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Gigaset DA510 Generalităţi 

Taste
1 Taste programabile directe
2 Inseraţi bandă pentru desemnarea 

tastelor programabile directe 
3 Tasta Shift
4 Tasta Set
5 Tasta Reapelare/Pauză
6 Tasta Revenire
7 Tasta Mut
8 Tasta Volum/Apelare Directă

Tasta pentru setarea volumului 
receptorului şi tonului de apel, şi 
pentru apelare directă 

LED
G tasta Volum/Apelare Directă¤ Bliţuri la apelurile primite¤ aprindere lumini la ridicarea 

receptorului dacă apelarea directă 
este activată¤ indică momentul în care blocarea 
tastelor este activată (bliţ dublu 
rapid)
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Conectarea telefonului

Montarea pe perete¤ Faceţi două găuri de ştift în perete la 
o distanţă de 99,4 mm şi introduceţi 
două şuruburi. ¤ Ridicaţi plăcuţa receptorului (5) 
cu ajutorul unei şurubelniţe şi 
puneţi-o în furcă (6). ¤ Atârnaţi telefonul pe capetele 
şuruburilor introduse.

¤ Conectaţi receptorul de 
telefon folosind cablul arcuit 
(4).4

1

5

2

3

¤ Legaţi cablul de conectare (1) la priză 
telefonică principală folosind cablul furnizat 
odată cu telefonul şi, dacă este necesar, unul 
dintre adaptoarele telefonice oferite.

¤ Ghidaţi cablul prin canalul de 
legătură al cadrului 
aparatului: în sus, în cazul 
operării telefonului pe masă 
(2); în jos, în cazul montării 
telefonului pe perete (3).

6

Atenţie
Odată instalat telefonul Gigaset, ridicaţi receptorul pentru aproximativ 5 secunde 
pentru a vă asigura că funcţionează corespunzător. Acest lucru trebuie realizat şi 
după o cădere de tensiune în reţeaua electrică. În cazul unei căderi de tensiune, 
setările Dumneavoastră vor rămâne intacte.
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Măsuri de siguranţă
Atunci când instalaţi, conectaţi 
şi operaţi telefonul, aveţi grijă 
întotdeauna la următoarele:
u Folosiţi doar conectoarele şi mufele 

furnizate.
u Conectaţi mufa doar cu priza 

corespunzătoare.
u Conectaţi doar accesorii aprobate.
u Aşezaţi mufa conectoare în aşa fel 

încât să evitaţi accidentele.
u Aşezaţi telefonul pe o suprafaţă 

nealunecoasă.
u Pentru securitatea Dumneavoastră, 

telefonul nu trebuie folosit în baie 
sau cabine de duş (locaţii umede). 
Telefonul nu este antistropire

u Nu expuneţi niciodată telefonul la 
surse de căldură, lumină solară sau 
alte dispozitive eletrice.

u Protejaţi telefonul de umezeală, 
praf, lichide corozive şi vapori.

u Niciodată nu desfaceţi 
Dumneavoastră înşivă telefonul.

u Nu atingeţi cablul de contact cu 
obiecte ascuţite sau metalice.

u Nu ţineţi telefonul de mufe.
u Dacă daţi telefonul Dumneavoastră 

altcuiva, daţi-l împreună cu 
manualul de funcţionare. Telefonul 
Gigaset DA510 Dumneavoastră are 
memorie permanentă, aşa că 
asiguraţi-vă că ştergeţi orice 
numere salvate înainte de a-l 
da mai departe.

Pregătirea telefonului 
pentru utilizare
Instalarea recomandată a telefonului:
u Nu expuneţi telefonul la lumină 

solară directă sau alte surse de 
căldură.

u Operaţi la temperaturi între +5°C şi 
+40°C.

u Păstraţi o distanţă de cel puţin 
un metru între telefon şi 
echipamente radio, de ex. telefoane 
radio, echipamente de transmitere 
radio sau televizoare.

În caz contrar, comunicarea 
telefonică poate fi împiedicată.

u Nu instalaţi telefonul în camere cu 
praf deoarece poate fi afectată 
durata de viaţă a acestuia.

u Lacul de mobilă poate fi afectat de 
contactul cu părţi din unitate (ex. 
picioarele de sprijin).

Apelarea şi salvarea 
numerelor

Apelarea unui număr
c~ Ridicaţi receptorul, 

formaţi numărul.

Reapelare ultimul număr
Ultimul număr apelat este salvat 
automat (maxim 32 de cifre).
cI Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de 
reapelare a ultimului 
număr format.

