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Snabböversikt Gigaset DA310

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Direktnummerknappar
Inläggsskylt för notering av direktnummer
och kortnummer
Kortnummerknapp
Spara-knapp
Återuppringnings-/pausknapp
Knapp för förfrågan
Sekretessknapp
Volymknapp
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Ansluta telefonen

¤

Anslut telefonanslutningen (1) till telefonuttaget i huset. Använd den
medföljande telefonkabeln och vid behov en av telefonadaptrarna som
ingår i leveransen.

¤

För telefonkabeln genom
kabelkanalen: vid bordsplacering uppåt (2) och vid
väggmontering nedåt (3).

2

¤

5

Anslut luren
till lurhållaren med den
spiralformade kabeln
(4).

5
1
4

6

3

Väggmontering
Borra två hål i väggen med ett avstånd på 100 mm och skruva i två skruvar.
Avlägsna lurfästet (5) med en skruvmejsel och sätt fast det på lurhållaren
(6).
Häng upp telefonen på de utstickande skruvarna.

¤
¤
¤
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Säkerhetsanvisningar
När du installerar, ansluter eller
använder telefonen måste du beakta
följande anvisningar:
u Använd bara medföljande
kontakter och kablar!
u Anslut anslutningskabeln enbart
till därför avsett uttag.
u Anslut bara godkända tillbehör.
u Placera anslutningskabeln så att
den inte kan orsaka olyckor!
u Ställ apparaten på ett halkfritt
underlag!
u Använd aldrig telefonen i badeller duschutrymmen (våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk.
u Placera aldrig telefonen nära
värmekällor, i direkt solljus eller
intill andra elektriska apparater.
u Skydda telefonen från fukt,
damm, frätande vätskor och
ångor.
u Montera aldrig isär telefonen på
egen hand!
u Vidrör inte stickkontakterna
med spetsiga föremål eller
metallföremål!
u Bär inte telefonen i kablarna!
u Bruksanvisningen till Gigaset
DA310 ska alltid medfölja
enheten vid ägarbyte.

Använda telefonen
Placeringsrekommendationer:
u Placera inte telefonen i direkt solljus eller nära andra värmekällor.
u Telefonen är avsedd för i temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
u Se till att avståndet är minst en
meter mellan telefonen och
radioutrustning som t.ex. mobiltelefoner, personsökare eller TVapparater. I annat fall kan dessa
störa telefonförbindelsen.

u Placera inte telefonen i dammiga
utrymmen eftersom det förkortar telefonens livslängd.
u Lackerade och polerade möbler
kan skadas om de kommer i
kontakt med vissa apparatdelar
(t.ex. stöden på apparatens
undersida).

Ringa och spara nummer
Ringa upp nummer
c~

Lyft luren och slå
numret.

Återuppringning
Det senast uppringda telefonnumret
sparas automatiskt.
cI
Lyft luren och tryck på
återuppringningsknappen.

Kortnummer
Du kan spara 4 nummer på direktnummerknapparna B och 10
nummer som kortnummer på sifferknapparna (0-9) (högst 21 siffror per
sparat nummer).

Spara nummer

K

Tryck på Spara-knappen.

antingen... som direktnummer
B
Tryck på direktnummerknappen.
eller ... som kortnummer
J
Tryck på kortnummerknappen.
Q ... O Välj kortnummer.
~
Ange nummer för
direktnummer eller
kortnummer.
K
Tryck på Spara-knappen.
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Ställa in telefonen

Ringa direktnummer

cB

Lyft luren och tryck
på direktnummerknappen.
Du kan ändra numret genom att
ange ytterligare siffror.

Ringa kortnummer

cJ

Q ... O

Lyft luren och tryck på
kortnummerknappen.
Tryck på önskad kortnummerknapp.

Att tänka på när du sparar och
raderar direkt- och
kortnummer

* och # sparas oberoende
om ton- eller pulsval ställts in, men
används bara upp vid tonval ( s. 5).
Om det angivna numret är längre än
21 siffror raderas det sparade
numret.

£

Uppringningspaus
Du kan lägga till en eller flera pauser
med I (dock inte för den första
siffran). Uppringningspauserna
lagras i minnet och behövs för vissa
telefonväxlar (t.ex. 0 I 2368).
u Vid paus inom de första
5 siffrorna:
Hela det sparade numret inklusive den två sekunder långa pausen slås.
u Vid paus efter de första
5 siffrorna:
Den del av numret som sparats
efter pausen slås först när du
trycker på knappen I.

Ställa in lurvolymen
Lurvolymen kan ställas in till två
nivåer.
F
Tryck på volymknappen.
När luren lyfts nästa gång återställs
den ursprungliga volymen.

Sekretess
Du kan avaktivera mikrofonen under
ett pågående samtal.
C
Tryck på sekretessknappen.
Aktivera mikrofonen på nytt: Tryck
på sekretessknappen igen eller på
annan valfri knapp.

