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1. Telefonní seznam : 
Zobrazí se kliknutím na Ovládací 
tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené 
knihy. (str.3) 
Tímto způsobem i přidáte další 
kontakt  volbou „Novy zaznam “. 
 
2. Nepřijatý hovor : Pokud máte 
nepřijatý hovor, bliká červeně tlačítko 
s obálkou a červeným telefonem.  
Kliknutím na obálku se objeví kolik 
nepřijatých hovorů máte, kliknutím na 
OK, pak kdo volal a kdy. Pokud chcete 
zavolat zpět, stačí najet na záznam se 
zmeškaným hovorem a zvolit volat 
(zelené sluchátko). Kliknutím na obálku 
se můžeme kdykoliv na zmeškané 
hovory podívat, doporučujeme je po 
vyřízení mazat. 
 
3. Hlasitý odposlech : Klikneme na 
Tlačítko hlasitého telefonování 
(reproduktor)  (str.3), stejným 
způsobem i vypínáme.  
 
4. Zapnutí/Vypnutí vyzván ění: 
Stiskneme dlouze Tlačítko * . 
 
5. Režim Eko : Pokud máte telefon 
blízko základnové stanice, můžete 
použít funkci Eko, u které sluchátko 
redukuje rádiový výkon v závislosti na 
vzdálenosti od základny. Pokud je 
dále, tuto funkci zapínat 
nedoporu čujeme. Stiskneme 
Ovládací tla čítko (stisk doprava) – 
Nastaveni – Rezim Eko a stiskneme 
Zmenit. 
 
6. Baterie : Pokud se Vám přístroj 
rychle vybíjí nebo se snižuje kvalita 
během hovoru, může to být způsobeno 
i slabými bateriemi. Doporučujeme 
Vám zakoupit dobíjecí baterie kolem 
1000mAh , přístroj podporuje 600 – 
1200mAh. V žádném p řípadě do 
přístroje nedávejte b ěžné baterie!!!  
Pamatujte na to, že záruka na baterie 
je 6 měsíců. 

Pokud si chcete pro číst kompletní 
návod v češtin ě, stačí si ho 
stáhnout ze stránek výrobce: 
www.siemens.com/gigaset 
 
kliknutím na tento odkaz se dostanete 
přímo k Vašemu telefonu: 
http://gigaset.com/cz/cs/product/GIGA
SETC590IP.html 
 
7. Záznamník:  Tento telefon nemá 
záznamník, pokud požadujete 
záznamník, je třeba koupit C475IP.  
 
8. Vypnutí a zapnutí telefonu : Stačí 
stisknout tlačítko s červeným 
telefonem (zavěsit) delší dobu a 
sluchátko se vypne. Výborné je, že 
pokud sluchátko zapnete a někdo volal 
v době, kdy bylo sluchátko vypnuté, 
zobrazí se nepřijatý hovor. Ideální 
pokud máte malé děti, nebo nechcete 
být rušeni. 
 
9. Jak najdu sluchátko, pokud jsem 
ho někam založil a nevím kde? 
Stiskneme tlačítko na základně a 
telefon začne vyzvánět, pokud máte 
více sluchátek, vyzvánějí všechna. 
 
10. Je možné volit často používaná 
čísla jednoduše  jedním stisknutím 
tlačítka. Nastavení provedeme 
kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk 
dolů) – obrázek otevřené knihy. Tímto 
se dostaneme na telefonní seznam. 
Najedeme na kontakt, kterému chceme 
rychlou volbu přiřadit, klikneme na 
Menu a u Zkrac.volba vybereme číslo, 
které chceme využít. Poté volbu 
uložíme. 
 
Rychlou volbu vyzkoušíme jednoduše 
stisknutím tlačítka rychlé volby déle 
než 2s. Číslo pod rychlou volbou se 
nám vytočí. 
 
11. Při použití více sluchátek je 
možné  jednoduše zkopírovat celý 
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telefonní seznam do druhé ru čky 
(sluchátka) .  
Nastavení provedeme kliknutím na 
Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek 
otevřené knihy. Tímto se dostaneme 
na telefonní seznam. Najedeme na 
jakýkoliv záznam, Menu, Kopírovat 
vše, OK, vybereme ručku (např. INT2) 
a OK. Všechny záznamy se odešlou. 
 
12. Je možné zavolat n ěkam na 
technickou podporu v p řípadě, že si 
nevím s n ěčím rady?  Ano. 
Kontakty: 
Tel.: +420 233 032 727 
Tel.: +420 726 632 727 
Tel.: +420 736 812 727 
 
15. Pokud chcete zkonzultovat další 
funkce tohoto velice oblíbeného 
VoIP telefonu, kontaktujte nás na 
saocomp@saocomp.cz , odpovíme 
Vám a odpov ědi doplníme do 
následující verze manuálu. 


