Užívateľský manuál k telefónu GDP-02 „Grand“
Gratulujeme Vám k zakúpeniu stolného mobilného GSM telefónu „Grand“. Veríme, že Vás výrobok poteší svojími
vlastnosťami a je naším prianím, aby Vám prinášal len samé dobré správy.
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Základné funkcie telefónu
•
•
•
•
•

2

telefónovanie (tiché a hlasné)
písanie a príjem textových SMS správ
telefónny zoznam, 200 pozícií s menom a číslom volaného (radený je podľa abecedy, je uložený v pamäti
telefónu a je možné z neho načítať alebo ukladať do SIM karty)
evidencia hovorov (posledných: 10 zmeškaných, 10 prijatých a 10 odchádzajúcich volaní)
archivácia SMS správ
o ukladá 20 naposledy odoslaných správ (automaticky se mažú najstaršie správy)
o ukladá 20 naposledy doručených správ (automaticky se mažú najstaršie správy, aj neprečítané)

Uvedenie telefónu do prevádzky

Pred zapnutím prístroja vložte SIM kartu (bez SIM karty je
možné volať len číslo 112 – tiesňové volanie).
1. Skontrolujte, či je telefón vypnutý
2. Úzkym predmetom (napr. špičkou pera) stlačte tlačidlo
držiaku SIM karty (viď obr. 1)
3. Do držiaku vložte SIM kartu (kontakty smerujú nahor) a
držiak zasuňte naspäť.
4. Zapnite spínač baterie do polohy ON
5. Zapnite prístroj pripojením sieťového adaptéru alebo
podržaním tlačidla
6. Ak je SIM karta chránená PIN kódom, telefón si vyžiada
jeho zadanie. Ak zadáte kód správne pri prvom zapnutí,
nebude už telefón vyžadovať PIN kód pri ďalšom zapínaní.
Pozor: počet pokusov zadania správneho PIN kódu je na SIM karte obmedzený.

Obr. 1

Upozornenie: nezapínajte telefón v priestoroch, kde je použitie mobilných telefónov zakázané, alebo tam, kde by
mohlo použitie mobilného telefónu nežiadúcim spôsobom ovplyvniť iné zariadenia.
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Zapnutie a vypnutie telefónu, obecné údaje

Zapnutie je možné dvojakým spôsobom:
a) Pripojením sieťového napájača (prevádzka zo siete)
b) Podržaním tlačidla
(prevádzka z batérií, pokiaľ nie je telefón zapojený v sieti). Tlačidlo držte stlačené
tak dlho, až sa na displeji objaví nápis: „Telefón sa zapína…“
Po zapnutí sa telefón prihlási do mobilnej siete (prihlásenie do siete chvíľu trvá, počkajte, až sa na ľavej strane
displeja objaví stĺpec sily signálu). Prístroj umiestnite tak, aby bol tento stĺpec čo najdlhší.
Pokiaľ nie je v mieste mobilná sieť dostupná, nebude mať stĺpec na ľavej strane displeja žiadnu čiarku a z
telefónu nebude možné volať.
Vypnutie je možné podržaním tlačidla
držte ho tak dlho, až sa na displeji zobrazí: „Telefón sa vypína…“ (najprv sa
objaví „Telefón sa vypne?“ a pokiaľ držíte tlačidlo naďalej, telefón sa vypne).

3.1

Displej

Displej je pri normálnej prevádzke podsvietený. Pri prevádzke z batérií sa podsvietenie displeja vypína, pokiaľ
telefón nepoužívate. Symboly na displeji majú nasledujúci význam:
1.

Indikácia sily signálu mobilnej siete

2.

Zmeškané volania (zmiznú po prehliadnutí úplne všetkých zmeškaných hovorov klávesou VOLANIA)

3.

Nové doručené textové správy SMS (zmiznú po prečítaní všetkých doručených správ klávesou ČÍTAJ)
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4.

