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Gratulerer
Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser
100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!
Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.
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Sikkerhetsanvisninger
Merk:
Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.

> Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen.
>
>
>

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Bruk bare den medleverte kabelen for tilkobling av fastnett og LAN. Disse må bare kobles til kontaktene
som er beregnet på dette.
Sett bare inn oppladbare batterier som oppfyller spesifikasjonen (se vedlagte CD) da det ellers er fare for
betydelige helse- og personskader.
Legg inn de oppladbare batteriene i riktig polretning, og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne brukerveiledningen (i batterirommet er det angitt symboler som viser polretningen).
Medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der
kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske
dataene for dette Gigaset-produktet finner du i kapittelet "Tillegg" i den fullstendige brukerveiledningen
(se vedlagte CD).
Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. Da kan
du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.
Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at
det fungerer problemfritt med alle høreapparater.
Håndsettet kan fremkalle ubehagelig støy (during eller piping) i analoge høreapparater eller overstyre dem.
Ta kontakt med en audiograf ved problemer.
Ikke plasser basen eller laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre.
Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel på et lakkeringsverksted.
Basen og den innbygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 °C til
+45 °C.
Utsett aldri håndsettet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater.
Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damp.
Husk alltid å gi bruksanvisningen videre til nye brukere.
Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
Legg merke til at det til analoge TAE- kontakter bare er mulig å kople apparater som brukes innendørs.
Alle elektroniske og elektriske apparater må kildesorteres og avhendes separat fra vanlig husholdningsavfall i henhold til nasjonale forskrifter.
Hvis du ser et symbol med en utkrysset avfallsdunk på produktet, skal dette produktet
følge retningslinjene i EU-direktivet 2002/96/EF.
Korrekt avhending og separat oppsamling av gamle apparater tjener til å forebygge
potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og resirkulering
av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Nærmere opplysninger om deponering av dine gamle apparater får du hos kommunen,
renovasjonsvesenet eller i forretningen der du kjøpte apparatet.
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater
og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.
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Merk:
> Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
> Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller ikke nødanrop er tilgjengelige ved strømbrudd.
> Når tastelåsen er koblet inn, kan heller ikke nødnumre ringes opp!
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Pakningsinnhold
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9

10

1

Basen Gigaset C610 IP

2

Strømadapter for tilkobling av basen til strømnettet

3

Telefonledning (flat) for tilkobling av basen til det analoge fastnettet

4

Ethernet (LAN)-kabel for tilkobling av basen til ruteren (LAN/Internett)

5

Gigaset C610H-håndsett

6

To batterier til håndsettet (ikke ladet)

7

Batterilokk til håndsettet

8

Belteklips til håndsettet

9

Lader til håndsettet

10

Strømadapter for tilkobling av laderen til strømnettet

11

Denne hurtigveiledningen og CD med installasjonsassistent til telefonen, lisenstekster,
garantiavtale og koblinger til den fullstendige brukerveiledningen og til viktige sider
på Internett.
Ved fastvareoppdateringer av basen kan brukerveiledningen også bli oppdatert.
Den oppdaterte utgaven vil da være tilgjengelig for nedlasting på www.gigaset.com.
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Taster og funksjoner på håndsettet
A
B
d

c
p

f
a

*
#
S
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h

Displaytaster:
Starte en funksjon som vises til venstre eller høyre
på nederste linje i displayet
Handsfreetast:
Veksling mellom telefonrør- og handsfree-modus
(tasten lyser)
Svartast:
Besvare anrop
Etter inntasting av nummer: Starte oppringing
Styretast: Åpne menyen (trykk til høyre); åpne telefonbok (trykk nederst);
Åpne liste over online-telefonbøker
(langt trykk nederst); bla gjennom menyer
(trykk oppe/nede); navigere i tekst
Beskjedtast:
Åpne anrops- og beskjedlister;
Blinker: nytt anrop, ny beskjed/fastvare
På/av/avslutt-tast:
Avslutte samtalen, avbryte funksjon (kort trykk),
tilbake til hviletilstand (langt trykk),
slå håndsettet på eller av (langt trykk)
Hurtigvalg-tast (langt trykk):
Lytte til beskjeder i nettpostkassen
*-tasten: Ringetone på/av (langt trykk)
#-tasten: Tastelås på/av (langt trykk)
Spørre-/pausetast (fastnett)
Mikrofonbrytertast: Slå av mikrofonen
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Tilkoblingsoversikt
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2
1

Gjøre klart håndsettet: Sett inn batteriene

2

Koble laderen til strømnettet og lade batteriene

3

Koble telefonledningen og strømledningen til basen

4

Koble basen til telefonnettet og strømnettet

5

Koble basen til Internett ved å koble sammen ruteren og basen
(tilkobling via ruter og modem eller via ruter med innebygd modem)

6

Datamaskin i lokalnett (tilleggsutstyr) – for utvidet konfigurasjon av Gigaset-base C610 IP

4
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Gjøre klart håndsettet
1

Sett inn batteriene som fulgte med og lukk batterilokket.
> Husk å legge batteriene i riktig retning (følg symbolene i batterirommet).

> Bruk bare de anbefalte oppladbare batteriene.
Når du har satt inn batteriene, slår håndsettet seg på
automatisk.

> Sett først knasten på batterilokket inn

A

i sporet på telefondekselet A .

