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Oversikt Gigaset DA210  

 

1 Hurtigvalg-tast
2 Tast for lyd av, med LED

LED-lyset blinker når mikrofonen 
er slått av.

3 Lagre-tast
LED-lyset til Lyd av-tasten blinker 
når lagringsmodus er aktivert. 

4 Gjenta-/Pause-tast
5 Tilbakeringe-tast
6 Lydstyrke-tast
7 Bryter for å skifte mellom puls 

eller tone
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Samtalelys

blinker ved 
en inn-
kommende 
samtale

Innstikkskort for 
hurtigvalg-
nummer

Spalte for å sette 
telefonrøret på 
plass ved vegg-
montering
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Koble til telefonen  

Sikkerhetsinformasjon
Ved plassering, tilkobling og betjen-
ing av telefonen er det viktig å følge 
disse anvisningene:
u Bruk bare de medfølgende 

pluggene og ledningene!
u Tilkoblingsledningen skal bare 

plugges inn i den tilhørende kon-
takten.

u Kun godkjent tilbehør må 
tilkobles.

u Legg tilkoblingsledningen slik at 
det ikke kan føre til ulykker!

u Telefonen må ikke plasseres på 
en glatt overflate!

u Av sikkerhetsmessige grunner 
må telefonen ikke brukes på 

badet eller i dusjrom (våtrom). 
Telefonen er ikke sprutsikker.

u Utsett aldri telefonen for påvirk-
ning fra varmekilder, direkte 
sollys eller andre elektriske 
apparater.

u Beskytt telefonapparatet mot 
fuktighet, støv, skadelige væsker 
og damp.

u Åpne aldri telefonen selv!
u Berør ikke stikkontaktene med 

spisse, metalliske gjenstander!
u Løft ikke telefonen etter ledning-

ene!
u Dersom du gir din Gigaset 

DA210 til andre, må du huske på 
å legge ved brukerveiledningen. 
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¤ Legg kabelen i sporet slik 
det 
er vist på tegningen: ret-
ning oppover ved bordplas-
sering (2) og retning nedover 
ved veggmontering (3).

Veggmontering¤ Bor to hull i veggen med en avstand på 
85 mm og skru i to skruer. ¤ Ta ut telefonrørsikringen (4) ved hjelp av 
en skrutrekker og sett den inn i telefonrø-
ropphenget (5).¤ Heng telefonen på plass på de to skruene 
(pass på at de ikke er skrudd helt inn i 
veggen).

¤ Koble telefonen til et veggutak. 
Bruk telefonkabelen som fulgte 
med i pakken, samt eventuelt 
telefonadapteret (også i pakken)¤ Koble telefonrøret til den 
oppviklede 
enden av 
kabelen (1).
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Ta i bruk telefonen
Råd om plassering av telefonen:
u Telefonen bør ikke utsettes for 

direkte sollys eller andre 
varmekilder.

u Driftstemperatur fra +5 °C til 
+40 °C.

u Mellom telefonen og radioutstyr, 
f.eks. radiotelefoner, person-
søkere eller TV-apparater bør det 
være en avstand på minst en 
meter. Telefonsamtalene vil 
ellers kunne bli forstyrret.

u Unngå å plassere telefonen i rom 
med mye støv, da dette vil kunne 
redusere telefonens levetid.

u Det kan oppstå merker på 
møbellakk og politur ved 
kontakt med apparatdeler (f.eks. 
apparatføttene).

Oppringing og lagring av 
telefonnummer

Ringe et nummer
c~ Løft av røret og slå tele-

fonnummeret.

Gjenta oppringing
Det sist oppringte telefonnummeret 
blir lagret automatisk.
cI Løft av røret og trykk 

på Gjenta-tasten..

Hurtigvalg
Du kan lagre 10 telefonnummer som 
hurtigvalgnummer på nummertas-
tene (0-9) (hvert nummer på maks 21 
siffer).

Lagre telefonnummer
K Trykk på Lagre-tasten. 
J Trykk på Hurtigvalg-

tasten.
Q ... O Legg inn hurtigvalg-

nummer.

~ Legg inn telefonnum-
mer for hurtigvalg.

K Trykk på Lagre-tasten.
Merk: LED-lyset til Lyd av-tasten blinker 
når lagringsmodus er aktivert.

Velge et hurtigvalgnummer
c J Ta av telefonrørert og 

trykk på Hurtigvalg-
tasten. 

Q ... O Trykk på et hurtigvalg-
nummer.