Roaming – upozorňuje na to, že sa telefón prihlásil
do cudzej siete (pobyty v zahraničí apod.)

5.

Tichý režim telefónu (vypnuté zvonenie). Zapína a
vypína sa dlhým podržaním klávesy

6.

Dátum a čas (nastavuje sa pomocou voľby Menu –
Nastavenia)

7.

Indikácia nabitia batérií (zobrazuje sa len pri
prevádzke z batérií)

8.

Popis kláves pod displejom (význam kláves sa mení
pri pohybe v Menu)

3.2

Tlačidlá a signálky

1.

Klávesa Menu – umožňuje vyberať funkcie telefónu. Text nad klávesou upresňuje jej okamžitú funkciu

2.

Horná signálka – bliká, pokiaľ prišla nová textová správa SMS alebo ste zmeškali telefónny hovor

3.

Klávesa
– vracia telefón do pôvodného stavu, podržaním klávesy je možné zapnúť / vypnúť tichý režim
(na displeji sa objaví / zmizne
symbol preškrtnutej noty)

4.

Klávesa Zoznam – otvára telefónny
Text
nad
klávesou
zoznam.
upresňuje jej okamžitú funkciu
(napr. Späť – vracia o úroveň späť
v Menu)

5.

Abecedná klávesnica – umožňuje
písanie textov. Pokiaľ chcete
napísať symbol nad klávesou,
stlačte najprv krátko tlačidlo Symbol
(oranžové) a potom klávesu pod
symbolom. Ďalšie znaky je možné
vyberať z tabuľky, ktorá sa otvorí
podržaním
klávesy
Symbol.
Stlačením klávesy A/a je možné
prepínať písanie malých a veľkých
písmen (podržaním klávesy A/a je
možné zapnút veľké písmená
natrvalo). V ľavom hornom rohu sa
zobrazuje druh písma (malé,
začiatočné veľké, všetky veľké).

6.

Mazanie
rozpísaného
textu,
označené šípkou späť – stlačením
zmažete
jeden
znak
späť,
podržaním sa zmaže celý text.

7.

Klávesa TEXT – otvorí písanie
novej textovej SMS správy

8.

Klávesa
– používa sa k
potvrdeniu
ponúkanej
voľby
(odoslanie napísanej SMS apod.)

9.

Šípky – umožňujú listovať v
telefónnom zozname, v ponukách
funkcií a posúvajú text SMS. Šípky
nahor a nadol otvárajú telefónny
zoznam a pri hovore umožňujú
meniť hlasitosť.
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10. Klávesy pre rýchlu obsluhu umožňujú:
opakovaným stlačením zobrazí všetky doručené správy
Opakovaným stlačením zobrazí všetky volania
otvorenie telefónneho zoznamu
vytočenie posledného volaného čísla
11. Dolná signálka – svietením indikuje prebiehajúci hovor, blikaním realizáciu funkcie (zapínanie, odosielanie
SMS,…)
– hlasný hovor (má podobný účinok ako zdvihnutie slúchadla). Dlhým podržaním tejto klávesy je
12. Klávesa
možné telefón zapnúť alebo vypnúť
13. Číselná klávesnica – umožňuje vytáčať telefónne čísla a písať čísla do textových správ
14. Pamäťové klávesy TEL1 až TEL6 – slúžia k rýchlej voľbe najčastejšie volaných čísel (nové číslo je možné
vložiť po dlhšom podržaní klávesy)

3.3

Nastavenie hodín telefónu
a) Stlačte Menu (vľavo pod displejom), šípkou nadol vyberte Nastavenia a potvrďte klávesou
b) Šípkou nadol vyberte Dátum a čas, potvrďte klávesou
c) Číselnými klávesami nastavte dátum a čas, nastavenie uložte klávesou

