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Stručný prehľad Gigaset DA310
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1 Tlačidlá priamej voľby
2 Štítok na zapísanie obsadenia tlačidiel 

priamej voľby a skrátenej voľby
3 Tlačidlo skrátenej voľby
4 Tlačidlo uloženia
5 Tlačidlo opakovania voľby/pauzy
6 Tlačidlo spätného volania
7 Tlačidlo vypnutia zvuku
8 Tlačidlo hlasitosti reproduktora
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Pripojenie telefónu
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Montáž na stenu¤ Vyvŕtajte do steny dve diery vo vzdialenosti 100 mm a upevnite dve 
skrutky. ¤ Skrutkovačom odstráňte poistku slúchadla (5) a zasuňte ju do slúchadla (6).¤ Telefón zaveste na vyčnievajúce skrutky.

Vezmite na vedomie prosím: Držiak slúchadla musí byť umiestnený v kolíske 
šikmou stranou smerom dopredu (pozri obrázok). V opaťnom prípade nebude 
slúchadlo riadne zaistené.

¤ Telefónne pripojenie telefónu (1) spojte s domácim telefónnym 
pripojením. Použite na to dodaný telefónny kábel a príp. adaptér 
telefónu obsiahnutý v dodávke. 

¤ Telefónny kábel veďte cez 
káblový kanál: pri prevádzke 
na stole smerom nahor (2), pri 
montáži na stenu smerom 
nadol (3).

¤ Pripojte 
slúchadlo 
pomocou 
zatočeného 
kábla do 
telefónu (4).
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Bezpečnostné pokyny
Pri inštalácii, zapájaní a obsluhe 
telefónu bezpodmienečne 
rešpektujte nasledujúce pokyny:
u Používajte iba zástrčky a káble, 

ktoré boli dodané s prístrojom!
u Pripojovací kábel zapájajte iba 

do určenej zásuvky/konektora.
u Pripájajte iba schválené 

príslušenstvo.
u Pripojovací kábel položte tak, 

aby nemohol spôsobiť úraz!
u Prístroj položte na protišmykový 

podklad!
u V záujme svojej vlastnej 

bezpečnosti a ochrany nesmiete 
telefón používať v kúpeľni alebo 
sprchách (vlhkých 
miestnostiach). Telefón nie je 
odolný voči striekajúcej vode.

u Telefón nikdy nevystavujte 
pôsobeniu zdrojov tepla, 
priamemu slnečnému žiareniu 
alebo vplyvu ďalších elektrických 
prístrojov.

u Chráňte telefón pred vlhkom, 
prachom, agresívnymi 
kvapalinami a parami.

u Nikdy telefón sami neotvárajte!
u Kontaktov zástrčky sa 

nedotýkajte ostrými 
a kovovými predmetmi!

u Telefón pri prenášaní nedržte za 
káble!

u Telefón Gigaset DA310 dávajte 
tretím osobám vždy iba 
s návodom na použitie.

Uvedenie telefónu do 
prevádzky
Odporúčaný spôsob inštalácie 
telefónu:
u Telefón nevystavujte slnečnému 

žiareniu alebo účinkom iných 
zdrojov tepla.

u Prípustný rozsah prevádzkovej 
teploty je +5 °C až +40 °C.

u Medzi telefónom a rádiovými 
zariadeniami, napr. 
rádiotelefónmi, bezdrôtovými 
pagermi alebo televíznymi 
prijímačmi, dodržujte 
vzdialenosť aspoň jedného 
metra. Inak by mohlo dochádzať 
k zhoršeniu kvality telefonických 
hovorov.

u Telefón neinštalujte v prašných 
miestnostiach, nakoľko by to 
spôsobilo skrátenie jeho 
životnosti.

u Laky a politúry na nábytok môžu 
poškodiť súčasti prístroja (napr. 
nožičky prístroja), ktoré sa s nimi 
dostanú do styku.
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Voľba a ukladanie 
telefónnych čísel

Voľba telefónneho čísla
c~ Zdvihnite slúchadlo, 

zvoľte telefónne číslo.

