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Stručný prehľad Gigaset DA510 

Tlačidlá
1 Tlačidlá priamej voľby
2 Vkladací štítok na zapísanie 

obsadenia tlačidiel priamej voľby
3 Prepínacie tlačidlo
4 Tlačidlo uloženia
5 Tlačidlo opakovania/voľby/pauzy
6 Tlačidlo spätného volania
7 Tlačidlo vypnutia zvuku
8 Tlačidlo hlasitosti/priameho 

volania
Tlačidlo na nastavenie hlasitosti 
slúchadla a vyzváňacieho tónu a na 
priame volanie (volanie pre malé 
deti)

Kontrolka (LED)
G tlačidlo hlasitosti/priameho 
volania ¤ bliká pri prichádzajúcom hovore,¤ svieti pri prijatí hovoru, ak je 

aktivovaná funkcia priameho 
volania¤ signalizuje aktivovanie funkcie 
blokovania tlačidiel (rýchle dvojité 
blikanie).
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Pripojenie telefónu 

¤ Telefónnu prípojku prístroja (1) prepojte 
s domovou telefónnou prípojkou. Použite na to 
dodaný telefónny kábel a príp. telefónny 
adaptér, ktorý je súčasťou balenia. 

Montáž na stenu¤ Vyvŕtajte do steny dve diery vo 
vzdialenosti 99,4 mm a upevnite 
dve skrutky. ¤ Skrutkovačom odstráňte 
poistku slúchadla (5) a zastrčte 
ju do kolísky slúchadla (6) 
stolového prístroja.¤ Zaveste telefón na vyčnievajúce 
skrutky.
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¤ Vyveďte telefónny kábel 
káblovým kanálikom: pri 
prevádzke na stole nahor (2), 
pri montáži na stenu nadol 
(3).

¤ Slúchadlo a telefón prepojte 
vinutým káblom (4).

6

Poznámka
Po zapojení vášho prístroja Gigaset zložte, prosím, slúchadlo na cca 5 sekúnd na 
vykonanie kontroly funkčnosti. Tento úkon vykonajte, prosím, aj po výpadku 
prúdu v telefónnej sieti. Vaše nastavenia sa po výpadku prúdu nestratia.
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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 priestoroch). 
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 sami nerozoberajte telefón!
u Nedotýkajte sa ostrými a kovovými 

predmetmi kontaktov zástrčky!
u Telefón pri prenášaní nedržte za 

káble!
u TelefónGigaset DA510odovzdajte 

tretím osobám vždy iba s návodom 
na použitie. Váš prístroj Gigaset 
DA510 je vybavený permanentnou 
pamäťou. Pred odovzdaním tretej 
osobe by ste mali vymazať príp. 
uložené telefónne čísla.

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, 
zachovávajte vzdialenosť aspoň 
jeden meter. Inak by mohlo 
dochádzať k zhoršeniu kvality 
telefonických hovorov.

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

u Pri kontakte so súčasťami prístroja 
(napr. nožičkami prístroja) môže 
dôjsť k poškodeniu nábytkových 
lakov a politúr.

Voľba a ukladanie 
telefónnych čísel

Voľba telefónneho čísla
c~ Zodvihnite slúchadlo, 

zvoľte telefónne číslo.

Opakovanie voľby
Posledné volané telefónne číslo sa 
automaticky uloží do pamäte (max. 32 
číslic).
c I Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo 
opakovania voľby.

Priama voľba
V rámci 10 tlačidiel priamej voľby 
môžete uložiť 20 telefónnych čísel 
(dvojité obsadenie, každé max. 32 číslic)
Upozornenie: tlačidlá priamej voľby 
môžete používať aj ako funkčné tlačidlá 
pre sieťové služby (£ s. 7). 

Uloženie telefónnych čísel
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia. 

Buď
B Stlačte tlačidlo priamej 

voľby (pre prvých 10 
telefónnych čísel).

alebo
L B Stlačte prepínacie 

tlačidlo a tlačidlo 
priamej voľby (pre 
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ďalších 10 telefónnych 
čísel).

~ Vložte telefónne číslo.
Ďalšie telefónne čísla môžete uložiť do 
pamäte opätovným stlačením tlačidla 
priamej voľby, resp. prepínacieho 
tlačidla a tlačidla priamej voľby a 
zopakovaním postupu. 
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.