Taste programabile directe
Puteţi salva 20 de numere telefonice pe 
10 taste programabile de apelare 
directă (fiecare tastă poate primi două 
numere, fiecare de până la 32 de cifre).
Notă: puteţi folosi şi tastele 
programabile de apelare directă ca 
taste de funcţiune pentru servicii de 
reţea (£ p. 7). 

Salvarea unui număr
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări. 
Fie
B Apăsaţi o tastă de 

apelare directă (pentru 
primele 10 numere)

sau
L B Apăsaţi tasta Shift şi 

o cheie de apelare 
directă (pentru alte 
10 numere).

~ Introduceţi numărul de 
telefon.

Acum, puteţi stoca alte numere prin 
apăsarea tastei programabile de 
apelare directă, sau tasta Shift şi tasta 
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programabilă de apelare directă, şi 
repetarea procesului. 
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.

În timpul unei convorbiri
Puteţi salva şi numărul persoanei cu 
care vorbiţi în timpul convorbirii:
K B Apăsaţi tasta de setări, 

apăsaţi o tastă de 
apelare directă.

~ Introduceţi numărul de 
telefon.

K Apăsaţi tasta de setări.

Apelarea unui număr
c B Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi o tastă 
programabilă de apelare 
directă.

sau
c L B 

Ridicaţi receptorul, 
apăsaţi tasta Shift şi una 
dintre tastele 
programabile de apelare 
directă.

Puteţi extinde numărul format prin 
introducerea de cifre adiţionale.

Ştergerea unui număr
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări. 
B Apăsaţi tasta 

programabilă de apelare 
directă relevantă fie de 
una singură sau

L B împreună cu tasta Shift.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
Pentru a şterge conţinutul tuturor 
tastelor programabile cu apelare 
directă, £ p. 8.

Note
Atunci când se depozitează şi se şterg 
numere programabile cu apelare 
directă, vă rugăm să ţineţi cont de 
următoarele:
u * şi # se salvează indiferent 

de modul de apelare setat dar se 
formează doar în modul ton de 
apelare (£ p. 6).

u Dacă numărul introdus este mai 
mare de 32 de cifre, se stochează 
doar primele 32 de cifre.

Pauze de apelare
Se pot introduce una sau mai multe 
pauze de apelare folosind I (nu 
la prima cifră). Pauzele se transferă către 
memorie şi sunt necesare pentru unele 
sisteme de extensie (ex. 0 I 2368).
Durata pauzei poate fi setată la 1,3 sau 6 
secunde (£ p. 8).

Ajustarea telefonului

Setarea volumului receptorului
Volumul poate fi setat la trei nivele.

În timpul unei convorbiri
G  Ajustaţi volumul cu 

ajutorul tastei mai tare/
mai încet.

În mod de aşteptare
c K O

Ridicaţi receptorul, 
apăsaţi tasta de setări, 
apăsaţi tasta 9.


 ... 3  Selectaţi volumul.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.

Mut
În concordanţă cu setările funcţiei 
de mut (£ p. 8), puteţi dezactiva 
microfonul şi/sau casca telefonului 
în timpul unei convorbiri. 
C Apăsaţi tasta mut pentru 

a dezactiva sau reactiva 
microfonul.

Melodiile pot cânta în modul mut. 
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Setarea soneriei
Puteţi seta melodia şi volumul soneriei 
sau puteţi închide soneria în totalitate. 

Setarea volumului soneriei
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
5 Apăsaţi tasta 5.
Q ... 4 Apăsaţi una dintre 

tastele numerice.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
Puteţi schimba volumul soneriei în timp 
ce aceasta sună folosind tasta G. 

Setarea melodiei soneriei
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
L Apăsaţi tasta 6.
Q ... O Apăsaţi una dintre 

tastele numerice pentru 
a selecta o medie. 

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

Puteţi schimba melodia soneriei în timp 
ce aceasta sună prin folosirea tastelor 
numerice (0 ... 9). 
Notă:
Durata melodiei soneriei depinde 
de durata tensiunii semnalului din 
reţeaua telefonică. Aceasta poate diferi 
în funcţie de ţară şi reţeaua telefonică. 
Dacă melodia pe care o alegeţi este 
scurtată sau tăiată, vă rugăm să alegeţi 
alta dacă e necesar.

Setarea blocării tastaturii
Telefonul poate fi blocat. Aceasta 
presupune că toate tastele vor fi 
blocate, cu excepţia secvenţei de taste 
care dezactivează blocareaşi numerele 
de urgenţă (£ p. 5).
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
N Apăsaţi tasta 8.
Q / 
 / 2 

Apăsaţi tasta numerică 
pentru setările dorite.
0: Dezactivare blocare
1: Activare blocare

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

2: Dezactivare 
temporară blocare 
(pentru următorul apel). 
Nu închideţi telefonul.