Anvisninger angående lagring 
og sletting av  
hurtigvalgnummer
* og # blir lagret uavhengig 
av den innstilte signaleringsmåten, 
men oppringt bare med tone-
signalering. (£ s. 4).
Dersom nummeret er lenger enn 
21 siffer blir det lagrede nummeret 
slettet.

Oppringingspauser
Med I kan du legge inn pauser 
når du ringer et nummer (gjelder 
ikke for det første sifferet). Pausene 
blir lagret og er påkrevd ved en del 
hussentraler (eksempel: 
0 I 2368).
u Oppringing med pause innenfor 

de første 5 sifrene:
Hele nummeret, inkludert den 
ca. 2 sekunders lange pausen blir 
oppringt.

u Oppringing med pause etter de 
første 5 sifrene:
Den delen av nummeret som 
følger etter pausen blir først 
oppringt etter et trykk på pause-
tasten I.
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Telefoninnstillinger

Stille inn lydstyrken
Lydstyrken kan innstilles i 2 trinn. 
F Trykk på Lydstyrke-

tasten.
Neste gang du tar av telefonrøret vil 
den opprinnelige lydstyrken gjelde.

Slå av mikrofonlyden
Du kan slå av telefonens mikrofon 
under en samtale:
C Trykk på Lyd av-tasten.
Når du vil slå på mikrofonen igjen: 
Trykk en gang til på Lyd av-tasten 
eller en hvilken som helst annen tast. 
Når mikrofonen er slått av blinker 
LED-lyset på tasten.

Innstilling av ringetone
Du kan stille ringetonemelodien 
og -styrken i 9 trinn (fabrikkinnstil-
ling  ved levering: trinn 6).
c K Ta av telefonrørert og 

trykk på Lagre-tasten.
# Trykk på firkanttasten.
Q ... O Trykk på en nummer-

tast. 
(0: Ringtonen er koblet 
ut inntil røret blir tatt 
av på nytt).

K Trykk på Lagre-tasten.
Merk: LED-lyset til Lyd av-tasten blinker 
når lagringsmodus er aktivert.

Bruk med 
hustelefonsentral

Tast for spesialfunksjoner/
tilbakeringing
Under en ekstern samtale kan du 
foreta en tilbakeringing eller videre-
koble en samtale. Du trykker da på 
Tilbakeringe-tasten H. Videre 
fremgangsmåte er avhengig av ditt 
telefonanlegg. For å kunne benytte 
Tilbakeringe-tasten må flashtiden 

(pausetiden) til telefonen være inn-
stilt i samsvar med telefonanlegget 
som benyttes. Se brukerveilednin-
gen for det benyttede telefonanleg-
get. 

Endre valg/flashtid
Telefonen støtter følgende valg:

Avhengig av type telefonanlegg må 
du muligens endre valg eller flashtid 
for telefonen. 

Midlertidig bytte til 
tonesignalering mens du befinner 
deg i „puls“-posisjon
For å bruke funksjoner som krever 
tonesignalering (f.eks. fjernstyring av 
en telefonsvarer), kan du koble om 
telefonen til tonesignalering for den 
aktuelle samtalen, uten å stille om 
bryteren. 
Etter at forbindelsen er opprettet:
* Trykk på stjernetasten.
Etter at forbindelsen er avsluttet er 
pulssignalering innstilt igjen.

T1: Tonevalg, flashtid 100 ms
T2: Tonevalg, flashtid 280/600 ms 

(avhengig av apparattype)
P: Pulsvalg

For å gjøre dette kan 
du bruke skyvehende-
len nedenfor nummer-
tastene.
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Bruk mot offentlige 
telefonsystemer
Offentlige telefonsystemer tilbyr – 
eventuelt som spesialtilpasninger – 
nyttige tilleggstjenester (f. eks. vid-
erekobling, tilbakeringing ved opp-
tatt, konferansesamtaler osv.). Slike 
tjenester kan velges via bestemte 
tastekombinasjoner som du får opp-
gitt fra nettleverandøren. 
Du kan også legge inn hele taste-
kombinasjonen sammen med tele-
fonnummeret til et fast viderekob-
lingsmål, på samme måte som et 
vanlig telefonnummer, på en hurtig-
valgtast. 

