклик), а також як встановити довжину запису та активувати фільтрацію викликів під час запису, див. в огляді
меню ¢ стор. 17.

Увімкнення/вимкнення автовідповідача

MENU ¤ u Автовідповідач ¤ OK ¤ u Автовідпов. ¤ OK (‰ = увімкнуто)
Після увімкнення автовідповідача, значок ± відобразиться на екрані.
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Запис власного оголошення

MENU ¤ u Автовідповідач ¤ OK ¤ u Оголошення ¤ OK ¤ Запис оголош. ¤ OK ¤ Говор.після ОК ¤ OK
Ви почуєте звук готовності (короткий сигнал). Тепер скажіть своє оголошення (принаймні 3 сек). Натисніть OK,
щоб підтвердити, або натисніть a чи ”, щоб скасувати свій запис. Після записування оголошення буде
відтворено, щоб Ви змогли його перевірити.
Зверніть увагу.
Записування буде автоматично зупинено через 170 сек (макс. час запису), або якщо Ви зробили паузу тривалістю
більше 2 сек.

Відтворення або видалення оголошення
Див. огляд меню ¢ стор. 17.

Відтворення/видалення повідомлень
Почати відтворення повідомлень на автовідповідачі можна у три способи.
◆ Почати відтворення повідомлень через меню Автовідповідач:
MENU ¤ u Автовідповідач ¤ OK ¤ u Прослух.повід. ¤ OK
Якщо введено номер для мережевої поштової скриньки, все одно потрібно вибрати автовідповідач:
¤ u Автовідпов. ¤ OK
◆ Почати відтворення повідомлень через список автовідповідача:
MENU ¤ Повідомлення ¤ OK ¤ u Гол.пошта
Гол.пошта 01+02
Список відображається наступним чином:
Кількість нових повідомлень + кількість старих відтворених повідомлень
Щоб відкрити список, натисніть клавішу OK.
◆ Швидкий доступ до автовідповідача:
Щоб отримати доступ до автовідповідача, просто натисніть та утримуйте клавішу 1. Для вбудованого
автовідповідача задано заводські налаштування. Однак, якщо для швидкого доступу встановлено мережеву
поштову скриньку, це налаштування можна змінити (¢ стор. 17).
Якщо є нові повідомлення, відтворення почнеться з першого нового повідомлення, в іншому випадку – з першого
старого повідомлення.
Лише Gigaset A220A: Гучномовець на слухавці увімкнеться автоматично. Щоб його вимкнути, натисніть клавішу
режиму «вільні руки» d.
Повідомлення містить:
◆ заголовок повідомлення (номер/дата/час) та
◆ зміст повідомлення (записаний текст).
Спочатку відтворюється заголовок, потім – зміст. Відображається номер телефону чи ім’я.
Зупинення та керування відтворенням
Керування відтворенням залежить від моменту, коли було натиснуто відповідну клавішу.
Під час відтворення повідомлення:

2

Призупинення відтворення. Натисніть 2 ще раз, щоб продовжити.

t або 1 Під час відтворення заголовка повідомлення: Перехід на початок попереднього повідомлення.
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Перехід назад від першого повідомлення відкриває останнє повідомлення.
Під час відтворення змісту повідомлення: Перехід на початок поточного повідомлення.

s або I Перехід на початок наступного повідомлення. Перехід уперед від останнього повідомлення
L

відкриває перше повідомлення.

Під час відтворення заголовка повідомлення: Пропуск заголовка.
Під час відтворення змісту повідомлення: Перехід до змісту наступного повідомлення. Перехід
уперед від останнього повідомлення відкриває перше повідомлення.

Додаткові функції під час відтворення повідомлення
Натисніть функціональну клавішу MENU. Відтворення зупиниться.
Виберіть потрібну функцію за допомогою u: Набір номера/Далі/Гучн.слухавки/Коп. в директ./Стерти старі
Видалення окремого повідомлення
Під час відтворення: Натисніть клавішу Q або функціональну клавішу ˜.