Počas hovoru
Telefónne číslo vášho kontaktného 
partnera môžete uložiť aj počas hovoru:
K B Stlačte tlačidlo uloženia 

a tlačidlo priamej voľby.
~ Vložte telefónne číslo.
K Stlačte tlačidlo uloženia.

Voľba telefónneho čísla
c B Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo priamej 
voľby.

alebo
c L B 

Zodvihnite slúchadlo, 
stlačte prepínacie 
tlačidlo a tlačidlo 
priamej voľby.

Zvolené číslo môžete rozšíriť vložením 
ďalších číslic.

Vymazanie telefónneho čísla
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia. 
B Buď stlačte tlačidlo 

priamej voľby bez alebo
L B S prepínacím tlačidlom.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.
Postup na vymazanie obsahu všetkých 
tlačidiel priamej voľby, £ s. 8.

Poznámky
Pri ukladaní a vymazávaní tlačidiel 
priamej voľby rešpektujte:
u Znaky * a # sa uložia bez 

ohľadu na nastavený režim voľby, 
vytočia sa však len v režime tónovej 
voľby (£ s. 6).

u Ak vložené telefónne číslo 
obsahuje viac ako 32 číslic, uloží sa 
do pamäte len prvých 32 číslic.

Prestávky voľby
Pomocou tlačidla I môžete vložiť 
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).
Dĺžka prestávky sa dá nastaviť 
(1,3 alebo 6 sek.) (£ s. 8).

Nastavenie telefónu

Nastavenia hlasitosti slúchadla
Dajú sa nastaviť tri stupne. 

Počas hovoru
G Požadovanú úroveň 

nastavte tlačidlom 
zvýšenia/zníženia 
hlasitosti.

V pohotovostnom stave
c K O

Zodvihnite slúchadlo, 
stlačte tlačidlo uloženia 
a číselné tlačidlo 9.


 ... 3 Nastavte hlasitosť.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.

Vypnutie zvuku
V závislosti od nastavenia funkcie 
vypnutia zvuku (£ s. 8) môžete počas 
hovoru vypnúť mikrofón a/alebo 
slúchadlo telefónu:
C Na aktivovanie alebo 

deaktivovanie vypnutia 
zvuku stlačte tlačidlo 
vypnutia zvuku.

Počas vypnutia zvuku je možné 
prehrávanie nahranej melódie.

Nastavenie vyzváňacieho tónu
Môžete nastaviť melódiu a hlasitosť 
vyzváňacieho tónu alebo ho vypnúť.

Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho 
tónu
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
5 Stlačte číselné tlačidlo 5.
Q ... 4 Stlačte jedno z číselných 

tlačidiel. 
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K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Hlasitosť vyzváňacieho tónu môžete 
zmeniť aj tlačidlom G počas 
zvonenia telefónu.

Nastavenie melódie vyzváňacieho 
tónu
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
L Stlačte číselné tlačidlo 6.
Q ... O Na výber melódie stlačte 

jedno z číselných 
tlačidiel. 

K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Melódiu vyzváňacieho tónu môžete 
zmeniť aj počas zvonenia telefónu 
číselnými tlačidlami (0 ... 9).
Upozornenie:
Trvanie prehrávaného vyzváňacieho 
tónu závisí od trvania napätia signálu vo 
vašej telefónnej sieti. Trvanie sa môže 
líšiť podľa krajiny a telefónnej siete. Ak 
by došlo k skráteniu alebo odrezaniu 
vami vybranej melódie vyzváňacieho 
tónu, vyberte príp., prosím, inú 
melódiu.

Nastavenie blokovania tlačidiel
Telefón sa dá zablokovať. Prístroj 
umožňuje zablokovanie všetkých 
tlačidiel okrem sekvencie tlačidiel 
na odblokovanie, prípadne uskutočniť 
tiesňové volanie (£ s. 5).
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
N Stlačte číselné tlačidlo 8.
Q / 
 / 2 

Stlačte číselné tlačidlo 
pre požadované 
nastavenie:
0: odblokovanie,
1: zablokovanie,

K & Stlačte tlačidlo uloženia 
a položte slúchadlo.
2: predbežné 
odblokovanie (pre 
nasledujúci hovor) 
Nepokladajte 
slúchadlo.

~ Zadajte číslo.

