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Vigtige oplysninger

Vigtige oplysninger
Anvendelse
For trådløse Gigaset telefoner.

Sikkerhedsanvisninger
OBS
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i
brug.
Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden.
Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.

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 (for oplysninger om dit Gigasetprodukt, se “Tekniske data”).

DANSK

Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks.
badeværelser eller brusekabiner.
Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.

Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge
med.
En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan
forstyrre andre radiotjenester.

OBS
Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt.
Bortskaffelse: 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.
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Indledning

Pakkens indhold
u
u
u

1 Gigaset Repeater
1 strømforsyning til Gigaset Repeater
denne betjeningsvejledning

Vedligeholdelse
Rengør Repeateren med en lettere fugtet klud, uden kemiske rengøringsmidler. Eller antistatisk klud.
Anvend aldrig en tør klud (statisk elektricitet)
u Beskyt Repeateren mod stød og slag.
u Beskyt Repeateren mod nedbør, fugt og væske.
u Beskyt Repeateren mod støv og snavs.
u Undgå at montere Repeateren i kolde eller fugtige omgivelser.
u Undgå at montere Repeateren i varme omgivelser

Indledning
Ved hjælp af Gigaset Repeater kan rækkevidden af maks. 2 håndsæt øges. Op til 6 Gigaset Repeatere kan
anvendes samtidig i forbindelse med en basestation. Antallet af håndsæt kan øges i overensstemmelse
hermed.
Gigaset Repeateren har ingen indflydelse på det maksimalt mulige antal håndsæt, som kan tilmeldes basestationen.

Eksempel med 2 Gigaset Repeater

Almindelig rækkevidde med
Gigaset Repeater

Inden tilmelding skal Gigaset Repeateren placeres i umiddelbar nærhed til basestationen og en stikkontakt. Hvis der allerede anvendes en Gigaset Repeater, skal denne hhv. disse placeres ved siden af basestationen under tilmelding.
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Forberedelse

Bøsning
til
strøm
forsyning

Tilmeldingsknap
På undersiden af Repeateren stikkes strømforsyningen i bøsningen.

På oversiden signalerer to lysdioden de forskellige driftstilstande
(forklaring på side 69).
Lysdiode

Forberedelse
Yderligere oplysninger om, hvorvidt din basestation er egnet til brug af repeateren, og om hvordan basestationen forberedes til tilmeldingen af repeateren, finder du i betjeningsvejledningen til din telefon.
Hvis der ikke kan meldes en repeater til din basisstation, skal du kontrollere, at repeater-drift er aktiveret.

Automatisk tilmelding
Udfør nedenstående procedure:
Gigaset repeateren er tændt (netstikket er tilsluttet).
Derefter er repeateren i tilmeldingstilstand i 5 minutter.
Klargør basestationen til tilmelding af repeateren på samme
måde som ved manuel tilmelding af et håndsæt. Se betjeningsvejledningen til din basestation herom.
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Manuel tilmelding
Udfør nedenstående procedure:

$

Gigaset repeateren er tændt (netstikket er tilsluttet).
Klargør basestationen til tilmelding af repeateren på samme
måde, som ved manuel tilmelding af et håndsæt.
Se betjeningsvejledningen til din basestation herom.
Repeateren tilmeldes ved at trykke på tilmeldingsknappen i
4 sek. (knappen sidder på bagsiden af repeateren, se
illustrationen ovenfor).
Indtast repeaterens nummer i et (tilmeldt) håndsæt (tasten
tag telefonen, vælg tal mellem 2 og 7), og tryk derefter på
firkant.
Hvis du vil tilmelde flere repeatere til basestationen, er det
vigtigt, at de har fået tildelt forskellige numre.

Sørg for, at der herunder ikke er andre basestationer i tilmeldingstilstand i nærheden af Gigaset
Repeateren.

Lysdioden venstre på Gigaset Repeateren blinker uafbrudt.
Kort tid efter lyser dioden konstant, hvilket indikerer afslutningen af tilmeldingen, samt at Gigaset Repeateren er klar til
at blive taget i brug.

Tilmeldingen af Gigaset Repeateren er uafhængig af varigheden af tilmeldingstonen eller visning på basestationen.
Hvis tilmelding ikke kunne gennemføres, vises dette ved, at lysdioden blinker stadigt på Gigaset
Repeateren. I så fald skal proceduren gentages.