Видалення усіх старих повідомлень
Під час відтворення або паузи:
MENU ¤ u Стерти старі ¤ OK (Підтвердьте запит безпеки)
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Відповідь на виклик з автовідповідача
Можна відповісти на виклик, коли автовідповідач записує повідомлення абонента:
MENU ¤ Прийняти ¤ OK
Відповісти на виклик можна також таким чином:
◆ натиснути клавішу розмови b
◆ зняти слухавку з бази / зарядного пристрою (якщо Авт.відпов. активовано ¢ стор. 18)
Зверніть увагу (Gigaset A220A)
Коли активовано Слух.розмову через слухавку і виклик уже можна почути у слухавці, відповісти на виклик
можна лише через MENU ¤ Прийняти ¤ OK. Якщо натиснути клавішу розмови / клавішу режиму «вільні руки»
c, буде лише ввімкнено чи вимкнено режим «вільні руки».
Записування зупиниться, і Ви зможете розмовляти з абонентом.

Керування в дорозі (віддалене керування)
Ви можете перевіряти свій автовідповідач із будь-якого телефону (у готелі, із телефону-автомата тощо).
Передумови:
◆ Для системи встановлено PIN-код, відмінний від 0000 ¢ стор. 18.
◆ Телефон для віддаленого керування підтримує тоновий набір (DTMF), тобто під час натиснення клавіш Ви
чуєте різні сигнали.

Виклик автовідповідача та відтворення повідомлень
~ (Наберіть свій номер). ¤ Коли Ви почуєте своє оголошення, натисніть 9 та введіть PIN-код системи.
Для керування використовуються такі клавіші:

A
B
3
0

Під час оголошення номера/дати/часу: перехід на початок попереднього повідомлення.
Під час відтворення повідомлення: перехід на початок поточного повідомлення.
Зупинка відтворення. Натисніть ще раз, щоб продовжити.
Перехід до наступного повідомлення.
Видалення поточного повідомлення.

Увімкнення автовідповідача

~ (Введіть свій номер. Нехай телефон дзвонить, доки Ви не почуєте повідомлення: «Введіть PIN-код»)
¤ ~ (Введіть PIN-код системи)
Автовідповідач увімкнеться. Вам буде повідомлено про залишок вільної пам’яті. Після цього відтворюватимуться
повідомлення. Автовідповідач неможливо вимкнути віддалено.
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Мережева поштова скринька
Мережева поштова скринька – це автовідповідач у телефонній мережі Вашого постачальника послуг. Більш
детальну інформацію можна отримати у Вашого постачальника послуг. Мережеву поштову скриньку неможливо
використовувати, якщо Ви не запитали її у свого постачальника послуг.
Щоб швидко та легко використовувати мережеву поштову скриньку через список мережевої поштової скриньки
(¢ стор. 7), меню (¢ стор. 17), а також для швидкого доступу за допомогою клавіші 1 (¢ стор. 1), у телефоні
потрібно ввести номер:
MENU ¤ u Автовідповідач ¤ OK ¤ u Мер.пошт.скр./Мер. автов. ¤ ~ (введіть номер) ¤ OK

Пошук слухавки («Пошук»)
Можна шукати слухавку за допомогою бази.
¤ Коротко натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі (¢ стор. 1).
Усі слухавки дзвонитимуть одночасно («оповіщення»), навіть якщо сигнали вимкнуто.
Закінчення пошуку: Коротко натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі (¢ стор. 1) або натисніть клавішу
розмови b чи клавішу завершення виклику a на слухавці.
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Ручна реєстрація слухавок
На базі можна зареєструвати до чотирьох слухавок. Потрібно зареєструвати кожну додаткову слухавку на базі
для належного функціонування!
1) На слухавці
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Слухавка ¤ OK ¤ u Рег.слухавку ¤ Введіть PIN-код системи для бази
(налаштування за промовчанням: 0000) ¤ OK ¤ Реєстрація відображається.
2) На базі
У межах 60 секунд натисніть та утримуйте клавішу реєстрації/пошуку на базі (¢ стор. 1) протягом
близько 3 секунд.
Для реєстрації потрібно близько 1 хвилини. Слухавки отримують найменший доступний внутрішній номер (1-4).
Якщо внутрішні номери 1–4 вже призначено іншим пристроям, номер 4 буде перезаписано.