~ Formaţi numărul.

Dacă blocarea tastelor este activată, 
tasta G va bliţui cu un bliţ rapid 
dublu atunci când ridicaţi receptorul.

Apeluri de urgenţă
Două numere de urgenţă (110, 112) 
sunt presetate în telefonul 
Dumneavoastră şi nu pot fi modificate. 
Puteţi programa chiar Dumneavoastră 
un al treilea număr de urgenţă de până 
la 32 de cifre. 
Numerele de urgenţă pot fi folosite şi 
când tastatura este blocată.

Programarea unui număr de urgenţă
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
N 5 Apăsaţi tastele 8 şi 5.
~ Introduceţi numărul de 

urgenţă.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.

Ştergerea numărului de urgenţă 
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
N 5 Apăsaţi tastele 8 şi 5.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
Numărul de urgenţă este şters.

Apelare directă
Dacă se activează apelarea directă, 
puteţi forma numărul stocat prin 
apăsarea oricărei taste (cu excepţia 
tastei de setări K).

Activarea apelării directe
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
G Apăsaţi tasta de apelare 

directă.
~ Introduceţi numărul 

pentru apelare directă.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
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Apelarea directă este activată. În 
momentul ridicării receptorului, tasta 
de apelare directă se aprinde.

Dezactivarea apelării directe
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
G Apăsaţi tasta de apelare 

directă.
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
Apelarea directă este dezactivată-

Blocarea şi deblocarea numerelor
Puteţi bloca apeluri telefonice către 
codurile speciale de apelare. Puteţi 
bloca până la 3 numere.

Blocarea numerelor
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
N L Apăsaţi tastele 8 şi 6.

 / 2 / 3 

Apăsaţi o tastă numerică 
1,2 sau 3 în care vreţi să 
stocaţi un cod de apelare 
blocat. 

~ Introduceţi codul pe care 
vreţi să il blocaţi (ex. 
0900, 001) sau primele 
cifre (maxim 5) ale unui 
număr de telefon.

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

Deblocarea numerelor
Pentru a debloca numerele:
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
N L Apăsaţi tastele 8 şi 6.

 / 2 / 3 

Apăsaţi o tastă numerică 
1,2 sau 3 în care vreţi să 
stocaţi un cod de apelare 
blocat, numărul pe care 
vreţi să îl deblocaţi este 
stocat.

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

Operarea pe un PABX

Tastă funcţii speciale/reapelare
În timpul unui apel extern, puteţi face o 
solicitare de informaţii sau puteţi trimite 
mai departe apelul. Pentru a face acest 
lucru, apăsaţi tasta de reapelare H. 
Procedura următoare va depinde în 
mare măsură de PABX-ul 
Dumneavoastră. 
Pentru a seta tasta de reapelare, timpul 
de bliţ al telefonului Dumneavoastră 
trebuie să aibă aceleaşi setări ca şi PABX-
ul. Vă rugăm să faceţi referire la 
instrucţiunile de operare în cazul PABX-
ului Dumneavoastră. 

Schimbarea modului de apelare/
timpul de bliţ
Telefonul suportă următoarele 
modalităţi de apelare:
u Apelare prin ton
u Apelare prin puls
În funcţie de PABX-ul Dumneavoastră, 
aţi putea avea nevoie să schimbaţi 
modul de apelare sau timpul de bliţ al 
telefonului Dumneavoastră. În mod 
normal, telefonul este presetat pentru 
ţara în care locuiţi.

Schimbarea modului de apelare
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
# Apăsaţi tasta diez.

 / 2 Apelare prin ton: Apăsaţi 

tasta 1.
Apelare prin puls: 
Apăsaţi tasta 2.

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

Schimbarea timpul de bliţ
Puteţi schimba timpul de bliţ dacă 
modul de apelare este setat pe ton (vezi 
deasupra).
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări. 

 O 5

Apăsaţi tastele 1, 9 şi 5.
Q ... 5 Apăsaţi tasta numerică 

pentru timpul de bliţ 
dorit (pentru valori 
posibile, £ p. 8). 



7
ro

Gigaset DA510 / IM-Ost ro / A30054-M6530-R601-2-X119 / DA510_ro.fm / 05.04.2016

K & Apăsaţi tasta de setări, 
puneţi jos receptorul.