Opakovanie voľby
Naposledy volané telefónne číslo sa 
automaticky uloží.
cI Zdvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo 
opakovania voľby.

Skrátená voľba
Môžete uložiť 4 telefónne čísla 
na tlačidlá priamej voľby B 
a 10 telefónnych čísel ako čísla 
skrátenej voľby na číselných 
tlačidlách (0 - 9) (max. po 21 číslic).

Uloženie telefónnych čísel
K Stlačte tlačidlo 

uloženia. 

buď ... na tlačidlo priamej voľby
B Stlačte tlačidlo priamej 

voľby.

alebo ... ako skrátenú voľbu
J Stlačte tlačidlo 

skrátenej voľby.
Q ... O Určte číslo skrátenej 

voľby.
~ Zadajte telefónne číslo 

pre tlačidlo priamej 
voľby alebo skrátenú 
voľbu.

K Stlačte tlačidlo 
uloženia.

Voľba telefónneho čísla cez 
tlačidlo priamej voľby
c B Zdvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo priamej 
voľby.

Zvolené číslo môžete rozšíriť 
zadaním ďalších číslic.

Voľba čísla skrátenej voľby
c J Zdvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo 
skrátenej voľby. 

Q ... O Stlačte tlačidlo čísla 
skrátenej voľby.

Poznámky k ukladaniu 
a mazaniu tlačidiel priamej 
voľby a skrátenej voľby
* a # sa uložia bez ohľadu na 
nastavený spôsob voľby, vytočia sa 
však len v spôsobe tónovej voľby 
(£ s. 5).
Ak má zadané telefónne číslo viac 
ako 21 číslic, uložené číslo sa vymaže.

Prestávky voľby
Pomocou tlačidla I môžete 
zadať jednu alebo viac prestávok 
voľby (nie pre prvú číslicu). Prestávky 
voľby sa prenesú do pamäte a sú 
potrebné pre isté pobočkové 
ústredne (napr.: 0 I 2368).
u Voľba prestávky počas prvých 

5 číslic:
Uložené telefónne číslo sa zvolí 
úplne, vrátane 2-sekundovej 
prestávky voľby.

u Voľba prestávky po prvých 
5 čísliciach:
Časť telefónneho čísla, ktoré je 
uložené po prestávke, sa zvolí až 
po stlačení tlačidla I.
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Nastavenie telefónu

Nastavenie hlasitosti 
slúchadla
Hlasitosť slúchadla sa dá nastaviť 
v dvoch stupňoch. 
F Stlačte tlačidlo 

hlasitosti.
Po ďalšom zdvihnutí platí znova 
pôvodná hlasitosť.

Vypnutie zvuku
Počas hovoru je možné vypnúť 
mikrofón telefónu.
C Stlačte tlačidlo 

vypnutia zvuku.
Ak chcete mikrofón znova zapnúť: 
opäť stlačte tlačidlo vypnutia zvuku 
alebo ľubovoľné iné tlačidlo. 

Nastavenie vyzváňacieho tónu
Melódiu a hlasitosť vyzváňacieho 
tónu môžete nastaviť alebo ho 
vypnúť.
c K Zdvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo 
uloženia.

# Stlačte tlačidlo 
s dvojitým krížikom.

Q ... O Stlačte jedno číselné 
tlačidlo, pozri tabuľku. 
(0: Vyzváňací tón 
vypnutý, kým 
najbližšie nezdvihnete 
slúchadlo).

K Stlačte tlačidlo 
uloženia.

Prevádzka v súkromnej 
pobočkovej ústredni

Špeciálne funkcie/Tlačidlo 
spätného volania
Počas externého hovoru môžete 
vykonať spätné volanie alebo hovor 
presmerovať. Stlačte tlačidlo 
spätného volania H. Ďalší postup 
je závislý od funkcií vašej pobočkovej 
ústredne. Na použitie tlačidla 
spätného volania musí byť 
nastavená dĺžka signálu flash (doba 
prerušenia) telefónu primerane pre 
pobočkovú ústredňu. Bližšie 
informácie nájdete v návode na 
obsluhu pobočkovej ústredne. 