Скасування реєстрації слухавок
Із кожної із зареєстрованих слухавок Gigaset можна скасувати реєстрацію всіх інших зареєстрованих слухавок.
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Слухавка ¤ OK ¤ u Скас.реєс.слух ¤ u Виберіть внутрішній пристрій для
скасування реєстрації. Слухавку, яка наразі використовується, позначено значком <. ¤ OK ¤ Введіть PIN-код
системи для бази (значення за промовчанням: 0000) ¤ OK

Використання кількох слухавок
Здійснення внутрішніх викликів
Внутрішні виклики – це безкоштовні виклики на інші слухавки, зареєстровані на тій самій базі.

Зареєстровано 2 слухавки
Натисніть функціональну клавішу INT, здійснюється виклик іншої слухавки.

Зареєстровано більше 2 слухавок
Виклик конкретної слухавки
INT ¤ ~ (1...4, введіть внутрішній номер слухавки) або
INT ¤ u (Виберіть внутрішній пристрій) ¤ OK або b ¤ здійснюється виклик слухавки
Виклик на всі слухавки («груповий виклик»)
INT ¤ P або INT ¤ u Виклик усіх ¤ OK або b ¤ здійснюється виклик на всі слухавки
Після відповіді учасника можна розмовляти. Щоб завершити виклик, натисніть a.
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Внутрішнє утримання виклику / під’єднання виклику

Ви розмовляєте із зовнішнім абонентом. Натисніть функціональну клавішу INT та здійсніть виклик на одну чи на
всі слухавки. Зовнішній абонент почує музику утримання. Після відповіді внутрішнього учасника: За потреби
оголосіть зовнішній виклик.
Або натисніть клавішу завершення виклику a (виклик буде переадресовано внутрішньому учаснику),
або натисніть функціональну клавішу ”. Вас знову буде з’єднано із зовнішнім абонентом.
Під час переадресації виклику також можна натиснути клавішу завершення виклику a перед відповіддю
внутрішнього учасника.

Прослуховування зовнішнього виклику
Ви здійснюєте зовнішній виклик. Внутрішній учасник може прослуховувати цей виклик та приймати участь у
розмові (конференція). Попередні умови: Потрібно активувати функцію Слух. внут.

Активація/деактивація прослуховування
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ u Слух. внут. ¤ OK (‰ = увімкнуто)
Внутрішнє прослуховування (конференція)

Вам потрібно прослухати активний зовнішній виклик. Натисніть та утримуйте клавішу b. Можна
прослуховувати виклик. Усі учасники почують попереджувальний сигнал.
Завершення: натисніть клавішу завершення розмови a. Усі учасники почують попереджувальний сигнал.
Якщо перший внутрішній учасник натисне клавішу завершення розмови a, слухавку, що «прослуховувала»,
буде все одно з’єднано із зовнішнім абонентом.
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Встановлення будильника
Увімкнення/вимкнення будильника
MENU ¤ u Будильник ¤ OK ¤ Активація ¤ OK (‰ = увімкнуто)
Коли активовано: ¤ ~ (Встановіть час пробудження) ¤ OK

Коли будильник продзвонить, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його на 24 години. Якщо будильник
встановлено, на екрані відображається значок пробудження l, а замість дати відображається час пробудження.