Tilbakeringe-tast
I offentlige telefonsystemer blir Til-
bakeringe-tasten brukt til bestemte 
tilleggstjenester, f.eks. for „Tilbake-
ringing ved opptatt“.
Du må muligens endre flashtiden for 
din telefon slik at den blir kompatibel 
med det offentlige telefonanlegget. 
For å gjøre dette kan du bruke skyve-
hendelen nedenfor nummertastene 
(£ s. 4). 

Vedlegg

Pleie
Tørk av enheten med en fuktig klut 
eller en antistatisk klut. Ikke bruk 
løsemidler eller mikrofiberkluter.
Bruk aldri en tørr klut. Det kan forår-
sake statisk opplading av enheten.

Kontakt med flytende 
væsker 
Dersom enheten er kommet i kon-
takt med vann e.l.:
1 La eventuell væske dryppe ut av 

apparatet.
2 Tørk forsiktig alle deler. La appa-

ratet (med tastaturet vendt ned-
over) deretter ligge i minst 72  

timer på et tørt, varmt sted, (men 
ikke: i en mikrobølgeovn, steke-
ovn e.l.).

3 Ikke slå på apparatet igjen før 
det er helt tørt. 

Når apparatet er helt tørt, kan det 
som regel brukes igjen.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kje-
miske væsker føre til at telefonens 
overflate forandres. På grunn av det 
enorme antallet kjemiske stoffer som 
selges, er det ikke mulig å teste alle.

Spørsmål og svar
Du får ingen summetone når du 
løfter av røret: 
Er ledningen mellom telefonen og 
veggkontakten riktig plugget inn?
Summetone høres, men telefonen 
slår ikke nummer: Tilkobling i 
orden. Er signaleringsmåte riktig inn-
stilt?
Samtalepartneren hører deg ikke: 
Har du trykket på Lyd av-tasten 
(mikrofonen slås av)? 
Du hører regelmessig pulsstøy 
under samtalen:  Det kommer 
tellerskrittpulser fra linjen som tele-
fonen ikke klarer å håndtere på kor-
rekt måte. Ta kontakt med din nett-
leverandør.

Miljø
Vårt miljømotto 
Vi i Gigaset Communications GmbH 
har et samfunnsmessig ansvar og 
arbeider for en bedre verden. Våre 
ideer, teknologier og våre handlinger 
skal være til beste for mennesker, 
samfunnet og miljøet. Målet til vår 
verdensomspennende aktiviteter er 
å sikre livsgrunnlaget til mennesk-
ene som lever på vår klode. Vi er for-
pliktet til et produktansvar som 
omfatter hele livslengden til våre 
produkter. Allerede når vi planlegger 
våre produkter og prosesser vurderer 

!
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vi miljøpåvirkningene til våre pro-
dukter, inkludert produksjon, tilvirk-
ning, salg, bruk, service og avfalls-
håndtering. 
Du finner mer informasjon på Inter-
nett-adressen www.gigaset.com når 
det gjelder miljøvennlige produkter 
og produksjonsmetoder.

Miljøhåndteringssystem
Gigaset Communica-
tions GmbH er sertifi-
sert i henhold til de 
internasjonale standar-
dene EN 14001 og 

ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert fra sep-
tember 2007 av TüV SÜD Manage-
ment Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 
17.02.1994 av TüV SÜD Management 
Service GmbH.

Deponering
Alle elektriske og elektroniske appa-
rater skal avhendes atskilt fra hus-
holdningsavfall hos kommunens 
deponi.

Hvis et produkt er forsynt 
med symbolet av en 
avfallsbeholder med over-
streking, hører den inn 

under europeisk
retningslinje 2012/19/EU.
Korrekt avhending og separat opp-
samling av brukte apparater er med 
på å forebygge potensielle 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, renovasjonsselskapet 
eller hos forhandleren der produktet 
ble kjøpt.

Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i 
det analoge telefonnettet i Norge.
Landsspesifikke krav er tatt høyde 
for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, 
erklærer at denne enheten er i tråd 
med de krav og andre relaterte regu-
leringer som er befestet i Directive 
2014/30/EU og 2014/35/EU.

En kopi av 2014/30/EU og
2014/35/EU Declaration of Confor-
mity er tilgjengelig på denne 
nettsiden www.gigaset.com/docs

Kontaktadresser
Dersom det oppstår problemer med 
tilgang til analogt telefonnett ved 
bruk av tilkoblede kommunikasjons-
systemer, bør du henvende deg til 
nettleverandøren eller til din for-
handler.

http://www.gigaset.com/docs
www.gigaset.com
http://www.gigaset.com/docs
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