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Gigaset A120/A220
Kort oversigt over håndsættet
1 Batteriernes opladningstilstand
= e V U (tomme til
helt opladet) 
= blinker: batterierne er
næsten tomme
e V U blinker: oplader
2 Displaytaster
3 Afbryd- og tænd-/sluk-tast
4 Opkaldstast/håndfri funktiontast
(Håndfri funktion kun A220)
5 Styretast (u)
6 Telefonbogstast 
(Tryk nederst på tasten)
7 Tast 1 
telefonsvarer på nettet
8 Stjernetast
Ringetoner til/fra (tryk længe);
ved oprettet forbindelse: Skift fra
impulsopkald til DTMF-signalering (kort tryk)
9 Tast 0/R-tast
Forespørgsel (Flash): tryk længe
10 Firkanttast
Aktivering/deaktivering af tastaturspærring (langt tryk); skrivning af store bogstaver, små
bogstaver og tal;indtast opkaldspause (langt tryk)
11 Mikrofon
A120

1

1

11.12.
INT
2
3
4
5
6
7

V
11:56
MENU

Displaytaster på håndsættet:
Når du trykker på tasterne, aktiveres
den funktion, der vises ovenfor på
displayet.
Visning Betydning ved tastetryk
INT
Ring til andre tilmeldte
håndsæt ¢ s. 7.
MENU Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten,
¢ s. 12).
Ét menuniveau tilbage.
“

U

T
˜

8
9
10
11

OK

Med u kan du bladre op/
ned og indstille lydstyrken.
Du kan flytte markøren til
venstre/højre med u.
Slet tegn for tegn mod
venstre.
Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen.

A220

Kort oversigt over
basestationen
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OBS
Nye beskeder i opkaldslisten/
listen for telefonsvareren på
nettet (¢ s. 6) vises på displayet med meddelelsen Nye
beskeder.

Tilmeldings-/pagingtast: 
Søg efter håndsæt (tryk kort,
"paging", ¢ s. 7)
Tilmeld håndsæt (langt tryk
¢ s. 7).

ECO DECT
Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem
håndsæt og basestation: jo mindre afstanden er, jo lavere er sendeeffekten
(stråling).
I standbytilstand er håndsættets sendeeffekt slukket. Kun basestationen sikrer med færre radiosignaler kontakten til håndsættet.
Med indstillingen Ingen strål. slukkes disse radiosignaler også.
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Base ¤ OK ¤ u ECO DECT ¤ OK
¤ Ingen strål. ¤ OK (‰= Stråling slukket, Symbol ½ øverst til venstre på
displayet)
OBS
◆ Alle tilmeldte håndsæt skal understøtte denne funktion.
◆ Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsættet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden.
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Sikkerhedsanvisninger
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.
Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug
af telefonen!

Anvend kun den medfølgende strømforsyning.
Isæt kun genopladelige batterier, der svarer til specifikationen. I modsat fald kan alvorlige helbredsmæssige
og materielle skader ikke udelukkes. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes. De tekniske data for
dette Gigaset-produkt, finder du i kapitlet "Tillæg".
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det
pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere
oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt, finder du i kapitlet "Tillæg".
Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan
du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader.
Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres,
at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater.
Håndsættet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt
en audiologiassistent, hvis der opstår problemer.
Basestationen hhv. ladeapparatet, må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basestationen og laderen er
ikke beskyttet mod vandstænk.
Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f. eks. lakererier.
Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
Defekte basestationer bør tages ud af drift eller repareres på et servicecenter, idet de kan forstyrre andre radiotjenester.

◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages nødopkald.
◆ Hvis du har aktiveret tastaturspærring, kan der heller ikke foretages nødopkal

Kom godt i gang
Kontroller pakkens indhold
En basestation Gigaset A120/A220, en strømforsyning, et Gigaset-håndsæt, et telefonkabel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning.
Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel
og en lader med strømforsyning.
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Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)
◆ Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Du kan også montere
basestationen og laderen på væggen.

◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er på op til 300 m udendørs og op til 50 m indendørs.
◆ Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.
◆ Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk
klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.

◆ Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at kontakten med
underlaget efterlader mærker.

◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
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Tilslutning af basestationen

¤ Tilslut først strømforsyningen 1.
¤ Derefter skal telefonstikket 2 tilsluttes, og kablerne skal lægges

1
1

ind i kabelkanalerne.