Встановлення часу пробудження
MENU ¤ u Будильник ¤ OK ¤ u Час пробудж. ¤ OK

Введіть час пробудження в годинах і хвилинах, а потім натисніть OK.

Налаштування телефону
Вказівки щодо аудіо налаштувань див. в огляді меню ¢ стор. 17.
Вказівки щодо того, як встановити PIN-код системи для бази, див. в огляді меню ¢ стор. 18.

Змінення мови екрана

MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Слухавка ¤ OK ¤ u Мова ¤ OK ¤ u (виберіть мову) ¤ OK
Поточну мову позначено значком ‰.
Якщо Ви випадково вибрали мову, яку не розумієте:
MENU ¤ 521 (натисніть клавіші одна за одною) ¤ u (виберіть мову) ¤ OK

Визначення номера абонента, що викликає (CLIP)
Налаштування розпізнавання протоколу
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ Додатково ¤ OK ¤ u Інд. визн.ном. ¤ OK ¤ Визнач.проток.
¤ u Автоматично (розпізнаються всі формати CLIP; FSK і DTMF відтворюються одразу), АВН (розпізнається лише
російський формат CLIP) або Ідент.абон. (розпізнаються лише CLIP DTMF і FSK) ¤ OK
Лише для російського формату CLIP
Налаштування кількості цифр для номера телефону абонента, що викликає
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ Додатково ¤ OK
¤ u Інд. визн.ном. ¤ OK ¤ К-ть ц.виз.ном ¤ OK ¤ ~ Введіть кількість
цифр (1–9) ¤ OK; початкове значення — 7 цифр.
Налаштування автоматичного захоплення лінії
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ Додатково ¤ OK
¤ u Інд. визн.ном. ¤ OK ¤ Авт.займ.лін. ¤ OK
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Увімкнення/вимкнення музики утримання
Можна увімкнути музику, яку чутиме зовнішній абонент у разі повторного внутрішнього виклику та під час
переадресації виклику.
MENU ¤ P#Q5#1M ¤ Блимає номер поточного налаштування:
0 = вимкнуто; 1 = увімкнуто ¤ введіть номер ¤ OK.

Режим посилювача
За допомогою посилювача можна збільшити діапазон дії бази. Потрібно активувати режим посилювача
(¢ стор. 18). Режим посилювача і режим Без випромін. (¢ стор. 18) скасовують один одного.

Скидання налаштувань слухавки
Можна скинути власні налаштування та внесені зміни. Записи в телефонній книзі, список викликів і реєстрація
слухавок на базі залишаться.
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Слухавка ¤ OK ¤ u П/зав. слух. ¤ OK ¤ Перезавант.? ¤ OK
Скасуйте скидання налаштувань за допомогою a.
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Відновлення налаштувань бази
Після відновлення заводських налаштувань режим Без випромін. буде вимкнено, власні налаштування буде
скинуто, а всі списки – видалено.
Дата й час зберігаються. Автовідповідач (лише A120A/A220A) готовий до використання приблизно через 15 с
після скидання налаштувань бази.

Скидання налаштувань бази через меню
Слухавки все ще зареєстровано, PIN-код системи не скинуто.
MENU ¤ u Настройки ¤ OK ¤ u Баз. блок ¤ OK ¤ u П/завант. базу ¤ OK ¤ Перезавант.? ¤ OK

Скидання налаштувань бази за допомогою клавіші на базі
Реєстрацію всіх слухавок скасовано, а PIN-код системи скинуто до початкового коду 0000.
Виконайте такі кроки: Відключіть від бази кабель електричного живлення. Утримуйте клавішу реєстрації/
пошуку на базі (¢ стор. 1) та одночасно підключіть кабель електричного живлення до бази. Утримуйте клавішу
принаймні протягом 5 секунд.