Aktívne blokovanie tlačidiel je pri 
zodvihnutí slúchadla signalizované 
kontrolkou LED tlačidla G (rýchle 
dvojité blikanie).

Tiesňové volanie
Vo vašom telefóne sú prednastavené 
dve čísla tiesňových volaní (110, 112) a 
nedajú sa zmeniť. Tretie číslo 
tiesňového volania v rozsahu do 
32 číslic môžete nastaviť sami. 
Čísla tiesňových volaní môžete voliť aj 
pri aktívnom blokovaní.

Nastavenie čísla tiesňového volania
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
N 5 Stlačte číselné tlačidlá 8 

a 5.
~ Vložte číslo tiesňového 

volania.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.

Vymazanie čísla tiesňového volania 
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
N 5 Stlačte číselné tlačidlá 8 

a 5.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.
Číslo tiesňového volania sa vymaže.

Priame volanie (volanie pre malé 
deti)
Pri aktivovanom priamom volaní sa 
uložené číslo vytočí po stlačení 
ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla 
uloženia K). 

Aktivovanie priameho volania
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
G Stlačte tlačidlo priameho 

volania.
~ Vložte telefónne číslo 

pre priame volanie.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.
Aktivuje sa priame volanie. Po 
zodvihnutí slúchadla svieti tlačidlo 
priameho volania.
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Deaktivovanie priameho volania
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
G Stlačte tlačidlo priameho 

volania.
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.
Priame volanie sa deaktivuje.

Blokovanie a odblokovanie čísel
Môžete zablokovať volania na isté čísla 
predvolieb (napr. spoplatnené 
predvoľby). Zablokovať môžete max. 3 
čísla.

Zablokovanie čísel
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
N L Stlačte číselné tlačidlá 8 

a 6.

 / 2 / 3 

Číselnými tlačidlami 
vyberte jedno z troch 
blokovaní predvolieb.

~ Vložte číslo predvoľby 
(napr. 0900, 001) alebo 
prvé číslice (max. päť) 
telefónneho čísla, ktoré 
chcete blokovať.

K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Odblokovanie čísel
Postup odblokovania čísel:
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
N L Stlačte číselné tlačidlá 8 

a 6.

 / 2 / 3 

Stlačením príslušného 
tlačidla s číslicou zvoľte 
jednu z troch možností 
blokovania predvolieb, 
ktorú chcete teraz 
odblokovať.

K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Prevádzka v súkromnej 
pobočkovej ústredni

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

Zmena režimu voľby/dĺžky signálu 
Flash
Telefón podporuje tieto režimy voľby:
u tónová voľba,
u pulzná voľba.
V závislosti od pobočkovej ústredne 
musíte príp. zmeniť režim voľby alebo 
dĺžku signálu Flash telefónu. Telefón je 
spravidla prednastavený na hodnoty 
potrebné vo vašej krajine.

Zmena režimu voľby
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
# Stlačte tlačidlo 

s dvojitým krížikom.

/2 Tónová voľba: stlačte 

číselné tlačidlo 1.
Pulzná voľba: stlačte 
číselné tlačidlo 2.

K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Zmena času Flash
Čas Flash môžete meniť pri nastavenom 
režime voľby „Tónová voľba“ (pozri 
vyššie).
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia. 

O 5

Stlačte číselné tlačidlá 1, 
9 a 5.
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Q ... 5 Stlačte číselné tlačidlo 
pre želaný čas Flash 
(možné hodnoty £ s. 8). 

K & Stlačte tlačidlo uloženia, 
položte slúchadlo.

Dočasné prepnutie v polohe „pulz“ 
na tónovú voľbu
Ak chcete využívať funkcie, ktoré 
vyžadujú tónovú voľbu (napr. pri 
diaľkovom prístupe k vášmu 
telefónnemu záznamníku), môžete 
telefón na dobu trvania hovoru nastaviť 
na tónovú voľbu. 
Po nadviazaní spojenia:
* Stlačte tlačidlo 

s hviezdičkou.
Po prerušení spojenia sa režim voľby 
nastaví naspäť na pulznú voľbu.

