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Gigaset DA310 преглед
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Тастери за садржај
Убачена трака за писање доделе садржаја и
тастера за брзо бирање
Тастер за брзо бирање
Тастер за подешавање
Тастер за поновно позивање/паузу
Тастер за поновно бирање
Тастер за потпуно утишавање
Тастер за подешавање јачине звука
слушалице
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Повезивање телефона

¤

Повежите прикључак телефона (1) на главну утичницу за телефон
помоћу приложеног телефонског кабла и, ако је потребно, један од
приложених адаптера за телефон.

¤

2

5

5
1
4

6

Уведите кабл
кроз канал за
кабл у базу
слушалице:
нагоре за
употребу
телефона на
столу (2);
надоле када се
телефон
причвршћује
на зид (3).

¤

Повежите
слушалицу
на телефон
помоћу
спиралног
кабла (4).

3

Причвршћивање на зид
Избушите два отвора за клинове у зид на растојању од 100 мм и
поставите два завртња.
Подигните одвртком подметач на слушалици (5) и убаците га у базу
слушалице (6).
Окачите телефон на истурене главе завртњева.
Пажња: Држач слушалице мора бити постављен са косом страном напред
(погледајте приказ), јер иначе слушалица неће бити сигурно
причвршћена.

¤
¤
¤

Gigaset DA310 /IM-Ost sr / A30054-M6528-R601-3-X119 / DA310_sr.fm / 05.04.2016

3
sr

Мере предострожности
Приликом монтирања,
повезивања и коришћења
телефона, увек се придржавајте
следећих мера предострожности:
u Користите само испоручене
утичнице и водове.
u Прикључни вод повезујте
искључиво у предвиђену
утичницу.
u Повезујте искључиво
одобрену додатну опрему.
u Наместите прикључни вод
тамо где неће изазивати
несреће.
u Поставите телефон на
површину која се не клиза.
u Ради ваше безбедности и
заштите, телефон се не може
користити у просторијама за
купање или туширање (влажна
места). Телефон није отпоран
на прскање.
u Никада немојте да излажете
телефон извору топлоте,
директној сунчевој светлости
или другим електричним
уређајима.
u Заштитите ваш телефон од
влаге, прашине, корозивних
течности и испарења.
u Никада немојте сами отварати
телефон.
u Не додирујте контакт утикача
оштрим или металним
предметима.
u Не носите телефон за жице.
u Ако дајете ваш телефон
некоме, обавезно му дајте
и приручник за употребу.

Припрема телефона за
употребу
Препоручено монтирање
телефона:
u Не излажите телефон
директној сунчевој светлости
или другим изворима топлоте.
u Користите на температурама
између +5°C и +40°C.
u Одржавајте растојање од
најмање једног метра између
телефона и радио опреме, нпр.
радио телефона, радио пејџинг
опреме или ТВ апарата.
У супротном, телефонска
комуникација може да се
погорша.
u Не монтирајте телефон у
прашњавим собама, јер то
може да ограничи радни век
телефона.
u Контакт са деловима уређаја
(нпр. ножицама уређаја) могу
оставити трагове на
лакираном намештају
или политури истог.
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Бирање и чување
бројева
Бирање броја
c~

Подигните
слушалицу,
бирајте број.

Поновно позивање
последњег позваног броја
Аутоматски се чува последњи
бирани број.
cI
Подигните
слушалицу,
притисните тастер за
поновно позивање
последњег броја.

Брзо бирање
Можете да сачувате 4 броја на
тастерима за садржај B и
10 бројева за брзо бирање на
тастерима са бројевима (0-9)
(сваки са макс. 21 цифром).

Меморисање броја

K

Притисните тастер за
подешавање.

или ... преко тастера за садржај
B
Притисните тастер за
садржај.
или ... преко брзог бирања
J
Притисните тастер за
брзо бирање.
Q ... O Одредите број за
брзо бирање.
~
Унесите број за
тастер за садржај
или брзо бирање.
K
Притисните тастер за
подешавање.

Бирање броја преко тастера за
садржај

cB

Подигните
слушалицу,
притисните тастер
за садржај.
Бирани број можете да проширите
уносом додатних цифара.