3.4

Prevádzka telefónu z batérií

V normálnej prevádzke je telefón napájaný adaptérom zo siete. Pri odpojení siete prejde automaticky na
prevádzku z batérií (zobrazí sa stĺpec stavu batérií vpravo na displeji). V bežnom režime je telefón schopný
pracovať (zostať na príjme) z batérií cca 24 hodín. Pokiaľ budete pri prevádzke z batérií telefonovať, do plna nabité
batérie sa vybijú po cca 30 minútach hovoru (doba volania z batérií závisí na sile signálu). Pri prevádzke z batérií
preto netelefonujte dlho a pokiaľ telefón nepotrebujete, tak ho vypnite.
Telefón sa vypne pred úplným vybitím batérií a potom ho nie je možné znovu zapnúť inak než privedením
sieťového napájania. Po zapnutí siete sa batérie znovu nabijú (doba nabíjania je cca 12 hodin). Životnosť batérií v
telefóne je asi 2 roky (podľa druhu prevádzky). Pri poklese kapacity batérií doporučujeme ich výmenu v
autorizovanom servise.

4

Základné ovládanie telefónu

( v strede pod displejom). Telefón sa tak vráti do pôvodného stavu.
Ak sa stratíte pri ovládaní, stlačte tlačidlo
Ovládanie telefónu je možné dvojakým spôsobom – buď pomocou kláves pre rychlu obsluhu alebo pomocou
klávesy Menu (viac kapitola 5). Obidva spôsoby je možné kombinovať. Pokiaľ dlhšiu dobu s prístrojom
nepracujete, vráti sa sám po určitej dobe do pôvodného stavu.

4.1

Príjem telefónneho hovoru
•

Ak zvoní telefón (displej zobrazuje číslo či meno volajúceho), je možné hovor prijať buď zdvihnutím

•

V priebehu zvonenia sa v pravom dolnom rohu displeja ponúka voľba Odmietnúť (ukončí zvonenie a
volajúci je informovaný, že nie je možné nadviazať hovor).

•

Behom hovoru ponúka ľavá klávesa pod displejom možnosť Ulož číslo, pokiaľ nie je v zozname.
Stlačením tejto klávesy sa otvorí dialóg vkladania čísla, je možné si tak uložiť nový kontakt i v počas
hovoru.

•

Pokiaľ príchodzie volanie premeškáte, zapisuje sa hovor medzi zmeškané. Horná červená signálka začne
blikať a na displeji sa objaví symbol telefónu s počtom zmeškaných hovorov.

slúchadla alebo stlačením tlačidla

•

Telefónny hovor ukončíte položením slúchadla, stlačením tlačidla

•

Tlačidlom
je možné prepínať tichý a hlasný režim aj v priebehu vyzváňania telefónu, tak je možné
vypnúť zvonenie bez toho, aby to volajúci spoznal.
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4.2

Odchodzie volania

Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo
čísla v 4.2.1).

(hlasné volanie). Ozve sa tón. Zvoľte telefónne číslo (spôsob výberu

Hovor ukončíte položením slúchadla alebo stlačením tlačidla

4.2.1 Voľba telefónneho čísla
Je možná jedným z uvedených spôsobov:
a) ručným zadaním z číselnej klávesnice (dvojitým stlačením ∗ je možné zadať + pred číslom pre
medzinárodné volania)
. Hľadanie v
b) šípkou nadol či nahor otvorte telefónny zoznam, nalistujte číslo a potom stlačte klávesu
zozname urýchlite tak, že po jeho otvorení napíšete na abecednej klávesnici začiatok mena (jedno i viac
písmen).
c) stlačením pamäťovej klávesy TEL1 až TEL6 (uloženie čísel na klávesy v 6.1)
d) Stlačením tlačidla
je možné vytočiť posledné volané číslo. Opakovanie telefónneho čísla je možné
vykonať aj po zdvihnutí slúchadla stlačením ľavého tlačítka pod displejom – Volať posledného.
Poznámky:
•
•

Hovor je možné uskutočniť tak, že najskôr zadáte tel. číslo a potom zdvihnete slúchadlo alebo stlačíte tlačidlo
V priebehu hovoru je na displeji zobrazená doba trvania spojenia (minúty a sekundy).
Vytočením špeciálneho kódu je možné ovládať služby operátora. Zadajte najskôr kód (napr. ##002# pre zrušenie
presmerovania hovorov) a potom zdvihnite slúchadlo a počkajte, až sa zobrazí potvrdenie o uskutočnení príkazu.