2
1

Vær opmærksom på følgende:

◆ Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker
uden lysnettilslutning.

◆ Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende
telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

Tilslutning af lader (hvis denne medfølger)
¤ Tilslut strømforsyningens fladstik 1.
¤ Sæt strømforsyningen i
stikkontakten 2.

2
1

4
Hvis stikket skal tages ud af laderen igen,
skal du trykke på udløserknappen 3, og
tage stikket ud 4.

3

Ibrugtagning af håndsættet
Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet
OBS
Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH (¢ s. 9), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

¤ Anbring batterierne, så

polerne vender rigtigt.
Polariteten er angivet i batterirummet.

¤ Isæt først batteridækslet øverst a.
¤ Tryk herefter dækslet til b, indtil det går i indgreb.
¤ Grib ind i fordybningen nederst på huset og træk batteridækslet
opad for at åbne det igen.

a
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b
Første opladning og afladning af batterierne
En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og derefter aflades.

6,5
t

¤ Stil håndsættet i basestationen i 6,5 time.
OBS
Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader.

¤ Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og stil det først tilbage, når
batterierne er fuldstændigt afladte.
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OBS

◆ Ved leveringen er håndsættet allerede tilmeldt basestationen. Har du købt en model med flere håndsæt, er alle

◆
◆
◆
◆
◆

håndsæt allerede tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Øverst til venstre på displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. 1 (¢ s. 1).
Men, hvis et håndsæt ikke er tilmeldt basestationen (på displayet vises Registrér eller Hånds. i base), skal du
tilmelde håndsættet manuelt (¢ s. 7).
Hvis du har købt flere apparater, kan du forbinde dem til et telefonanlæg. Hertil skal du tilmelde alle 
A120-/A220-håndsæt (maks. 4) til en fælles basestation (¢ s. 7).
Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen.
Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen.
Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ Dato/klokkesl. ¤ OK ¤ Dato ¤ ~ (indtast dag, måned og år 6-cifret) ¤ OK ¤ Kl.
¤ ~ (indtast timer og minutter 4-cifret) ¤ OK (visning på displayet: Gemt)
¤ a (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand)
Du kan flytte indtastningspositionen til venstre eller til højre ved at trykke øverst eller nederst på styretasten u.
Bemærk
Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router
eller telefonanlæg), kan du indstille, om og hvornår disse data skal overføres:
¤ Tryk på følgende taster i rækkefølge: MENU ¤ P#Q5#MI
Du ser den følgende visning, 
973 SET: [0]
den aktuelle indstilling blinker:
¤ Tryk på en af følgende taster for at angive, hvornår datoen skal overføres:
Q
aldrig
eller 1 én gang, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på din telefon 
eller 2 altid
Dit valg vises (f.eks. 2 for "altid"):
973 SET: [2]
¤ Tryk på displaytasten OK.

Tænd/sluk håndsættet

Tryk længe på afbrydtasten a for at tænde eller slukke håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter ca. 30 sekunder.
Når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, slukkes displayet kortvarigt.
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Foretage opkald
Foretage et eksternt opkald/afslutte samtalen
Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.
~ (indtast telefonnummeret) ¤ b.
Der ringes op til nummeret. (Du kan også først trykke længe på opkaldstasten b [klartone], og derefter indtaste
nummeret.) Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken
med u.
Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydtasten a.
Du kan automatisk sætte et netudbydernummer foran alle telefonnumre (¢ s. 5).

Besvar opkald

Tryk på opkaldstasten b for at besvare opkaldet.
Når funktionen Autosvar er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen (se menuoversigten,
¢ s. 12).
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Nummervisning
Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet.
Forudsætninger:
1 Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet.
2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestilt, at telefonnummeret overføres (CLI).
På displayet vises Eksternt opk., hvis du ikke har bestilt nummervisning, Anonymt opkald, hvis nummervisningen blev
undertrykt af den, der ringer op, eller Ikke tilgæng., hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning.

Håndfri funktion (kun Gigaset A220)
Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtaleparteneren, uden du behøver at holde håndsættet
op til øret. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion ved at trykke på håndfri funktiontasten d.
Oplysninger om justering af talelydstyrken findes i menu-oversigten ¢ s. 12.