Ställa in ringsignal
Du kan ställa in melodi och ringsignalens volym. Du kan också stänga
av den.
c K Lyft luren och tryck på
knappen Spara.
#
Tryck på fyrkant.
Q ... O Tryck på önskad sifferknapp, se tabell.
(0: Ringsignalen är
avstängd tills luren
lyfts nästa gång).
K
Tryck på Spara-knappen.
Volym
tyst

Melodier 1
Melodier 2
Melodier 3

medium

2
4 5
M N

högt

3
L
O
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Användning i en privat
telefonväxel

Användning i det
allmänna telenätet

Specialfunktioner/knapp för
förfrågan

Allmänna teleoperatörer erbjuder – i
vissa fall endast på beställning/
förfrågan – flera användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av
samtal, återuppringning vid upptaget, trepartssamtal etc.). Dessa
tjänster kan du välja genom att ange
bestämda knappkombinationer som
du erhåller från operatören.
Du kan spara hela knappkombinationen inklusive telefonnumret till
en fast vidarekopplingsdestination
på samma sätt som en vanligt telefonnummer på direkt- eller kortnummerknapparna.

Under pågående samtal kan du göra
en förfrågan eller vidarekoppla samtalet. Du trycker då på knappen för
förfrågan H. Nästa steg beror på
vilken telefonväxel du använder. Vid
användning av knappen för förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden)
i telefonen vara inställd så att den
passar växeln. Se även bruksanvisningen till växeln.

Ställa in puls- eller tonval och
flashtid
Telefonen stödjer följande val:
T2: Tonval, flashtid 280/600 ms
(beror på telefonmodell)

T1: Tonval, flashtid 100 ms
P: Pulsval
Beroende på telefonväxel måste du
vid behov ändra inställningen för
puls- och tonval samt flashtiden.
Använd skjutreglaget
på telefonens undersida.

Tillfällig omkoppling från pulsval
till tonval
För att använda funktioner som
kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av
telefonsvarare) kan du ställa
telefonen till tonval under ett samtal
utan att behöva ändra skjutreglaget.
När förbindelsen är upprättad:
*
Tryck på stjärna.
När förbindelsen kopplas ned ställs
telefonen in till pulsval igen.

Knapp för förfrågan
I det allmänna telenätet används
knappen för förfrågan för olika extratjänster, t.ex. för återuppringning vid
upptaget.
Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar
telenätets krav. Använd skjutreglaget på telefonens undersida
( s. 5).

£
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Bilaga

Frågor och svar

Skötsel
Torka av enheten med en fuktig
eller antistatisk duk. Använd inte
lösningsmedel eller mikrofiberduk.
Använd aldrig en torr duk. Det finns
risk för statisk elektricitet.

Kontakt med vätska

!

Om enheten kommer i kontakt med
vätska:
1 Låt vätskan droppa av från
enheten.
2 Torka alla delar torra. Låt därefter
enheten ligga (med knappsatsen
nedåt) minst 72 timmar på en
torr och varm plats (inte i
mikrovågsugn, vanlig ugn eller
liknande).
3 Sätt inte på enheten förrän den
är helt torr.
När den har torkat helt kan den i de
flesta fall tas i drift igen,
I sällsynta fall kan kontakt med
kemiska ämnen leda till förändringar
av telefonens yta. Eftersom det
finns ett stort antal kemikalier på
marknaden har inte alla ämnen
kunnat testas.

Du lyfter på luren men hör ingen
kopplingston:
Är anslutningskabel rätt ansluten till
telefonen och till telefonuttaget?
Du hör en kopplingston men det
går inte att ringa: Anslutningen är
korrekt. Är inställningen för ton-/
pulsval korrekt?
Din samtalspartner kan inte höra
dig: Är sekretessfunktionen
aktiverad?
Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud: Anslutningen får
räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka.
Kontakta operatören.
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Miljö
Vårt miljöansvar
Vi på Gigaset Communications
GmbH tar ett socialt ansvar och
engagerar oss för en bättre värld.
Våra idéer, tekniker och vårt
agerande ska vara till gagn för
människor, samhälle och miljö.
Målet för vår världsomspännande
verksamhet är att varaktigt skydda
människors levnadsförutsättningar.
Vi tar ett produktansvar som
omfattar produkten från början till
slut. Redan vid produkt- och
processplaneringen analyseras
produkternas miljöpåverkan vad
gäller tillverkning, anskaffning,
distribution, användning, service
och avfallshantering.
Du hittar mer information på
www.gigaset.com om miljövänliga
produkter och tillvägagångssätt.

Miljöhanteringssystem
Gigaset
Communications
GmbH är certifierat
enligt de internationella standarderna EN
14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan
september 2007 av TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan
17.02.1994 av TüV SÜD Management
Service GmbH.

Avfallshantering
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda
platser.
Om en symbol med en
överstruken soptunna
finns på en produkt gäller
direktiv 2012/19/EU för
produkten.

Korrekt avfallshantering och separat
insamling av förbrukade apparater
förebygger potentiella skador på
miljö och hälsa. Dessutom är det en
förutsättning för återanvändning
och återvinning av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns
hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du
köpte produkten.

Godkännande
Denna apparat är avsedd för analog
anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten
uppfyller alla grundläggande krav
och andra tillämpliga bestämmelser i
EU:s direktiv:
2014/30/EU och 2014/35/EU.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt
2014/30/EU och 2014/35/EU på följande Internetadress:
www.gigaset.com/docs

Kontakt
Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift
i kommunikationssystem med
analog nätanslutning.
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