Експлуатація бази через міні-АТС/маршрутизатор
Експлуатація через маршрутизатор
Під час експлуатації пристрою Gigaset через аналоговий порт маршрутизатора можна зменшити проблеми
відлуння, якщо активувати Режим Echo (¢ стор. 18). Якщо ж такі проблеми не виникають, варто деактивувати
цей режим.

Експлуатація через міні-АТС
Наведені нижче налаштування потрібні, лише якщо їх потребує міні-АТС; див. посібник користувача для міні-АТС.
Під час введення символів їх потрібно вводити повільно один за одним.
Змінення режиму набору
MENU ¤ P#Q5#1N ¤ Блимає номер для набору режиму набору: 0 = тоновий набір (DTMF);
1 = імпульсний набір (DP) ¤ введіть номер ¤ OK.
Налаштування повторного виклику
MENU ¤ P#Q5#1Q ¤ Блимає номер поточного повторного виклику: 0 = 80 мс; 1 = 100 мс;
2 = 120 мс; 3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс; 6 = 600 мс; 7 = 800 мс ¤ введіть цифру ¤ OK.
Змінення паузи після захоплення лінії
Можна встановити тривалість паузи між натисненням клавіші розмови b та надсиланням номера телефону.
MENU ¤ P#Q5#1L ¤ Блимає номер поточної тривалості паузи:
1 = 1 с; 2 = 3 с; 3 = 7 с ¤ введіть цифру ¤ OK.
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Змінення паузи після натиснення клавіші повторного виклику
MENU ¤ P#Q5#12 ¤ Блимає номер поточної тривалості паузи:
1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс ¤ введіть цифру ¤ OK.
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Додаток
Введення літер/символів
Стандартні
символи
Натисніть потрібну
клавішу показану
кількість разів.
Коротко натисніть
клавішу «решітка»
#, щоб перейти від
режиму «Abc» до
режиму «123», від
режиму «123» до
режиму «abc» і від
режиму «abc» до
режиму «Abc».

Кирилічні
символи
Натисніть потрібну
клавішу показану
кількість разів.
Коротко натисніть
клавішу «решітка»
#, щоб перейти від
режиму «Abc» до
режиму «123» і від
режиму «123» до
режиму «Abc».
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1) Пробіл

Специфікації
Акумулятори
Технологія: Нікель-метал-гідридні (NiMH); розмір: AAA (Micro, HR03); напруга: 1,2 В; ємність: 400 — 1000 мА•год.
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Загальні специфікації
Стандарт DECT
Стандарт GAP
Діапазон
Джерело живлення бази
Радіочастотний діапазон
Потужність передачі
Умови навколишнього середовища під час
функціонування
Енергоспоживання бази
У режимі очікування
– Слухавка на базі
– Слухавка за межами бази
Під час виклику

підтримується
підтримується
до 300 м на вулиці, до 50 м у приміщенні
230 В ~/50 Гц
1880–1900 МГц
Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу —
250 мВт
від +5 °C до +45 °C,
від 20 % до 75 % відносної вологості
A120/A220
A120A/A220A
бл. 1,0 Вт
бл. 0,8 Вт
бл. 1,0 Вт

бл. 1,2 Вт
бл. 1,0 Вт
бл. 1,2 Вт
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Запитання й відповіді
Із будь-якими запитами стосовно використання Вашого телефону відвідайте наш веб-сайт www.gigaset.com/
service,
щоб отримати 24-годинну підтримку. У таблиці нижче наведено список загальних проблем та можливих рішень.
Проблема

Причина

На екрані нічого
немає.

Слухавку не увімкнуто.
Акумулятори розряджено.

Рішення

Утримуйте клавішу завершення виклику a
протягом близько 5 секунд або розташуйте
слухавку на базі.
Зарядіть чи замініть акумулятори.

Відсутнє бездротове Слухавка за межами діапазону дії бази.
підключення до бази, Слухавку не зареєстровано.
Баз. блок блимає на
Базу не увімкнуто.
екрані.