4.2.2 Volanie tomu, kto Vám poslal SMS
Pokiaľ čítate doručenú SMS správu (v 4.4) a tomu, kto Vám ju poslal chcete zavolať, stačí len zdvihnúť slúchadlo
alebo stlačiť tlačidlo

a počkať.

4.2.3 Volanie tomu, kto Vám volal alebo komu ste už volali
Telefón si pamätá posledných 10 prijatých hovorov, 10 zmeškaných hovorov a 10 Vaších volaní. Pokiaľ si práve
prezeráte zoznam volaní (v 5.1.2), je možné na vybrané číslo zavolať jednoducho tak, že zdvihnete slúchadlo
alebo stlačíte tlačidlo

4.3

a počkáte.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Zmeškané hovory sú indikované symbolom telefónu na displeji a blikaním hornej signálky telefónu. Číslo vedľa
symbolu telefónu udáva, koľko hovorov bolo zmeškaných (až 10). Symbol zmizne a signálka prestane blikať po
zobrazení zoznamu zmeškaných hovorov. Stlačte klávesu:
– opakovaným stlačením tejto klávesy je možné postupne zobraziť všetky zmeškané hovory vrátane
času volania.

4.4

•

Prezeranie zmeškaných hovorov je možné aj pomocou Menu (v 5.1.2).

•

Pokiaľ chcete zavolať tomu, koho zmeškaný hovor si prezeráte, stačí len zdvihnúť slúchadlo alebo
stlačiť tlačidlo Reproduktor a počkať.

•

Keď si prezeráte detaily zmeškaných hovorov, ponúka Vám ľavé tlačidlo pod displejom (tak isto aj
šípka vpravo) následujúce Voľby: Dátum a čas, Uložiť číslo, Volať a Zmazať volania (zmaže všetky
zmeškané hovory).

Čítanie prijatej textovej správy SMS

Nová prijatá textová správa rozbliká hornú signálku, telefón pípne a na displeji sa zobrazí obálka a počet prijatých
správ. Stlačte klávesu:
– opakovaným stlačením tejto klávesy je možné prečítať všetky doručené správy (max. 20). Na konci
každej správy je zapísaný dátum a čas doručenia.
•

Text správy je možné posúvať šípkami nahor a nadol (šípky vľavo a vpravo umožňujú prepínať
medzi správami)
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•

Pri čítaní ponúka ľavá klávesa pod displejom Voľby: Zmazať, Odpovedať, Poslať daľej, Volať
číslo, Uložiť číslo, Zmazať všetko (maže všetky doručené SMS). Výber realizujte pomocou šípok
nahor a nadol, voľbu potvrdíte klávesou

•

Ak chcete zavolať tomu, kto Vám poslal správu, ktorú práve čítate, stačí len zdvihnúť slúchadlo
alebo stlačiť tlačítko

4.5

a počkať.