Бирање броја за брзо бирање

cJ

Q ... O

Подигните
слушалицу,
притисните тастер
за брзо бирање.
Притисните број за
брзо бирање.

Белешке о меморисању и
брисању бројева за садржај
и брзо бирање

* и # се меморишу без
обзира на подешени режим
бирања, али бирају се само са
тонским режимом бирања
( Cтрана 5).
Ако је унети број дужи од
21 цифре, меморисани број
се брише.

£

Паузе у бирању
Једна или више пауза у бирању
може да се унесе помоћу I (не
као 1. цифру). Паузе се пребацују
у меморију и потребне су за
одређене телефонске централе
(нпр.: 0 I 2368).
u Бирање паузе у бирању у
оквиру првих 5 цифара:
Цео меморисани број се
позива, укључујући
2. паузу у бирању.
u Бирање паузе у бирању након
првих 5 цифара:
Део броја који је меморисан
након паузе се бира тек када
се притисне на тастер I.
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Подешавање телефона
Подешавање јачине звука
слушалице
Можете подесити јачину звука
слушалице на два нивоа.
F
Притисните
управљачки тастер
за јачину звука
слушалице.
Основна јачина звука се ресетује
након спуштања слушалице.

Потпуно утишавање
Можете деактивирати микрофон
на телефону током позива.
C
Притисните тастер за
потпуно утишавање.
Да бисте поново активирали
микрофон: Притисните тастер за
потпуно утишавање још једном
или било који други тастер.

Подешавање звука звона
Мелодију звука звона и јачину
звука можете да подесите или да га
искључите.
c K Подигните
слушалицу,
притисните тастер
за подешавање.
#
Притисните тастер
тараба.
Q ... O Притисните један од
тастера са бројевима,
погледајте табелу.
(0: Звук звона је
искључен све док се
слушалица поново не
подигне).
K
Притисните тастер
за подешавање.

Јачина
ниско средње високо

2
4 5
Мелодија 3 M N
Мелодија 1

Мелодија 2

3
L
O

Рад на PABX-у
Тастер за специјалне
функције/повратно
позивање
Током трајања екстерног позива,
можете да обавите упит или
преусмерите позив. Да бисте то
урадили, притисните тастер за
повратно позивање H. Даља
процедура зависи од вашег PABX-а.
Да бисте подесили тастер за
повратно позивање, флеш време
телефона мора да буде уједначено
са вашим PABX-ом. Молимо
проверите упутство за руковање
за ваш PABX.

Промена режима бирања/
флеш времена
Телефон подржава следеће
режиме бирања:
T2: Тонско бирање, флеш време
280/600 ms
(зависно од модела уређаја)

T1: Тонско бирање, флеш време
100 ms
P: Пулсно бирање
У зависности од вашег PABX-а,
можда ће бити потребно да
промените режим бирања или
флеш време вашег телефона.
Да бисте то учинили,
употребите клизни
прекидач на доњој
страни уређаја.
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Привремено пребацивање
тонског бирања на положај
"Пулсно"
Да бисте употребили функције за
које је потребно тонско бирање
(нпр. даљинска контрола
телефонске секретарице), можете
да подесите телефон на тонско
бирање на трајање позива без
подешавања прекидача.
Када се успостави веза:
*
Притисните тастер
звезда.
Када се прекине веза, подешавање
се враћа на пулсно бирање.

Руковање на јавним
телефонским
системима
Јавни телефонски системи - у
неким случајевима по посебној
наредби/захтеву - нуде вам низ
корисних додатних услуга (нпр.
преусмеравање позива, повратни
позив пребачен на заузето,
конференција три стране итд.). Ове
услуге се могу изабрати помоћу
одређених комбинација тастера, о
којима ће вас обавестити ваш
мрежни провајдер.
Можете да сачувате целу
комбинацију тастера, укључујући
број фиксних одредишта за
преусмеравање позива, у ваш
садржај или тастере за брзо
бирање као обичан нормалан број.