Automatisk netudbyderforvalg (Preselection)
Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. Hvis du f. eks.
vil føre udlandssamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her.
På listen "Med præfiks" angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal
anvendes. På listen "Uden præfiks" indtastes undtagelserne til listen "Med præfiks".
Eksempel:
Telefonnummer
Nummer, der ringes op
Præfiks nr.
0999
Alle numre, der starter med
¤ 07112345
07112345
08, med undtagelse af 081
Med præfiks
08
og 084, ringes op med Pre¤ 0999 08912345
08912345
Uden præfiks
081
selection- nummer 0999.
084
08412345
¤ 08412345
Registreringen af Preselection-nummeret og registreringen i listerne foretages via menuen (¢ s. 12). 
Hvis du ønsker at deaktivere Preselection vedvarende, skal du slette Preselection-nummeret med displaytasten ˜.
Undertrykkelse af Preselection for det aktuelle opkald:
b (tryklænge ) ¤ MENU ¤ q Forvalg fra ¤ OK ¤ ~ (indtast nummeret) eller 
s (overfør nummeret fra telefonbogen) ¤ Der ringes op til nummeret uden Preselection.

Anvendelse af telefonbogen og lister
Telefonbog

Åbning af telefonbogen: Tryk nederst på styretasten s.
Der kan gemmes op til 50 (A120) hhv. 80 (A220) telefonnumre 
(maks. 22 cifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn). 
Indtastning af bogstaver/tegn ¢ s. 9.
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Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen
s ¤ Nyt opslag? ¤ OK ¤ ~ (indtast nummeret) ¤ OK ¤ ~ (indtast navnet) ¤ OK
Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen
s ¤ MENU ¤ Nyt opslag ¤ OK ¤ ~ (indtast nummeret) ¤ OK ¤ ~ (indtast navnet) ¤ OK
Valg af telefonbogsopslag
Åbn telefonbogen med s. Du har følgende muligheder:
◆ Med u bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt.

◆ Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med u.

Opkald ved hjælp af telefonbogen
s ¤ u (vælg opslag) ¤ b
Brug af yderligere funktioner
s ¤ u (vælg opslag) ¤ MENU

Du kan vælge følgende funktioner med u: Nyt opslag / Vis nummer / Rediger opslag / Anvend nummer / 
Slet opslag / Send opslag / Slet liste / Send liste / Indstil tast
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Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt (Send liste)
Forudsætninger:
◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.
s ¤ u (vælg opslag) ¤ MENU ¤ u Send opslag / Send liste ¤ OK
¤ ~ (Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) ¤ OK

Brug af kortvalgstaster (Indstil tast)
Du kan tildele tasterne 2-9 opslag fra telefonbogen:
s ¤ u (vælg opslag) ¤ MENU ¤ u Indstil tast ¤ OK
¤ u (vælg tast) ¤ OK eller ~ (tryk på den tast, som opslaget skal tildeles)
Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast.

Genopkaldslisten
På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til.

Opkald fra genopkaldslisten
b (tryk kort) ¤ u (vælg opslag) ¤ b
Administration af opslagene i genopkaldslisten
b (tryk kort) ¤ u (vælg opslag) ¤ MENU
Du kan vælge følgende funktioner: Anvend nummer / Kopi til tlf.b / Slet opslag / Slet liste

Opkaldsliste/liste for telefonsvarer på nettet

Tryk på MENU ¤ Meddelelser ¤ OK for at åbne lister. Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder. Du
kan bladre i de tilgængelige lister med u:
Så snart der tilføjes et nyt opslag til opkaldslisten/listen for telefonsvareren på nettet, høres en servicetone. På displayet
vises meddelelsen 
Nye beskeder.
OBS
Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen).