Písanie a odoslanie textovej správy SMS

Ak chcete napísať správu, stlačte klávesu:
TEXT - zobrazí sa prázdna stránka a abecednou klávesnicou môžete písať.
• Šípkami je možné posúvať kurzor v texte.
• Krátkym stlačením klávesy Symbol pred stlačením znakovej klávesy je možné písať symboly
uvedené nad klávesami oranžovým písmom. Podržaním klávesy Symbol sa zobrazí tabuľka
špeciálnych znakov.
• Krátkym stlačením klávesy A/a je možné zvoliť napísanie nasledujúceho znaku veľkým písmom.
Podržaním klávesy A/a je možné zapnúť veľké písmo na trvalo (ruší sa krátkym stlačením A/a).
• Do správy je možné napísať max. 160 znakov. V pravom hornom rohu sa zobrazuje počet
zostávajúcich znakov.
• Klávesou mazania (šípka späť) je možné mazať napísané znaky. Podržaním tejto klávesy sa
vymaže celý rozpísaný text.
• Pokiaľ máte rozpísanú správu a písanie prerušíte - napr. príchodzím hovorom alebo stlačením
klávesy
- rozpísaný text sa Vám nestratí. Znovu ho otvoríte klávesou TEXT.
- telefón sa Vás spýta na telefónne číslo, na ktoré chcete správu
Napísanú správu odošlite stlačením klávesy
poslať. Zadajte ho (v 4.2.1) a potvrďte klávesou - odoslanie správy potvrdí telefón nápisom: „Správa bola odoslaná“.

5

Ovládanie a nastavovanie pomocou Menu

Telefón je možné okrem kláves pre rýchlu VOĽBU ovládať a nastavovať aj pomocou Menu. V ponukách sa listuje
alebo klávesou Zvoliť. Pri práci v Menu sa mení
pomocou šípok nahor a nadol, voľba sa potvrdzuje klávesou
popis kláves pod displejom podľa aktuálnej ponuky funkcií. Pravá klávesa obvykle ponúka voľbu Späť (návrat o
jednu úroveň v Menu). Navigáciu v Menu je možné kedykoľvek ukončiť klávesou

5.1

Skladba Menu

Menu sa otvára stlačením ľavej klávesy pod displejom, označenou nápisom Menu. Stlačením tejto klávesy sa
ponúknu nasledujúce voľby (vyberte šípkami nahor a nadol, potvrďte klávesou Zvoliť)

•
•
•

Správy
Volania
Nastavenia

5.1.1 Správy
•
•

•

Písať novú
o Odoslať
Prijaté správy
o Čítať (šípka vpravo listuje správami tak, ako boli prijaté)
• Zmazať (túto správu)
• Odpovedat
• Poslať ďalej
• Volať číslo
• Uložiť číslo
• Zmazať všetko (po potvrdení zmaže všetky prijaté správy)
Odoslané správy
o Čítať
• Odoslať (odošle správu bez zmeny na ľubovoľné číslo)
• Upraviť (umožní zmeniť text a potom správu odoslať na ľubovoľné číslo)
• Zmazať (zmaže túto správu)
• Uložiť číslo
• Zmazať všetko (zmaže všetky odoslané správy)
Poznámka: číslo v pravom hornom rohu displeja udáva poradie správy / celkový počet správ.
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5.1.2 Volania
•

•

•

Zmeškané volania

Prijaté hovory

•
•
•
•

Dátum a čas
Volať
Uložiť číslo
Zmazať volania (maže všetky záznamy v zozname zmeškaných hovorov)

•
•
•
•

Dátum a čas
Volať
Uložiť číslo (ponúkne rovno dialóg pre vloženie mena)
Zmazať volania (zmaže všetky záznamy v zozname prijatých hovorov)

•
•
•
•

Dátum a čas
Volať
Uložiť číslo
Zmazať volania (zmaže všetky záznamy v zozname volaných čísiel)

Volané čísla

Poznámka: znak ∗ pred údajom v zozname znamená, že tento údaj je nový. Pri budúcom prezeraní
zoznamu už nebude takto označený.

