
Telefonní záznamník (Gigaset C530A) 

 
Telefonní záznamník se ovládá klávesami na základně (-> strana 2) nebo na sluchátku. 

 

Aktivace/deaktivace telefonního záznamníku   Záznamník 

          Aktivace: zapnuta 

Aktivace ( = aktivováno) Změnit   Režim: <Střídání> 

 Aktivace:  Zapnuto / Vypnuto      Nahrát od: 

V případě aktivace:        08:00 

Režim:         Zpět       Uložit 

 Přijmout & nahrát / Pouze přijmout / Střídání 

- Přijmout & nahrát: Volající může zanechat vzkaz; 

- Pouze přijmout: Volající slyší pouze oznámení a nemůže zanechat vzkaz; 

- Střídání: Je-li aktivováno, Nahrát od:  / Nahrát do: Zadejte dobu, během které budou vzkazy 

nahrávány. 

Uložit 

 

Nastavení telefonního záznamníku 

 

Nahrání osobního oznámení / upozorňujícího vzkazu 

Oznámení OK Nahrát oznámení /  Nahrát upozorňující vzkaz OK 

Pro nahrání stiskněte “OK” a po zaznění tónu mluvte.  OK  Nahrajte vzkaz po zaznění tónu (min. 3 s, 

max. 180 s).  Ukončit (Dokončit nahrávku a uložit.) 

 

Zrušení nahrávání: Krátce stiskněte klávesu Přijmout/Ukončit hovor nebo Zpět během nahrávání. 

 

Po nahrání vám bude oznámení pro kontrolu přehráno. 

Opakování nahrávání: Stiskněte Nové během přehrávání. 

 

Poznámky 

 Nahrávaní se ukončí, dojde-li k pauze delší než 3 s. 

 Pokud nahrávání zrušíte, bude použito výchozí oznámení. 

 Je-li jeho paměť plná, telefonní záznamník se přepne do režimu Pouze přijmout. Po vymazání 

starých vzkazů se přepne zpět do režimu Přijmout & nahrát. 

 
 

 

  



Telefonní záznamník (Gigaset C530A) 

 

Poslech oznámení / upozorňujícího vzkazu 

Oznámení  OK  Přehrát oznámení  / Přehrát upozorňující vzkaz 

OK 

Pokud jste nenahráli osobní oznámení, přehraje se relevantní výchozí oznámení. 

Nahrát nové oznámení: Stiskněte Nové během přehrávání. 

 

 

Smazání oznámení / upozorňujícího vzkazu 

Oznámení OK Smazání oznámení / Smazání upozorňujícího 

vzkazu OK  Ano (potvrdit nabídku) 

 

 

Další možnosti nastavení 

 
 Nastavení parametrů pro nahrávání: 

Nahrávky OK 

- Délka:  1 min. / 2 min. / 3 min. / Maximum 

- Odložení vyzvánění: Ihned / 10 s / 18 s / 30 s / Automatické (10 s, pokud jsou k dispozici 

nové vzkazy; jinak 18 s) 

Uložit  

 Deaktivace/aktivace kontroly hovorů na sluchátku / základně: 

Kontrola hovorů / Základna Změnit (  = zapnuto) 

Deaktivace kontroly hovorů na sluchátku pro aktuální přehrávání: Stiskněte Ztišit. 

  



Telefonní záznamník (Gigaset C530A) 

 

Přehrávání vzkazů 
Vzkazy se přehrávají pomocí kláves na základně (-> strana 2) nebo na sluchátku. 

Stiskněte a držte klávesu . 

   Podmínka: Klávesa 1 je přiřazena telefonnímu záznamníku. 

Nastavit klávesu 1  OK  Telefonní záznamník  Zvolit ( = 

zvoleno) 

Nebo: 

Přehrávání vzkazů přes seznam vzkazů: 

Klávesa zpráv Telefonní záznamník  OK 

Nebo: 

Přehrávání vzkazů přes menu: 

Přehrát vzkazy OK 

Je-li nastavena síťová hlasová schránka (-> strana 34): Telefonní záznamník  OK 

Telefonní záznamník začne ihned přehrávat vzkazy. Nové vzkazy se přehrávají první. 

 

Během přehrávání jsou k dispozici následující možnosti: 

 Zastavení přehrávání: 

Stiskněte , pro pokračování stiskněte znovu. 