Opkaldsliste

Forudsætning: CLIP (¢ s. 5)
Opkaldslisten omfatter, alt efter indstillet listetype (¢ s. 12), modtagne og mistede opkald.
Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 
25 indgående opkald eller kun de mistede opkald.
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Åbning af opkaldslisten
MENU ¤ Meddelelser ¤ OK ¤ u Opkald:
Opkald: 01+02 
Opkaldslisten vises på følgende måde:
Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag
Tryk på displaytasten OK for at åbne listen.
Det sidste opkald, der blev modtaget, vises. Vælg i givet fald et andet opslag med u.
Brug af yderligere funktioner
u (vælg opslag) ¤ MENU
Du kan vælge følgende funktioner med u: Slet opslag / Kopi til tlf.b / Dato/klokkesl. / Status / Slet liste
Ring op til et nummer fra opkaldslisten
MENU ¤ Meddelelser ¤ Opkald: 01+02 ¤ OK ¤ u (Vælg opslag) ¤ b

Liste for telefonsvareren på nettet

Via listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren på nettet (¢ s. 6).

Telefonsvarer på nettet
Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Kontakt i givet fald din netudbyder for at få yderligere oplysninger. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har bestilt den hos din netudbyder.
For at du nemt skal kunne aflytte telefonsvareren på nettet via listen for telefonsvareren på nettet (¢ s. 6), menuen
(¢ s. 12) eller hurtigopkald med tast 1 (¢ s. 1) skal du indtaste nummeret i din telefon:
MENU ¤ u Telefonsvarer ¤ OK ¤ u Nettelefon-svarer ¤ ~ (indtast nummer) ¤ OK
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Søgning efter håndsæt ("Paging")
Du kan søge efter dit håndsæt med basestationen.
¤ Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (¢ s. 1).
Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret.
Afslut: Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (¢ s. 1) eller på opkaldstasten b eller på afbrydtasten
a på et håndsæt.

Tilmeld håndsæt manuelt
Du kan tilmelde op til fire håndsæt til din basestation. Hvert ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen!
1) På håndsættet
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Håndsæt ¤ OK ¤ u Tilmeld hånds. ¤ Indtast basestationens system-pinkode
(fabriksindstilling: 0000) ¤ OK ¤ På displayet vises Tilmelding.
2) På basestationen
Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pinkoden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten (¢ s. 1).
Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne
numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4.

Afmelding af håndsæt
Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes.
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Håndsæt ¤ OK ¤ u Afmeld hånds. ¤ u Vælg den interne abonnent, der skal
afmeldes. Det håndsæt, som du aktuelt betjener er markeret med <. ¤ OK ¤ Indtast system-pinkoden på basestationen
(fabriksindstilling: 0000) ¤ OK

Anvendelse af flere håndsæt
Interne opkald
Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation.

2 håndsæt er tilmeldt
Tryk på displaytasten INT. Der ringes op til det andet håndsæt.

Der er tilmeldt mere end 2 håndsæt
Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt
INT ¤ ~ (1...4, indtast håndsættets interne nummer) , eller
INT ¤ u (vælg intern abonnent) ¤ OK eller b ¤ der ringes op til håndsættet
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Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle")
INT ¤ P eller INT ¤ u Til alle ¤ OK eller b ¤ der ringes op til alle håndsæt
Når en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a for at afslutte opkaldet.

Intern forespørgsel/viderestilling af samtale
Du fører en ekstern samtale. Tryk på displaytasten INT, og ring op til et eller alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører
ventemelodien. Når en intern abonnent besvarer opkaldet, så oplys evt. om den eksterne samtale.
Tryk enten på afbrydtasten a. Den eksterne samtale er blevet viderestillet til det andet håndsæt, eller tryk på displaytasten ”. Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent.
Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne abonnent svarer.

Bryde ind i en ekstern samtale
Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference). Forudsætning: Funktionen Int. aktiv. er aktiveret.

Intern aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Base ¤ OK ¤ u Int. aktiv. ¤ OK (‰ = til)
Bryde ind i en intern samtale (konference)

Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten b. Du kobles på samtalen. Alle
abonnenter hører en signaltone.
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For at afslutte en konference: Tryk på afbrydtasten a. Alle abonnenter hører en signaltone.
Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er
"brudt ind" i samtalen, og den eksterne abonnent.

Indstilling af vækkeuret
Aktivering/deaktivering af vækkeur
MENU ¤ u Vækkeur ¤ OK ¤ Aktivering ¤ OK (‰ = til)
Når funktionen er aktiveret: ¤ ~ (indtast vækketidspunkt) ¤ OK

Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet l og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen.

Indstilling af vækketidspunktet
MENU ¤ u Vækkeur ¤ OK ¤ u Wakeup time ¤ OK
Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på OK.