Schimbare temporară pe apelare cu 
ton în poziţie de Puls
Pentru a folosi funcţii care necesită 
apelare cu ton (ex. controlul la distanţă 
al roboţilor telefonici), puteţi seta 
telefonul pe apelare cu ton pe perioada 
apelului fără ajustarea comutatorului.
După ce s-a stabilit conexiunea:
* Apăsaţi tasta steluţă.
După ce conexiunea s-a întrerupt, 
setările revin la puls.

Prefixe de apelare
Dacă telefonul Dumneavoastră este 
conectat la un PABX, s-ar putea să 
trebuiască să folosiţi un prefix de 
apelare pentru a face apeluri externe. 
Puteţi stoca până la 3 prefixe de apelare 
în telefonul Dumneavoastră. Dacă 
introduceţi mai multe, se vor stoca doar 
ultimele 3 numere introduse. Dacă un 
prefix este recunoscut în momentul 
apelării, se va aplica automat o pauză 
de apelare. 
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
Q Apăsaţi tasta 0.
~ Introduceţi un prefix de 

apelare cu 1-3 cifre.

Fie ...
I Apăsaţi tasta de 

reapelare pentru a 
introduce următorul 
prefix de apelare 

... sau
K & Apăsaţi tasta de setări şi 

puneţi jos receptorul 
pentru a încheia 
procesul de stocare.

Operarea pe sisteme de 
telefonie publică
Sistemele de telefonie publică - în unele 
cazuri, la cerere - vă oferă o gamă variată 
de servicii adiţionale (ex. respingere 
apel, reapelare în caz de ocupat, 
conferinţă în trei etc.). Aceste servicii 
pot fi selectate folosind combinaţiile 
specifice de taste, despre care furnizorul 
de telefonie vă va anunţa. 
Puteţi salva întreaga combinaţie 
de taste, inclusiv numărul unei 
destinaţii fixe respinse, la tastele 
programabile de apelare directă, exact 
ca pe un număr normal. 

Tasta Revenire
Tasta revenire (bliţ) necesită folosirea 
anumitor servicii adiţionale; ex. pentru 
"Reapelare dacă e ocupat".
S-ar putea să fie nevoie să ajustaţi 
timpul de bliţ al telefonului 
Dumneavoastră la nevoile sistemului 
public de telefonie (£ p. 6). 
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Alte setări
Folosind tasta de setări K şi o 
secvenţă de numere, puteţi face 
numeroase setări, care sunt explicate în 
tabelul următor. 

Fiecare proces începe după cum 
urmează:
c K Ridicaţi receptorul, 

apăsaţi tasta de setări.
Pentru a încheia procesul:
K & Apăsaţi tasta de setări, 

puneţi jos receptorul.
Sunt disponibile următoarele setări:

Secvenţă de 
numere

Valoare Descriere

1 02 0
1
2

1 s
3 s
6 s

Setează lungimea pauzei care poate fi 
inserată cu ajutorul tastei pauză

1 10 0

1

2

T oprit, R oprit, 
M pornit
T oprit, R oprit, 
M oprit
T oprit, R pornit, 
M oprit

Setează funcţia mut
T: Transmiţător, R: Receptor, M: Melodie

1 11 0
1

Dezactivare
Activare

Dezactivează/activează clicul tastei

1 25 0
1
2
3

Resetează toate setările la cele de fabrică.
Şerge conţinutul tuturor tastelor programabile cu apelare directă
Şterge toate prefixele de apelare
Restabileşte orice taste programabile de apelare directă 
presetate de către furnizorul de reţea (în funcţie de caz)

1 32 0

1

2

iluminarea 
intermitentă rară
iluminare 
intermitentă rapidă
dezactivat

Setează sau dezactivează indicaţiile 
LED-ului

1 91 0
1

1.5: 1
2: 1

Setează ritmul de puls pentru apelare prin 
puls

1 92 0
1
2
3
4

85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms

Setează timpul de semnal/pauza de 
semnal pentru apelare prin ton

1 95 0
1
2
3
4
5

90 ms
120 ms
270 ms
375 ms
600 ms
100 ms

Setează timpul de bliţ pentru apelare prin 
ton

5 0-4 Setează volumul soneriei, 5 nivele, 0: sonerie dezactivată

6 0-9 Setează melodia soneriei, 10 melodii
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Supliment

Îngrijirea
Ştergeţi unitatea cu o lavetă umedă sau 
antistatică. Nu utilizaţi solvenţi sau 
lavete din microfibră. 
Nu folosiţi niciodată o lavetă uscată; 
poate favoriza depunerea prafului. 