Nebo: 

Stiskněte Možnosti. Přehrávání se zastaví, pro pokračování: Pokračovat  OK 

 Přejít na další vzkaz: stiskněte  nebo . 

 Vrátit se zpět o 5 s (> 5 s) během přehrávání: stiskněte . 

 Vrátit se k předchozímu vzkazu: 

Stiskněte nebo během přehrávání časového údaje. 

 Přejít na začátek aktuálního vzkazu: 

Stiskněte nebo během přehrávání vzkazu. 

 Smazat aktuální vzkaz: Smazat 

 Smazat všechny staré vzkazy: 

Možnosti Smazat seznam starých zpráv  OK  Ano (potvrdit nabídku) 

 Zavolat zpět volajícímu: Možnosti Vytočit  OK 

 Kopírovat číslo do adresáře: Možnosti Kopírovat do adresáře  OK 

 Označit starý vzkaz jako „nový“: Možnosti Označit jako nový  OK 

  



Telefonní záznamník (Gigaset C530A) 

 

Další možnosti telefonního záznamníku 

 
 Přijmout hovor během nahrávání na telefonní záznamník: 

Stiskněte klávesu pro příjem hovorů nebo Přijmout. 

Poznámka 

Je-li na sluchátku aktivována kontrola hovorů a hovor je na sluchátku již slyšet, pak stisknutí klávesy 

pro příjem hovorů pouze aktivuje/deaktivuje režim handsfree. 

 Přesměrování hovoru na telefonní záznamník: 

Telefonní záznamník je aktivován a sluchátko indikuje externí hovor: , telefonní záznamník se 

ihned spustí v režimu Přijmout & nahrát. 

 Oboustranné nahrávání externího hovoru: Možnosti Oboustranné nahrávání  OK 

Ukončení oboustranného nahrávání: Ukončit 

 Informujte volajícího o tom, že se hovor nahrává. 

 

Změnit jazyk hlasových instrukcí a výchozího oznámení 

Jazyk  OK  Zvolit jazyk (angličtina / francouzština / arabština / 

perština) Zvolit ( = zvoleno) 

  



Telefonní záznamník (Gigaset C530A) 

 

Ovládání na cestách (vzdálený přístup) 
Zkontrolujte či aktivujte telefonní záznamník z jiného telefonu (např. hotel, mobilní telefon). 

Podmínky: Aktuální PIN kód je nastaven na jakoukoli jinou hodnotu než 0000 (-> strana 27) a jiná 

telefonní linka disponuje tónovou volbou (DTMF). Alternativně můžete využít vysílač kódu (k zakoupení 

u maloobchodníků). 

 

Aktivace telefonního záznamníku 
Podmínka: Telefonní záznamník je deaktivován. 

 Zavolejte na své telefonní číslo a nechte hovor vyzvánět, dokud neuslyšíte: „Zadejte PIN, prosím“. 

 Do 10 s zadejte systémový PIN vašeho telefonu. 

 

Hovor na telefonní záznamník a přehrávání vzkazů. 
Podmínka: Telefonní záznamník je aktivován. 

 Zavolejte na své telefonní číslo a když uslyšíte oznámení, stiskněte klávesu .  Zadejte systémový 

PIN vašeho telefonu. 

Telefonní záznamník můžete ovládat pomocí klávesnice telefonu. 

Používají se následující klávesy: 

 Během přehrávání časového údaje: 

 Přeskočit na předchozí vzkaz. 

 Během přehrávání vzkazu: 

 Přejít na začátek aktuálního vzkazu. 

 Zastavit přehrávání. Pro pokračování stiskněte znovu. Po cca 60s pauze se spojení ukončí. 

 Přejít na další vzkaz. 

 Vrátit se o 5 s zpět v aktuálním vzkazu. 

 Smazat aktuální vzkaz. 

 Změnit stav již přehraného vzkazu na „nový“. 

 

Zrušit vzdálený přístup 
Stiskněte klávesu pro ukončení hovorů nebo položte sluchátko. 

 

Poznámka 

Za následujících podmínek ukončí záznamník spojení: 

 Byl zadán nesprávný systémový PIN kód. 

 Na záznamníku nejsou žádné vzkazy. 

 Dojde k zaplnění paměti. 

 

 


