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Viktige opplysninger

Bruk

For Gigaset telephones.

Sikkerhetsanvisninger 

Merk:
Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.
Forklar barna om innholdet i disse og farene ved bruk av apparatet.

Bruk bare den medfølgende strømadapteren, i samsvar med det som er angitt på undersiden 
av apparatet.

Medisinsk utstyr kan bli påvirket. Ta hensyn til de tekniske forholdene i omgivelsene, f.eks. et 
legekontor.
Sørg for tilstrekkelig avstand til andre elektroniske apparater (f.eks. PC), fordi disse kan forstyrre 
bruken.

Unngå å plassere apparatet på baderom eller i dusjen. Apparatet er ikke sprutsikkert.

Unngå å bruke apparatet i rom der det foreligger eksplosjonsfare, f.eks. lakkeringsverksteder.

La betjeningsveiledningen følge med når du gir Gigaset Repeater videre.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kom-
munens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstre-
king, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge poten-
sielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte 
elektriske og elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjons-
selskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.
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Innholdet i esken

● 1 Gigaset Repeater 
● 1 adapter til Gigaset Repeater
● 2 skruer og plugger
● Denne bruksanvisningen

Vedlikehold

Tørk laderen med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Bruk aldri en tørr klut (fare for statisk lading).

Innledning

Med en Gigaset Repeater kan du utvide mottaksområdet for maksimalt 2 håndsett. Det kan brukes inntil 6 
Gigaset Repeater-enheter på samme basestasjon. Hver av disse utvider mottaksområdet for 2 nye hånd-
sett.
Det maksimale antallet oppmeldbare håndsett på basestasjonen påvirkes ikke av Gigaset Repeater.

Før du går i gang med oppmelding av en Gigaset Repeater, må du plassere den i umiddelbar nærheten av 
basestasjonen og et strømuttak. Dersom du allerede har tatt i bruk andre Gigaset Repeater-enheter, må 
disse i forbindelse med oppmeldingen være slått på og plassert i nærheten av basestasjonen.

Eksempel med 2 Gigaset Repeater-enhe-
ter

Ekstra mottaksområde med 
Gigaset Repeater-enheter

Basestasjon
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Klargjøring

I brukerveiledningen for telefonapparatet finner du opplysninger om basisstasjonen din er egnet for drift 
av repeateren og hvordan du går frem for å melde den opp.

Oppmelding

Følg prosedyren nedenfor:

Kontakt
til 
adapter-
kabel

Lysdioder

Stikk pluggen fra adapterkabelen inn i kontakten på baksiden av 
Gigaset Repeater. Ut fra de angitte målene kan du lage passende 
hull, slik at apparatet kan monteres på veggen ved hjelp av skruer og 
plugger.

På forsiden vises de ulike driftsmodi ved hjelp av to lysdioder (forkla-
ring på side 95).

$ Påse at Gigaset Repeater er slått av (nettkontakt trukket ut).

Klargjør basestasjonen for oppmelding av repeater på sam-
me måte som ved oppmelding av håndsett. Se bruksan-
visningen for basestasjonen.

Kontroller at det ikke befinner seg andre basestasjoner i nærheten av Gigaset Repeater un-
der oppmelding.

$ Slå på Gigaset Repeater taktvis (sett inn nettkontakten).

Den venstre lysdioden på Gigaset Repeater blinker taktvis. 
Etter kort tid lyser dioden permanent. Dette innebærer at 
oppmeldingen er avsluttet og systemet klart til drift. 

Oppmelding av Gigaset Repeater er uavhengig av varigheten på oppmeldingstonen og indike-
res ikke på basestasjonen.
Dersom oppmeldingen ikke lykkes, blir dette vist i form av vedvarende blinking i lysdioden på 
Gigaset Repeater. I så fall må du gjenta prosedyren.
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Gjenta oppmelding

Du kan når som helst oppmelde Gigaset Repeater på nytt dersom oppmeldingen ikke var vellykket, eller 
når du skal utføre en ny oppmelding på en annen basestasjon.
Før du melder opp Gigaset Repeater på nytt (f. eks. på en annen basestasjon), må du foreta følgende tilba-
kestillingsprosedyre på Gigaset Repeater:
● $ Slå av apparatet (trekk ut nettkontakten) 
● $ Slå på i 1 til 5 sekunder, og slå deretter av igjen
● $ Slå på i 25 til 35 sekunder, og slå deretter av igjen.

Nå er Gigaset Repeater klar til oppmelding slik det er beskrevet ovenfor. Dette angis i form av taktvis blin-
king i lysdioden etter at nettkontakten er satt inn på nytt 

Plassering

Etter at Gigaset Repeater er oppmeldt, kan du plassere enheten der du ønsker å utvide mottaksrekkevid-
den for håndsettene. Påse at det finnes et strømuttak der du skal plassere Gigaset Repeater og at den ven-
stre lysdioden på enheten lyser permanent. 
Dersom den venstre lysdioden blinker, er Gigaset Repeater for langt borte fra basestasjonen, eller mottaket 
blir hindret av tykke vegger eller metallgjenstander (f. eks. radiatorer).
Når du leter etter et passende sted å plassere enheten, kan du ha god hjelp av et håndsett som krever en 
god forbindelse til basestasjonen på stedet der Gigaset Repeater plasseres. 
Når du skal bruke et håndsett for første gang i det utvidede området til Gigaset Repeater, slår du av hånd-
settet innenfor det nye mottaksområdet til Gigaset Repeater, men utenfor mottaksområdet til basestasjo-
nen, og slår det deretter på igjen.