5.1.3 Nastavenie
•

•

•
•
•

•
•

5.2

Zvonenie
Voľba melódie
o 1 až 10 (výber sa uskutočňuje krokovaním šípkami nahor a nadol, vybraná
melódia sa 1x prehrá)
Hlasitosť (hlasitosť je možné meniť aj pri hovore šípkami nahor a nadol)
o 1 až 9 (výber sa uskutočňuje krokovaním šípkami nahor a nadol, vybraná
hlasitosť sa prehrá)
Zapnúť tichý režim / Vypnúť tichý režim (umožňuje zvoliť nočný režim, v ktorom má telefón vypnuté
všetky zvuky). Tichý a hlasný režim je tiež možné prepínať v normálnom režime dlhým
podržaním klávesy
- tichý režim je indikovaný symbolom preškrtnutej noty.
Zvuk novej správy (doručenie SMS)
o 1 až 4 (výber sa realizuje krokovaním šípkami nahor a nadol, vybraný zvuk sa prehrá)
Dátum a čas
o Dátum a čas zadajte číselnou klávesnicou a potvrďte klávesou
Hlasitosti
Slúchadlo – nastavenie hlasitosti slúchadla
• 1 až 9 (výber sa realizuje šípkami nahor a nadol)
Reproduktor – nastavenie hlasitosti hands free
• 1 až 9 (výber sa realizuje šípkami nahor a nadolu)
Jazyk/Language
Slovenský
English
Nastavenie hovoru
o ID volajúceho
Áno (ten komu voláte uvidí Vaše číslo)
Nie
Nastavené sieťou
o Presmerovanie
Presmerovať vždy
Ak je obsadené
Ak neodpovedá (avšak zvoní)
Ak je nedostupný (vypnutý alebo mimo signál)
Zrušiť všetky presmerovanie
o Čakajúcí hovor
Aktivovať (nový hovor bude signalizovaný behom hovoru)
Zrušiť
Zistiť stav

Nastavenie hlasitosti v priebehu hovoru

Je možné pomocou šípok nahor (zosilnenie) a nadol (zoslabenie).
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6

Vkladanie telefónnych čísiel do zoznamu a ich vyhľadávanie

Vstup do telefónneho zoznamu je možný stlačením tlačidla
zozname sa ponúka nasledujúce menu:
•

•
•

alebo tlačidla ZOZNAM pod displejom. V

Hľadať a upravovať
o Zobrazí prvú pozíciu v zozname, listovať je možné pomocou šípok nahor a nadol, alebo napísaním
začiatku hľadaného mena na abecednej klávesnici
Upraviť
Volať
Zmazať
Typ zvonenia – k vybranému číslu je možné priradiť jeho vlastné zvonenie 1 až 10,
voľbou 0 sa nastavuje spoločné zvonenie nastavené pre ostatné čísla (vybrané zvonenie
sa automaticky prehrá)
Pridať nový
o Nasleduje dialóg zadania mena a telefónneho čísla
SIM zoznam
o Načítať zo SIM (načíta čísla zo SIM do pamäti telefónu – prepíše ju)
o Kopírovať do SIM (okopíruje čísla z pamäti telefonu do SIM karty – prepíše ju)
Pozn.: Kopírovanie môže trvať aj desiatky sekúnd, pokiaľ zoznam obsahuje veľké množstvo záznamov. Počkajte, kým
zhasne hlásenie „Čakajte prosím…“.

6.1

Uloženie telefónneho čísla na predvoľbu TEL1 až TEL6

Čísla je možné na klávesu rýchlej voľby (TEL1 až TEL6) uložiť dvojakým spôsobom:
a) nové číslo (ktoré nie je v telefónnom zozname) – držte stlačenú klávesu (napr. TEL1), až sa na displeji
objaví: „Nastaviť pamäť?“, stlačte
a zadajte telefónne číslo
meno
- číslo sa priradí na pamäťové
tlačidlo a zároveň sa pridá aj do zoznamu.
b) pokiaľ už máte číslo v telefónnom zozname – nalistujte ho pomocou šípok nahor a nadol (je možné
urýchliť napísaním začiatku mena na abecednej klávesnici). Potom stlačte a držte tlačidlo pamäti (napr.
a číslo sa priradí vybranému tlačidlu
TEL2) tak dlho, až sa na displeji objaví: „Nastaviť pamäť?“, stlačte
(zostane tiež v zozname).
Vyššie popísaným spôsobom je možné kedykoľvek zmeniť pôvodne nastavené čísla na predvoľbách TEL1
až TEL6.