Розташуйте слухавку ближче до бази.
Зареєструйте слухавку ¢ стор. 10.
Перевірте з’єднувач електричної мережі на базі
¢ стор. 3.

Не чутно сигнал
дзвінка/набору з
мережі стаціонарної
лінії.

Завжди використовуйте телефонний шнур із
комплекту постачання, або ж під час придбання
в точці продажу перевіряйте, щоб контакти для
підключення були правильні: 3-4 розподіли
телефонних кабелів/EURO CTR37.

Використано не телефонний шнур із
комплекту постачання, або ж його було
замінено на новий шнур із
неправильними роз’ємами.

Введено неправильний PIN-код
Лунає сигнал
помилки після запиту системи.
введення PIN-коду
системи.
Ви забули PIN-код.

Скиньте PIN-код системи до коду за
промовчанням, 0000 ¢ стор. 12.
Реєстрацію всіх слухавок скасовано. Усі
налаштування скинуто. Усі списки видалено.

Догляд
Протирайте пристрій вологою або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або
мікроволокнисті тканини.
Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.
В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке
різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.
Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв
мобільних телефонів.
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Контакт із рідиною
Якщо на пристрій потрапила рідина:
1 Відключіть живлення.
2 Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.
3 Нехай рідина витече з корпуса.
4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо) з відкритим
акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
6 Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.
Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.
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Служба підтримки клієнтів
Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset
www.gigaset.com/service

Відвідайте сайт нашої служби підтримки
Тут Ви знайдете:
• Запитання та відповіді
• Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
• Перевірки на сумісність

Зверніться до працівників нашої служби підтримки
Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?
Ми з радістю допоможемо Вам...

... Інтернет:
через форму зворотного зв’язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів

... за телефоном:
Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

+380-44-451-71-72
При зверненні до служби підтримки тримайте напоготові документи, які підтверджують Вашу покупку.
Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не
повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких
країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї
поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови
гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).
Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред’явити чек, який підтверджує дату покупки (дата,
з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.
Гарантійні зобов’язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із
зазначенням назви, моделі виробу , дати його продажу , гарантійного терміну , назви ,адреси та чіткого штампу
фірми-продавця.
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Дозвіл на експлуатацію
Цей пристрій призначений для підключення до аналогових абонентських ліній. Використання за межами ЄЕП (за
винятком Швейцарії) можливе за ухвалення державного сертифіката відповідності.
Цей пристрій призначений для використання в усьому світі. Використання за межами ЄЕП (за винятком
Швейцарії) підлягає державному утвердженню.
До уваги взято вимоги конкретної країни.
Цим компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що радіообладнання типу Gigaset A120/A120A/A220/A220A
відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU.
Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:
www.gigaset.com/docs.
Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації
відповідністі».
Будь ласка, перегляньте всі ці файли.

032
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Навколишнє середовище
Заява про наші завдання щодо охорони навколишнього середовища
Ми, компанія Gigaset Communications GmbH, несемо соціальну відповідальність і активно прагнемо покращити
світ, що нас оточує. Наші ідеї, технології та дії служать людям, суспільству та охороні навколишнього середовища.
Мета нашої глобальної діяльності – зберегти ресурси, необхідні людству. Ми усвідомлюємо відповідальність за
наші вироби протягом усього їхнього життєвого циклу. Вплив виробів на навколишнє середовище, зокрема їхнє
виробництво, поставка, розповсюдження, використання, обслуговування та утилізація, оцінюються ще на стадії
розробки виробу та технологічного процесу.
Додаткова інформація про екологічні товари та процеси доступна в Інтернеті за адресою www.gigaset.com.

Система управління охороною навколишнього середовища
Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних
стандартів ISO 14001 та ISO 9001.
ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р.
сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.
ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD
Management Service GmbH.