Indstilling af telefonen
Valg af lydindstillinger, se menuoversigten ¢ s. 12.
Indstilling af system-pinkode for basestationen, se menuoversigten ¢ s. 12.

Ændring af displaysprog

MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Håndsæt ¤ OK ¤ u Sprog ¤ OK ¤ u (vælg sprog) ¤ OK
Det aktuelle sprog er markeret med ‰ .
Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:
MENU ¤ 521 (tryk tasterne efter hinanden) ¤ u (vælg sprog) ¤ OK

Aktivering / deaktivering af ventemelodi
Du kan indstille, om en ekstern samtalepartnere skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsle og viderestilling af
opkald.
MENU ¤ P#Q5#1M ¤ Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: 0 = slukket; 1 = tændt
¤ Indtast tal ¤ OK.

Understøttelse af repeater

Med en repeater kan du øge basestationens rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden (¢ s. 12).
Understøttelse af repeater og tilstanden Ingen strål. (¢ s. 12) udelukker hinanden.

Nulstilling af et håndsæt
Du kan nulstille individuelle indstillinger. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares.
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Håndsæt ¤ OK ¤ u Nulstil hånds. ¤ OK ¤ Nulstille? ¤ OK
Afbryd nulstillingen med a.
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Nulstilling af basestation
Ved nulstilling deaktiveres tilstanden Ingen strål., individuelle indstillinger nulstilles og alle lister slettes.
Dato og klokkeslæt bevares.

Nulstilling af basestationen via menuen
Håndsættene forbliver tilmeldte, system-pinkoden nulstilles ikke.
MENU ¤ u Indstillinger ¤ OK ¤ u Base ¤ OK ¤ u Nulstil base ¤ OK ¤ Nulstille? ¤ OK

Nulstilling af basestationen med tast på basestationen
Alle håndsæt afmeldes. System-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode 0000.
Gør følgende: Fjern netkablet fra basestationen. Hold tilmeldings-/pagingtasten (¢ s. 1) på basestationen nede, mens
du samtidig tilslutter netkablet til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek. endnu.

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router
Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved at slå Eco tilstand (¢ s. 12) til. Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret.
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Tilslutning til et telefonanlæg
Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene langsomt efter hinanden.
Ændring af opkaldsmetode
MENU ¤ P#Q5#1N ¤ Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 
0 = DTMF-signalering; 1 = impulsopkald ¤ Indtast tal ¤ OK.
Indstilling af flashtid
MENU ¤ P#Q5#1Q ¤ Tallet for den aktuelle flashtid blinker: 
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ Indtast tal ¤ OK.
Ændring af pause efter opkaldsstart
Du kan indstille varigheden for den pause, der tilføjes mellem et tryk på opkaldstasten b og afsendelse af telefonnummeret.
MENU ¤ P#Q5#1L ¤ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 
1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ¤ Indtast tal ¤ OK.
Ændring af pausen efter R-tasten
MENU ¤ P#Q5#12 ¤ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ¤ Indtast tal ¤ OK.

Tillæg
Indtastning af bogstaver/tegn
Standardskrift
Tryk flere gange på den tilsvarende
tast.
Tryk kort på firkanttasten # for
at skifte fra "Abc" til "123", fra "123"
til "abc" og fra "abc" til "Abc".
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Tekniske data
Batterier
Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH); størrelse: AAA (Micro, HR03); 
spænding: 1,2 V; kapacitet: 450-1000 mAh
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Generelle tekniske data
DECT-standard
GAP-standard
Rækkevidde
Strømforsyning til basestation
Omgivende betingelser ved brug
Basestationens effektforbrug
I standbytilstand
– Håndsæt i laderen
– Håndsæt uden for laderen
Under en samtale

understøttes
understøttes
udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m
230 V ~/50 Hz
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
A120/A220
ca. 1,0 W
ca. 0,8 W
ca. 1,0 W

’

;

_
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Spørgsmål og svar
Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via www.gigaset.com/service 24 timer i
døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.
Problem

Årsag

Ingen visning på displayet.

Håndsættet er ikke tændt.
Batterierne er afladte.

Løsning

Tryk på afbrydtasten a i ca. 5 sek., eller sæt håndsættet i basestationen.
Oplad eller udskift batterierne.