Predvoľby externých telefónnych 
liniek
Ak je váš telefón napojený na domácu 
pobočkovú ústredňu, musíte okrem 
iného najskôr navoliť predvoľbu 
externých telefónnych liniek Do pamäte 
telefónu môžete uložiť max. 3 
predvoľby externých telefónnych liniek. 
Ak vložíte viac ako 3 predvoľby 
externých telefónnych liniek, uložia sa 
do pamäte len tri posledné vložené 
čísla. Pokiaľ sa pri voľbe rozpozná 
predvoľba externých telefónnych liniek, 
automaticky sa nastaví prestávka pri 
voľbe. 
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
Q Stlačte číselné tlačidlo 0.
~ Vložte jednomiestnu až 

trojmiestnu predvoľbu 
externej telefónnej linky.

Buď ...
I Stlačte tlačidlo 

opakovania voľby na 
vloženie nasledujúcej 
predvoľby externej 
telefónnej linky. 

... alebo
K & Stlačte tlačidlo uloženia 

a položte slúchadlo na 
ukončenie ukladania.

Prevádzka pri pripojení 
k verejným pobočkovým 
ústredniam
Verejné pobočkové ústredne vám 
ponúkajú – v niektorých prípadoch len 
na 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, ktorých vám oznámi váš 
sieťový operátor. 
Celú kombináciu tlačidiel, vrátane 
cieľového telefónneho čísla pevného 
presmerovania, ako aj normálne 
telefónne číslo si môžete uložiť na vaše 
tlačidlá priamej 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 
pobočkovej ústredne (£ s. 6). 
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Iné nastavenia
Pomocou tlačidla uloženia K 
a číselnej sekvencie môžete vykonať 
rôzne nastavenia, ktoré sú zhrnuté 
v nasledujúcej tabuľke.

Každý úkon aktivujte nasledovne:
c K Zodvihnite slúchadlo, 

stlačte tlačidlo uloženia.
Na ukončenie úkonu:
K & Stlačte tlačidlo uloženia, 

položte slúchadlo.
Sú možné nasledujúce nastavenia: 

Číselná 
sekvencia

Hodnota Popis

1 02 0
1
2

1 s
3 s
6 s

Nastavenie trvania prestávky, ktorú 
môžete vložiť tlačidlom pauzy.

1 10 0
1
2

S vyp., E vyp., M zap.
S vyp., E vyp., M vyp.
S vyp., E zap., M vyp.

Nastavenie funkcie vypnutia zvuku 
S: vysielač, E: prijímač, M: melódia

1 11 0
1

Deaktivované
Aktivované

Deaktivovanie/aktivovanie tónu tlačidiel

1 25 0
1
2
3

Resetovanie všetkých nastavení
Vymazanie všetkých tlačidiel priamej voľby
Vymazanie všetkých predvolieb externých telefónnych liniek
Obnovenie obsadenia tlačidiel priamej voľby podľa sieťového 
operátora (ak je prednastavené pre váš telefón)

1 32 0
1
2

Pomalé blikanie
Rýchle blikanie
Deaktivované

Nastavenie či vypnutie kontrolky (LED) 
signalizujúcej hovor.

1 91 0
1

1,5 : 1
2 : 1

Nastavenie striedania impulzov pre 
pulznú voľbu

1 92 0
1
2
3
4

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

Nastavenie trvania signálu/prestávky 
medzi signálmi pre tónovú voľbu

1 95 0
1
2
3
4
5

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

Čas Flash pre tónovú voľbu 
- nastavenie

5 0–4 Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu, 5 stupňov, 0: vypnutie 
vyzváňania

6 0–9 Nastavenie melódie vyzváňacieho tónu, 10 melódií

8 0
1
2

Odblokovanie tlačidiel
Zablokovanie tlačidiel
Predbežné odblokovanie tlačidiel

9 1–3 Nastavenie hlasitosti slúchadla, 3 stupne

# 1
2

Tónová voľba
Pulzná voľba

Nastavenie režimu voľby
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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.

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? Nie je zapnuté 
blokovanie tlačidiel? Nie je toto číslo 
blokované?
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 
aangažujeme sa za lepší svet. Vo 
všetkých oblastiach našej práce – od 
projektovania výrobkov a plánovania 
výrobných procesov, cez výrobu 
a odbyt, až po likvidáciu – kladieme 
vždy dôraz aj na našu ekologickú 
zodpovednosť.
Viac informácií o našich 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 ISO 14001 a 
ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): 
certifikát udelila spoločnosti 
v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila 
spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV 
Süd Management Service GmbH.

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.

!

www.gigaset.com
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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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