Утилізація
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Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації
відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.
Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях,
обладнаних місцевими органами влади.
Символ перекресленого сміттєвого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію
європейської директиви 2012/19/EU.
Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти
потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров’я людей. Вони
виступають передумовою для повторного використання та переробки старого
електронного та електричного обладнання.
За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до
органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.
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Огляд меню
Ваш телефон має великий набір функцій. Їх представлено у вигляді меню.
Щоб вибрати функцію, коли телефон у режимі очікування, натисніть MENU (відкриття меню), за допомогою
клавіші керування u прокрутіть до потрібної функції та натисніть OK для підтвердження.
Повернення в режим очікування: натисніть та утримуйте клавішу a.
Певні функції, описані в цьому посібнику користувача, доступні не в усіх країнах.
Повідомлення
Будильник
Активація
Час пробудж.
Аудіо
Гучн.слухавки
(Gigaset A120/
A120A)
Гучн.слухавки
(Gigaset A220/
A220A)
Гучн.сигналу
Мелодія сигн.
Звук вказів.
Бат.розряд.
Тон дзвінка
Автовідповідач
Прослух.повід.
Автовідпов. *
Слух.розмову *
(Gigaset A220A)

Оголошення *
Довжина пов. *
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Затримка дзв. *

¢ стор. 7
¢ стор. 11
¢ стор. 11
Можна вибрати один із 5 рівнів.
Навушник/Гучномовець
доступно 5 рівнів + «зростаючий» сигнал
Зовн. виклики/Внутр. виклики/Будильник
Увімкн./вимкн.
Увімкн./вимкн.
Увімкн./вимкн.
Мер. автов. **
¢ стор. 9
Автовідпов. **
¢ стор. 8
¢ стор. 7
Увімкнення та вимкнення відображення повідомлення на слухавці (режим «вільні
руки»), яке записується. Попередні умови: зареєстровано принаймні 1 слухавку з
підтримкою режиму «вільні руки».
Вимкнення відображення лише поточного записування: натисніть клавішу
завершення виклику a.
Запис оголош./Слухати огол./Стерти огол.
¢ стор. 8
Максим./1 хвилина/2 хвилини/3 хвилини

Відразу/10 сек/18 сек/30 сек
Автоматич.
Якщо нових повідомлень немає, автовідповідач
відповідає на виклик через 18 секунд. Якщо є нові
повідомлення, автовідповідач відповідає на виклик
через лише 10 секунд.
Мер.пошт.скр. * ¢ стор. 9
Мер. автов. ***
¢ стор. 9
Признач.клав.1 *
Мер. автов.
Призначення клавіші 1 для мережевої поштової
скриньки.
(У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу 1
для набору.) ¢ стор. 9
Автовідпов.
Призначення клавіші 1 для автовідповідача.
(У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу 1
для набору.) ¢ стор. 8
* База лише з автовідповідачем.
** База лише з автовідповідачем і якщо введено номер мережевої поштової скриньки.
*** База лише без автовідповідача.
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Настройки
Дата/час
Слухавка

Баз. блок

¢ стор. 4
Мова
Авт.відпов.
Рег.слухавку
Скас.реєс.слух
П/зав. слух.
Тип списк.викл
Системний PIN
П/завант. базу
Додатк.функц.
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ECO DECT ¢ стор. 1
Слух. внут.
Передвстанов.

¢ стор. 11
¢ стор. 5
¢ стор. 10
¢ стор. 10
¢ стор. 11
Проп.викл./Усі виклики ¢ стор. 7
Змінення PIN-коду системи (за промовчанням: 0000)
¢ стор. 12
Реж. повт.
¢ стор. 11
Режим Echo
див. «Експлуатація через
маршрутизатор»
¢ стор. 12
Інд. визн.ном.
¢ стор. 11
Без випромін.

¢ стор. 10

увімкн./вимкн.

Передвст.ном./З передвстан./
¢ стор. 6
Без передвст.

Усі права захищені. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.
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