Contactul cu lichide
Dacă aparatul intră în contact cu un 
lichid:
1 Aşteptaţi până când lichidul se 

scurge din dispozitiv.
2 Tamponaţi toate componentele 

până când se usucă. Aşezaţi 
aparatul (cu tastatura în jos) într-un 
loc uscat şi cald timp de cel puţin 
72 de ore (nu utilizaţi un cuptor cu 
microunde, un cuptor etc.).

3 Nu porniţi aparatul până când nu 
este complet uscat.

În momentul în care s-a uscat complet, 
în mod normal, îl veţi putea utiliza din 
nou.
În cazuri rare, contactul cu substanţe 
chimice poate provoca modificarea 
aspectului exterior al telefonului. Din 
cauza varietăţii de produse chimice 
disponibile pe piaţă, nu a fost posibilă 
testarea tuturor substanţelor.

Întrebări şi răspunsuri
Ridicaţi receptorul dar nu auziţi niciun 
ton: cablul de conexiune este conectat 
corect la telefon şi la priza telefonică?
Se aude tonul de linie, dar telefonul nu 
formează numerele: conexiunea 
funcţionează corect. Modul de apelare a 
fost stabilit corect? Este blocata 
tastatura? A fost blocat numarul?

Interlocutorul nu vă poate auzi: aţi 
dezactivat microfonul?
În timpul convorbirii auziţi sunete la 
intervale regulate: conexiunea 
primeşte impulsuri de măsurare de la 
centrală, pe care telefonul nu poate 
interpreta. Luaţi legătura cu operatorul 
reţelei de telefonie.

Protejarea mediului înconjurător
Declaraţia noastră de mediu
La Gigaset Communications 
GmbH suntem conştienţi de 
responsabilitatea socială pe care o 
deţinem. De aceea, zilnic facem paşi 
pentru a crea o lume mai bună. În toate 
ramurile afacerii noastre - de la 
planificarea produsului şi producţie 
până la vanzări şi eliminarea deşeurilor - 
urmarea conştiinţei noastre ecologice 
în tot ceea ce facem are o importanţă 
majoră.
Citiţi mai multe despre produsele şi 
procesele ecologice pe internet la 
www.gigaset.com.

Sistem de management de mediu
Gigaset Communications 
GmbH este certificată 
conform standardelor 
internaţionale ISO 14001 
şi ISO 9001.
ISO 14001 (Mediu): 

certificată din septembrie 2007 prin TüV 
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Calitate): certificată din 
17.02.1994 prin TüV SÜD Management 
Service GmbH.

8 0
1
2

Dezactivează blocarea tastaturii
Activează blocarea tastaturii
Dezactivează temporar blocarea tastaturii

9 1-3 Setează volumul receptorului, 3 nivele

# 1
2

Apelare prin ton
Apelare prin puls

Setează modul de apelare

Secvenţă de 
numere

Valoare Descriere

!

www.gigaset.com
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Depozitarea aparatelor uzate
Toate echipamentele electrice şi 
electronice trebuie depozitate separat 
de fluxul deşeurilor menajere, în centre 
speciale de colectare, desemnate de 
către autorităţile locale.

Dacă pe un anumit produs 
este inscripţionată emblema 
unui tomberon întretăiat, 
înseamnă că produsul 

respectiv intră sub incidenţa Directivei 
Europene 2012/19/UE.
Depozitarea adecvată şi colectarea 
aparatului dvs. învechit contribuie la 
protejarea mediului înconjurător şi a 
sănătăţii publice şi sunt condiţii de bază 
ale reciclării echipamentelor electrice şi 
electronice uzate.
Pentru informaţii suplimentare privind 
depozitarea echipamentelor electrice şi 
electronice uzate, vă rugăm să 
contactaţi autorităţile locale, centrul de 
colectare a unor astfel de aparate sau 
reprezentantul de vânzări de la care aţi 
achiziţionat aparatul.

Licenţa
Acest aparat este destinat pentru liniile 
analogice de telefonie  în România. 
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în 
considerare.
Noi, Gigaset Communications GmbH, 
confirmam faptul ca acest echipament 
indeplineste cerintele esentiale si 
celelalte reglementari mentionate in 
Directivele 
2014/30/UE si 2014/35/UE.

O copie a declaratiei de conformitate 
este disponibila la adresa de email:
www.gigaset.com/docs

Contact
Dacă întâmpinaţi probleme în situaţia 
folosirii telefonului într-un sistem de 
comunicaţii cu acces analog, vă rugăm 
să contactaţi operatorul de reţea sau 
dealerul dv.

www.gigaset.com/docs
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