Zmena spôsobu voľby/dĺžky 
signálu flash
Telefón podporuje tieto spôsoby 
voľby:

V závislosti od pobočkovej ústredne 
musíte nastaviť spôsob voľby alebo 
dĺžku signálu flash telefónu. 

Dočasné prepnutie v polohe 
„pulz“ na tónovú voľbu
Ak chcete využívať funkcie, ktoré 
vyžadujú tónovú voľbu (napr. 
diaľkový prístup k telefónnemu 
záznamníku), môžete telefón na 
dobu trvania hovoru nastaviť na 
tónovú voľbu bez toho, aby ste 
zmenili polohu spínača. 
Po nadviazaní spojenia:

Hlasitosť

nízka stredná vysoká

Melódia 1 
 2 3
Melódia 2 4 5 L
Melódia 3 M N O

T2: Tónová voľba, dĺžka signálu flash 
280/600 ms 
(v závislosti od variantu prístroja)

T1: Tónová voľba, dĺžka signálu flash 
100 ms

P: Pulzná voľba

Použite na to posuvný 
spínač na spodnej 
strane telefónu.
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* Stlačte tlačidlo 
s hviezdičkou.

Po prerušení spojenia sa spôsob 
voľby nastaví naspäť na pulznú 
voľbu.

Prevádzka pri pripojení 
k verejným pobočkovým 
ústredniam
Verejné pobočkové ústredne vám 
ponúkajú – v niektorých prípadoch 
len na objednávku/požiadanie – celý 
rad pomocných dodatočných služieb 
(napr. presmerovanie hovoru, spätné 
volanie pri obsadenom telefóne, 
konferencia 3 účastníkov a pod.). 
Tieto služby vyvoláte určitými 
kombináciami tlačidiel, o ktorých 
vás informuje sieťový operátor. 
Celú kombináciu tlačidiel vrátane 
cieľového telefónneho čísla pevného 
presmerovania, ako aj normálne 
telefónne číslo si môžete uložiť na 
tlačidlá priamej voľby alebo 
skrátenej voľby. 

Tlačidlo spätného volania
Vo verejných pobočkových 
ústredniach sa tlačidlo spätného 
volania využíva na rôzne dodatočné 
služby; napr. na „Spätné volanie pri 
obsadenom telefóne“.
Príp. musíte prispôsobiť dĺžku 
signálu flash telefónu požiadavkám 
verejnej pobočkovej ústredne. 
Použite na to posuvný spínač na 
spodnej strane telefónu (£ s. 5). 

Dodatok

Starostlivosť o prístroj
Prístroj utierajte vlhkou handričkou 
alebo antistatickou utierkou. 
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá 
ani utierky zmikrovlákien.
Nikdy nepoužívajte suchú utierku. 
Hrozí nebezpečenstvo statického 
výboja.

Kontakt s kvapalinou
Pokiaľ sa zariadenie dostalo do 
kontaktu s kvapalinou:
1 Nechajte zo zariadenia 

odkvapkať všetku kvapalinu.
2 Utrite všetky časti dosucha. 

Potom zariadenie (s klávesnicou 
otočenou nadol) odložte na 
minimálne 72 hodín na suché 
teplé miesto (nie: mikrovlnnú 
rúru, rúru na pečenie a pod.).

3 Zapnite ho až vtedy, keď bude 
úplne suchý. 

Vo väčšine prípadov je po úplnom 
vyschnutí znovu možné uvedenie 
do prevádzky.
V zriedkavých prípadoch môže 
kontakt s chemickými látkami viesť 
k zmenám na povrchu zariadenia. 
Vzhľadom na veľký počet chemikálií 
dostupných na trhu nebolo možné 
otestovať všetky chemické látky.