Gentag tilmelding
Du kan til enhver tid tilmelde Gigaset Repeateren igen, hvis tilmeldingen ikke lykkedes, eller den skal tilmeldes til en anden basestation.
Inden Gigaset Repeateren forsøges tilmeldt igen (f.eks. til en anden basestation), skal
nedenstående nulstillingsprocedure udføres på Gigaset Repeateren:
u $
Tænd Gigaset repeateren (tilslut netstikket).
u $
Repeateren nulstilles ved at trykke på tilmeldingsknappen i 10 sek.
Nu er Gigaset Repeateren klar til en ny tilmelding som beskrevet ovenfor. Dette angives ved, at lysdioden
blinker konstant, efter at netstikket er sat i på ny.
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Forberedelse

Placering
Når Gigaset Repeateren er tilmeldt, kan den placeres, hvor dækningsområdet til håndsættene ønskes
udvidet. Vær dog opmærksom på, at der er en stikkontakt i nærheden, og at venstre lysdioden på Repeateren lyser konstant, når den er blevet tændt.
Hvis venstre lysdioden blinker, er afstanden mellem Gigaset
Repeateren og basestationen for stor hhv. forstyrres radiokontakten af f.eks. tykke mure eller metalgenstande (f.eks. radiotorer).
Et håndsæt kan anvendes til at finde den optimale placering, ved at der skal være god radiokontakt mellem
håndsættet og basestationen dér, hvor Gigaset
Repeateren ønskes placeret.
Når et håndsæt skal anvendes første gang i det udvidede dækningsområde af Gigaset Repeateren, skal
håndsættet slukkes i dette nye dækningsområde, men må samtidig ikke være i basestationens dækningsområde, og skal efterfølgende tændes igen:

Basestation

Udvidet dækningsområde

DANSK

Hvis der anvendes flere end én Gigaset Repeater i basestationens dækningsområde, skal der
være en afstand på mindst 10 m mellem Gigaset Repeaterne.

LED-funktionsindikator
Der er to grønne lysdioder (LED) på forsiden af kabinettet. Venstre lysdiode viser tilmeldingstilstanden, og
om udstyret er klar til brug, mens højre lysdiode signalerer håndsæt-forbindelserne via Repeateren.
Tilstande, som indikeres af venstre lysdiode:
Mørk
Strømforsyning SLUKKET
Blinker
Der er ingen forbindelse til basestationen
Konstant lys
Der er normal forbindelse til basestationen
Ved intermitterende blink kan apparatet tilmeldes
Blinker hurtigt
Manuel tilmelding: repeateren venter på indtastning på håndsættet.
Tilstande, som indikeres af højre lysdiode:
Mørk
Ingen trafik
Blinker én gang
Der er et håndsæt tilsluttet via Repeateren
Blinker to gange
Der er to håndsæt tilsluttet via Repeateren
Konstant lys
Repeater-drift er ikke aktiveret på basestationen
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Andet

Anvend kontroltone
Kontroltonen angiver, om håndsættet fungerer i Gigaset Repeaterens udvidede dækningsområde. Denne
kontroltone kan høres via det aktive håndsæt, så længe dette er i radiokontakt med Gigaset Repeateren.
For at aktivere hhv. deaktivere kontroltonen skal følgende procedure udføres på Gigaset Repeateren:
u $
Tænd for Gigaset repeateren (tilslut netstikket)
u $
Tryk på tilmeldingstasten i mindst 20 sek. for at tænde/slukke repeateren.

Andet
Afhjælpning af fejl
Problem
Venstre LED‘en blinker konstant
efter afslutning af tilmeldingen.
Venstre LED‘en bliver ved med at
blinke på den valgte plads.
Venstre LED‘en lyser ikke.
Ingen radiokontakt til håndsættet i Repeaterens dækningsområde.

Årsag
Ingen radiokontakt til basestationen.
Ingen radiokontakt til basestationen.
Ingen strømforsyning.
Repeateren er ikke blevet
tilmeldt.
Ingen radiokontakt til basestationen.
Håndsættet kan ikke finde Repeateren.

Afhjælpning
Gentag tilmelding.
Placér Gigaset Repeateren et andet
sted.
Kontrollér strømforsyningen.
Gentag tilmelding.
Placér Repeateren et andet sted.
Sluk og tænd håndsættet igen.

Tekniske data
Standarder:
Frekvensområde:
Transmissionsstyrke:
Rækkevidde:
Strømforsyning:
Effektforbrug:
Godkendt temperaturområde:
Mål (mm):
Vægt:
Kabellængde:
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DECT, GAP
1880 MHz - 1900 Mhz
I gennemsnit 10 mW pr. kanal
Op til 300 m udendørs,
op til 50 m indendørs
230 V, 50 Hz (netstik)
I standbytilstand: 0,7 W
Under en samtale: 0,9 W
0 °C til + 45°C
131 x 111 x 50 (lxbxh)
154 g
ca. 1,8 m
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Kundeservice og hjælp
Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice
www.gigaset.com/service

Registrer din Gigaset-telefon umiddelbart efter køb:
www.gigaset.com/register
Med dine personlige kundekonto får du hurtig kontakt til vores kunderådgivere,
adgang til Online Forum m.m.

Besøg vores kundeservice-sider:
www.gigaset.com/service
Her finder du bl.a.:
u
Spørgsmål og svar
u
Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
u
Kompatibilitetskontroller

Kontakt vores servicemedarbejdere:
Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail:

www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:
DANSK

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.
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 tydeligt angivet
på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) 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).
Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.
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Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande
afhængigt af nationale godkendelser.
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

Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:
u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man
vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På
dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller
kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to
måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres
til Gigaset Communications.
u Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
u Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer,
som bruger selv har downloadet/indtastet.
u Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.
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