Bruker du mer enn én Gigaset Repeater i området rundt basestasjonen, må det være en mini-
mumsavstand på 10 m mellom Gigaset Repeater-enhetene.

Basestasjon

Utvidet mottaksområde
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Funksjonsindikasjon for lysdiodene

Det finnes to grønne lysdioder (lamper) på forsiden av enheten. Den venstre lysdioden angir oppmeldings-
status og standbymodus. Den høyre viser at det finnes aktive forbindelser til ett eller flere håndsett via 
repeateren.
Status for venstre lysdiode:
Mørk Strømtilførsel AV
Blinker Ingen forbindelse med basestasjonen
Lyser permanent Normal forbindelse med basestasjonen
Blinker i intervaller Klar til oppmelding
Status for høyre lysdiode:
Mørk Ingen kommunikasjon
Blinker én gang Ett håndsett er tilkoblet via repeateren
Blinker to ganger To håndsett er tilkoblet via repeateren

Bruke kontrolltonen

Med kontrolltonen har du mulighet til å slå fast om håndsettet fungerer i det utvidede området til Gigaset 
Repeater. Denne kontrolltonen er hørbar på det aktiverte håndsettet så lenge dette er forbundet med 
Gigaset Repeater. 
Utfør følgende på Gigaset Repeater når du skal aktivere/deaktivere kontrolltonen:
● $ Slå av enheten (trekk ut nettkontakten)
● $ Slå på i 1 til 5 sekunder, og slå deretter av igjen
● $ Slå den på igjen. Når den venstre lysdioden på enheten blinker langsomt, 

slår du den av igjen. 
● $ Slå enheten på igjen. Kontrolltonen er nå aktivert eller deaktivert. 
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Annet

Feilsøking

Tekniske data

Problem Årsak Utbedring
Den venstre lysdioden blinker 
vedvarende etter endt oppmel-
ding

Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen

Gjenta oppmelding

Den venstre lysdioden blinker 
vedvarende på det aktuelle plas-
seringsstedet

Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen

Velg ny plassering

Den venstre lysdioden lyser ikke i 
det hele tatt

Ingen strømforsyning Kontroller strømtilkoblingen

Mobilsettet mottar ikke signaler 
fra repeateren

Repeateren er ikke oppmeldt.

Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen

Håndsettet finner ikke repea-
teren

Gjenta oppmelding

Velg ny plassering

Slå håndsettet av og på

Standarder: DECT, GAP
Radiofrekvensområde: 1880 – 1900 MHz
Sendeeffekt: 10 mW middeleffekt per kanal
Rekkevidde: inntil 300 m utendørs,

inntil 50 m innendørs
Strømforsyning: 220/230 V, 50 Hz (nettadapter)
Strømforbruk: 6 VA
Tillatt temperaturområde: - 10 °C til + 50 °C
Mål (mm): 131 x 111 x 50 (L x B x H)
Vekt: 136 g
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Kundeservice og Assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du 
finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av Servicesider på Gigaset online portal. 
Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på
www.gigaset.com/no/service
Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål,eller en garanti 
sak. Din personlige bruker konto gir deg mulighet til å direkte kontakte vår service via mail.
På vår oppdaterte online service www.gigaset.com/no/service som alltid er tilgjengelig kan du 
finne:
● Utfyfllende informasjon om våre produkter
● FAQ
● Søkebegrep for raskt å finne emner
● Compability database: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres.
● Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre.
● Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
● E-post kontaktskjema til kundeservice
For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.
For reperasjon, garanti eller reklamasjon:
Kundeservice Norge 22 70 84 00
(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon linje. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne pri-
ser.)
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke autoriserte forhandlere i det nordiske marke-
det, produktet er kanskje ikke fullt kompatibel med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen 
i nærheten av CE-merket, samt på undersiden av basestasjonen som landet / landene utstyret er utviklet 
for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet, med instruksjoner i manualen og på 
selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garanti krav (reparasjon eller bytte av pro-
dukt). 
For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen 
(datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Bruksområde

Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes 
brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet.
Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte 
reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.
En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden
www.gigaset.com/docs.

http://www.gigaset.com/no/service
http://www.gigaset.com/no/service
http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/no/service
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Garanti

Gyldighet

● Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor for-
handler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

● Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfiguras-
jon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier 
omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliser-
te deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller 
ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.

● Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er 
blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning 
at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke 
ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere 
produkt. 

● Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
– Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. 

Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
– Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
– Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
– Manipulering av programvaren
– Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette om-

fatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. 
eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).

– Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
– Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communi-

cations. 

● Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. 
● Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas 

med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er 
oppfylt.

● Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. 
● Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
● Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet 

til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige 
krav på dette. 

● Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom appa-
ratet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. 

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle 
ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er ute-
lukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

● Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 
24 måneder.

● Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
● En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
● Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. 
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»



Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

All rights reserved. Subject to availability.

www.gigaset.com
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