Technické parametre telefónu:
Rozmery
Displej
Telefónny zoznam
Pamäť SMS správ
Pamäť hovorov

240 x 210 x 100 mm
podsvietený grafický LCD, rozlíšenie 135 x 65 bodov, 82 x 40mm
200 mien
20 prijatých správ + 20 odoslaných správ (160 znakov / správa)
10 posledných odchodzích hovorov
10 posledných prijatých hovorov
10 posledných zmeškaných hovorov
Zvonenia
10 volitelných zvukov
Písanie SMS
vstavaná “QWERTY” klávesnica
Rychle volanie
6 pamäťových kláves
Hlasné volanie
umožňuje komunikovať bez držania slúchadla
Pracovná teplota
-20°C až +55°C pri 25 až 85% rel. vlhkosti
Sieťový napájač
100 – 240V / 50 až 60Hz; 12V/1A DC
Zálohovacie batérie
NiCD článok, 900mAh
GSM systém
900 / 1800 MHz dual band, class 4 (2W@900MHzm, 1W@1800MHz)
Spĺňa :
trieda I; podmienky prevádzkovania – Všeobecné povolenie VPR-09/2001
bezpečnosť:
STN EN 60950, trieda ochrany II
EMC:
STN EN 301489-7, STN EN 55022 a STN EN 50130-4
rádiové vyžarovanie: STN ETSI EN 301419-1, EN 301511
Jablotron s.r.o. týmto prehlasuje, že GDP-02 je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES a NV č.443/2001Z.z.
Originál prehlásenia o zhode je na www.jablotron.cz v sekcii poradenstvo.
Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, po skončení životnosti ho odporúčame
nevyhadzovat do odpadkov, ale odovzdať predajcovi alebo priamo výrobcovi.
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Servisné menu (len pre servis)
V kľudovom režime napíšte na klávesnici SERVICE (nepíše sa na displej, telefon pri zadávaní pípa). Tak se otvorí servisné Menu. (Pokiaľ sa pri zadávaní
príkazu pomýlite, zdvihnite a položte slúchadlo pred ďalším pokusom).
V servisnom režime sú ponúkané nasledujúce voľby:
Verzia software – udáva IMEI a verziu FW telefonu
•
Kontrast displeja - je udávaný číslom
•
Hlasitosti (detailné nastavenie všetkých úrovní vrátane externej tel. linky)
•
Vypínanie kontroly PIN (0=nie 1=áno – kontrola PIN na SIM karte sa po prvom zadaní PIN vypne)
•
Zapnutie pri pripojení AC (0=nie 1=áno – pripojením do siete sa telefón zapne)
•
Napätie batérie - meria napätie akumulátoru
•
Továrne nastavenie – vykoná reset vrátane vymazania všetkých pamätí (vymaže sa tel. zoznam, SMS i volania, dátum a čas ostanú
•
zachované)

Záručné podmienky:
1. Poskytujeme záruku na bezporuchovú prevádzku mobilného telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov.
Batéria a nabíjačka je štandartne dodávané príslušenstvo k mobilnému telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia mobilného
telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné čislo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
3. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná len ak kupujúci zároveň predloží
inštalačný protokol.
4. Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené:
• použivaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanickým poškodením
• priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
• opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
• neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
• nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
• skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
• pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
• pri živelných pohromách
6.

7.
8.

Za vadu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v
obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov či
technických noriem by mala predávaná vec mať. Za vadu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach
tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté
v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady
požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do
záručnej doby nepočíta

Servisné strediská:

Jablotron Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
041 / 5640 264

Typ výrobku:
výrobné číslo:
Dátum predaja:
Pečiatka predajcu:

Užívateľský manuál k obsluhe telefónu Grand

8/8

MHB 51802