Тастер за поновно бирање
Код јавних телефонских система,
тастер за поновно бирање
неопходан је за коришћење
одређених услуга; нпр. "Повратни
позив пребачен на заузето".
Можда ће бити потребно да време
треперења вашег телефона
подесите према потребама јавног
телефонског система. Да бисте то
учинили, употребите клизни
прекидач на доњој страни
телефона( Cтрана 5).

£

Додатак
Одржавање
Обришите апарат влажном
тканином или антистатичком
крпом. Немојте користити
растворе или микрофибер крпе.
Никада немојте користити суву
крпу; то може створити статички
електрицитет.

Додир са течностима

!

Уколико уређај дође у контакт са
течношћу:
1 Оставите уређај док сва
течност не исцури.
2 Осушите све делове. Ставите
уређај (с тастатуром
окренутом надоле) на суво,
топло место најмање 72 сата
(не у микроталасну или обичну
пећницу, итд.).
3 Немојте поново укључивати
уређај све док није сасвим сув.
Када се у потпуности осуши, моћи
ћете нормално опет да га
користите.
У ретким случајевима, контакт са
хемијским супстанцама може
оштетити спољашњост телефона.
Због постојања широког спектра
хемијских производа који су
расположиви на тржишту, није
било могуће извести тестове за све
супстанце.
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Питања и одговори
Подигнете слушалицу али не
чујете никакав тон за бирање: Да
ли је прикључни вод исправно
укључен у телефон и телефонску
прикључницу?
Тон за бирање се чује, али
телефон не бира број: Веза је OK.
Да ли је начин бирања исправно
подешен?
Друга страна не може да вас чује:
Да ли је активирано потпуно
утишавање?
Током позива се могу чути
регуларни пулсни шумови: Веза
прима мерне пулсеве од централе,
које телефон не може да
протумачи. Обратите се вашем
мрежном провајдеру.

Заштита животне средине
Наша изјава о заштити животне
средине
Ми, Gigaset Communications
GmbH, сносимо друштвену
одговорност и активно смо
посвећени бољем свету. Наше
идеје, технологије и акције служе
људима, друштву и човековој
околини. Циљ наших глобалних
активности је да се обезбеде
одрживи животни ресурси за
човечанство. Ми смо посвећени
преузимању одговорности за
своје производе током целог
њиховог века трајања. Утицај
производа на животну околину,
укључујући њихову израду,
набавку, дистрибуцију, употребу,
сервисирање и одлагање је већ
раније процењен током дизајна
производа и процеса.
Даље информације о производима
и процесима који не штете
околини можете наћи на
интернету на адреси
www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са
околином
Gigaset
Communications GmbH
је сертификован по
међународним
стандардима EN 14001
и ISO 9001.
ISO 14001 (животна средина):
Сертификован од септембра 2007.
од стране TV SD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (квалитет):
сертификован од 17. фебруара
1994., од стране TV SD Management
Service GmbH.

Одлагање
Сва електрична и електронска
опрема мора се одлагати одвојено
од обичног кућног смећа
користећи места означена за то од
стране надлежних локалних
власти.
Ако је на производу
приказан симбол
прекрижене канте за
смеће тада је производ
покривен Европском директивом
2012/19/EU.
Правилно одлагање и одвојено
прикупљање смећа сачињеног од
коришћених уређаја иде у прилог
заштити животне средине и
здравља. То је предуслов за
рециклажу и поновну употребу
коришћених електричних и
електронских уређаја.
За даље информације о одлагању
коришћене опреме контактирајте
локалне органе власти, комуналну
службу или дилера код кога сте
купили опрему.
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Одобрење

Контакт

Овај је уређај намењен за аналогне
линије телефонске мреже.
Потребно је узети у обзир захтеве
каратеристичне за државу.
Ми , Gigaset Communications
GmbH, изјављујемо да овај уре_ај
испуњава суштинске услове и
остале релевантне одредбе
дефинисане у директиви
2014/30/EU и 2014/35/EU.

Ако се појаве било какви
проблеми у раду телефона који је
прикључен на јавни аналогни
телефонски систем, молимо да се
обратите оператеру мреже или
продавцу код кога сте купили
уређај.

Копија Изјаве о сагласности је
доступна на овој интернет адреси:
www.gigaset.com/docs
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