Håndsættet er uden for basestationens
Ingen signalforbinrækkevidde.
delse til basestationen, på displayet Håndsættet er ikke tilmeldt.
blinker Base.
Basestationen er ikke tændt.

Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation.
Tilmeld håndsæt ¢ s. 7.
Kontroller netstikket på basestationen ¢ s. 3.

Du hører ingen ringe-/ Det medfølgende telefonkabel er ikke
klartone fra fastnettet. blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.

Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du
køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge
for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/EURO CTR37.

Fejltone efter indtastning af systempinkode.
Pinkode glemt.

Den af dig indtastede 
system-pinkode er forkert.

Kontakt med væske

Nulstil system-pinkoden med tasten på basestationen til fabriksindstillingen 0000¢ s. 8.
Alle håndsæt afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

!

Hvis håndsættet har været i kontakt med væske:
1 Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud.
2 Lad væsken dryppe ud af håndsættet.
3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
4 Tænd først håndsættet igen, når det er tørt.
Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.
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Kundeservice og Assistance
Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange servicetilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i
denne brugermanual og i servicesiderne på vores Gigaset-online-portal.
Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på 
www.gigaset.com/dk/service, så vi kan give dig endnu bedre service. 
I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via e-mail.
Online-service hele døgnet på www.gigaset.com/dk/service
Du kan finde:
◆ Ekstensiv information om vores produkter
◆ Spørgsmål og Svar (FAQ)
◆ Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner.
◆ Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke basestationer passer med hvilke håndsæt
◆ Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
◆ Download brugermanualer og software-opdateringer
◆ E-mail-skema for kontakt til kundeservice
Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.
I tilfælde af – reparation eller garantireklamation:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.
Bemærk, at Gigaset-produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af
autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke
land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller
på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet indsende en kvittering, der dokumenterer købsdatoen
(datoen for garantiperiodens start) og den type varer, der er blevet købt.
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Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:
www.gigaset.com/docs

Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor
som anges nedan:
◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan
kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den
information som finns i användarhandboken.
◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat
datamedium omfattas inte heller av garantin.
◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB
skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin
av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga.
Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
◆ För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt
telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljø
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Vores miljøforbillede
Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus.
Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette
omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.
Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.

Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TüV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få
hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem
via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå
potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for
genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Lombok / IM-Nord da / A31008-M2401-R201-1-SM19 / Lombok.fm / 13.02.2013

12

Menuoversigt
Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer.
Hvis du vil vælge en funktion i telefonens standbytilstand, skal du trykke på MENU (Åbn menuen), bladre til den
ønskede funktion med styretasten u, og bekræfte med OK.
Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten a.
Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.
Meddelelser
Vækkeur
Aktivering
Wakeup time

¢ s. 8
¢ s. 8

Lydindstilling
Hånds.lydst. 
(Gigaset A120)
Hånds.lydst.
(Gigaset A220)
Ringet.lydst.
Ringet.melodi
Servicetoner
Batteri lavt
Ringetone

5 trin + „Crescendo“ (tonen tiltager gradvist i styrke) kan vælges
Til ekst. opk. / Til int. opk. / Vækkeur
tænde/slukke
tænde/slukke
tænde/slukke

Telefonsvarer
Afspil besked
Nettelefon-

Aflytning af meddelelser på telefonsvareren på nettet ¢ s. 6.
¢ s. 6

Indstillinger
Dato/klokkesl.
Håndsæt

¢ s. 4

Base
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¢ s. 6

kan indstilles i 5 trin
Ørestykke / Højttaler

Sprog
Autosvar
Tilmeld hånds.
Afmeld hånds.
Nulstil hånds.

¢ s. 8
¢ s. 4
¢ s. 7
¢ s. 7
¢ s. 8

Opkaldsl.type
System-PIN
Nulstil base
Yderligere

Misted. opk. / Alle opkald
¢ s. 6
Ændring af system-pinkoden (fabriksindstilling: 0000)
¢ s. 8
Repeater
¢ s. 8
Eco tilstand
se „Tilslutning til router“¢ s. 8

ECO DECT ¢ s. 1
Ingen strål.
aktivere/deaktivere
Int. aktiv.
¢ s. 7
Præfiks
Præfiks nr. / Med præfiks / 
¢ s. 5
Uden præfiks

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
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