!
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Otázky a odpovede
Zdvihnete slúchadlo, nepočujete 
však oznamovací tón: 
Je pripojovací kábel správne 
zasunutý v telefóne aj v účastníckej 
zásuvke?
Počujete oznamovací tón, telefón 
však voľbu nevykoná: pripojenie je 
v poriadku. Je správne nastavený 
spôsob voľby?
Váš kontaktný partner vás 
nepočuje: je stlačené tlačidlo 
vypnutia zvuku? 
Počas hovoru počujete pravidelný 
pulzný šum: spojenie zachytáva 
počítacie impulzy z ústredne, ktoré 
telefón nedokáže interpretovať. 
Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

Životné prostredie
Naša koncepcia ochrany 
životného prostredia
My, spoločnosť Gigaset 
Communications GmbH, máme 
spoločenskú zodpovednosť 
a angažujeme sa za lepší svet. Naše 
myšlienky, technológie a naša 
činnosť slúžia ľuďom, spoločnosti 
a životnému prostrediu. Cieľom 
našej činnosti po celom svete je 
trvalé zaistenie životných 
podmienok ľudí. Uvedomujeme si 
zodpovednosť za výrobok, ktorá sa 
vzťahuje na celú dobu životnosti 
výrobku. Už pri plánovaní výrobku 
a procesov sa vyhodnocuje vplyv 
výrobkov na životné prostredie 
vrátane výroby, obstarávania, 
predaja, využitia, servisu a likvidácie. 
Viac informácií o ekologických 
výrobkoch a postupoch nájdete 
na internetovej stránke 
www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného 
prostredia

Spoločnosť Gigaset 
Communications 
GmbH je držiteľom 
certifikátov podľa 
medzinárodných 

noriem EN 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životné prostredie): 
certifikát udelil spoločnosti v 
septembri 2007 úrad TüV SÜD 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil 
spoločnosti 17.02.1994 úrad TüV Süd 
Management Service GmbH.

www.gigaset.com


8
sk

Gigaset DA310 / IM-Ost sk / A30054-M6528-R601-3-X119 / DA310_sk.fm / 05.04.2016

Likvidácia odpadu
NAKLADANIE S 
ELEKTROZARIADENÍM - 
INFORMAČNÝ LETÁK
Nefunkčné, vyradené, resp. 
opotrebované (podľa Vášho 
zváženia) elektronické zariadenie je 
potrebné odovzdať na miestach na 
to určených.

Elektronické zariadenie je 
potrebné separovať od 
nevytriedeného 

komunálneho odpadu a odovzdať 
ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, 
prípadne nabíjačkou).
Pokiaľ sa so starým elektronickým 
zariadením nebude nakladať  podľa 
uvedených bodov, môže dôjsť k 
negatívnemu vplyvu na životné 
prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie 
odovzdáte na miestach na to 
určených, samotný spracovateľ 
garantuje jeho zhodnotenie 
(materiálové, alebo iné), čím aj Vy 
prispievate k opätovnému použitiu 
jednotlivých súčastí elektronického 
zariadenia a k ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú 
zhrnuté pod symbolom uvedeným 
na každom elektronickom zariadení. 
Účel tohto grafického symbolu 
spočíva v spätnom odbere a 
oddelenom zbere elektroodpadu. 
Nevyhadzovať v rámci 
komunálneho odpadu! Odpad je 
možné spätne odobrať na miestach 
na to určených!

Schválene - výňatok z 
vyhlásenia o zhode
Tento prístroj je určený pre 
analógové telefónne pripojenie do 
slovenskej siete.
Osobitosti krajiny určenia sú 
zohľadnené.
My, Gigaset Communications GmbH, 
vyhlasujeme, že toto zariadenie 
spĺňa základné požiadavky  a iné 
relevantné predpisy stanovené v  
merniciach 2014/30 / EÚ  a 
2014/35 / EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode je k 
dispozícii na tejto internetovej 
adrese:
www.gigaset.com/docs

Kontaktné osoby
Pokiaľ by sa vyskytli problémy pri 
prevádzke s pripojením k analógovej 
komunikačnej sieti, obráťte sa, 
prosím, na príslušného 
prevádzkovateľa siete, resp. na 
vášho odborného predajcu.

http://www.gigaset.com/docs
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