> Trykk deretter på lokket til det klikker
på plass B .

B

> Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

2

Koble til laderen og lad opp batteriene
> Husk riktig rekkefølge (A, B)!

> Sett håndsettet i laderen
og vent til batteriene er
ladet helt opp
(ca. 10 timer).

B

10 t

A
> Ta deretter håndsettet ut av laderen, og
sett det ikke tilbake før batteriene er helt
utladet.

> Etter første lading og utlading setter du
håndsettet tilbake i laderen etter hver
samtale.
Version 5, 23.09.2008

> Ladenivået vises i standby-displayet:
= e V U (tom til full).
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Tilkobling av basen
3

Koble telefonledningen og strømledningen til basen
A

Koble (den flate) telefonledningen til
den nederste kontakten på baksiden
av basen.

B

Koble ledningen på strømadapteren til
den øverste kontakten på baksiden av
basen.

C

Plasser begge ledningene i kabelkanalene.

B

A
C

Bruk bare telefonledningen og
strømadapteren som følger med apparatet.

4

Koble basen til fastnettet og strømnettet

A

Sett telefonledningen i kontakten
til fastnettet.

B

Sett deretter strømadapteren i
stikkontakten.

B

A

Så lenge telefonen er i bruk, må strømadapteren alltid stå i. Telefonen virker
ikke uten tilkobling til strømnettet.
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Du kan nå ringe via fastnettet:
Tast inn et nummer på håndsettet og trykk kort på svartasten c.
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Tilkobling av basen
5

Koble basen til ruteren (Internett)
A

Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til LAN-kontakten på siden av basen.

B

Koble den andre enden av Ethernetkabelen til en LAN-kontakt på ruteren.

B

A
Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen.
Når telefon og ruter er koblet sammen og ruteren er
slått på, lyser tasten på forsiden av basen (pagingtast).
Melding om databeskyttelse:
Du finner flere opplysninger om datene som lagres i
forbindelse med Gigaset.net-tjenesten ved å gå inn på
www.gigaset.net/privacy-policy.

6

Koble en datamaskin til ruteren (valgfritt)

Ved hjelp av en datamaskin som er koblet til telefonen din via ruteren, kan du utføre innstillinger
på telefonbasen.

> Koble nettverkskontakten på datamaskinen til en ekstra LAN-kontakt på ruteren.
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Vi forutsetter her at ruteren automatisk tildeler telefonen din en IP-adresse (dvs.at DHCP er aktivert både på ruter og telefon).
I andre tilfeller (for eksempel hvis DHCP ikke er aktivert på ruteren) må du tildele basen en fast
IP-adresse for LAN-tilgangen. Denne IP-adressen må du angi på håndsettet før du utfører punktene under. Du finner nærmere informasjon om dette i den fullstendige brukerveiledningen
(se den vedlagte CD-en).
For håndsettet er f.ks. følgende inntastingsmeny tilgjengelig:
v (Trykk til høyre på styretasten) ¢ Ï ¢ System ¢ Lokalnett ¢ (tast ev. inn system-PIN)
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Konfigurasjon av VoIP-forbindelse
I stedet for å skrive inn data for VoIP-tilgang og tilordning av VoIP-forbindelsen som sende- og
mottaksforbindelse som beskrevet under, kan du skrive dem inn på datamaskinen din
(punktene 7 til 12 ):

> Start nettleseren på PC-en.
> Skriv URL-en www.gigaset-config.com i nettleserens adressefelt og trykk på returtasten.
Du blir koblet til webkonfiguratoren for basen din. Ved oppmelding på webkonfiguratoren trenger du telefonens system-PIN (standard: 0000).
Du finner en beskrivelse av webkonfiguratoren i den fullstendige brukerveiledningen (se den
vedlagte CD-en) og i online-hjelpen til webkonfiguratoren.

Forutsetning for punktene under:
Du må ha en VoIP-konto for å kunne ringe via VoIP til de deltakerne du ønsker på Internett, fastnettet og mobilnettet.

> Opprett en VoIP-konto hos en VoIP-operatør.
> Ha dataene for VoIP-kontoen lett tilgjengelig. Disse har du fått hos din VoIP-operatør.

Du trenger følgende:
> Påloggingsnavn (Login-ID), ditt passord og eventuelt (operatøravhengig) et brukernavn (som
ofte er ditt VoIP-telefonnummer).
Eller

> Din personlige kode for autokonfigurasjon (aktiveringskode), hvis operatøren støtter autokon-

Version 5, 23.09.2008

figurasjon.
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Konfigurasjon av VoIP-forbindelse
7

Starte konfigurasjonen

Når håndsettet er ferdig oppladet (ca. 20 minutter etter at du har satt det inn i laderen), blinker
beskjedtasten f på håndsettet.

> Trykk på beskjedtasten på håndsettet f.

Hvis det står "Ny firmware tilgjengelig" på displayet, finnes det allerede en oppdatert fastvare
for telefonen din. Trykk på den høyre displaytasten §Ja§. Den nye fastvaren lastes. Dette tar ca.
6 minutter. Deretter blinker beskjedtasten f på nytt.

> Trykk på beskjedtasten f for å starte konfigurasjonen.

8

Starte VoIP-assistenten
IP-veiviser

IP-veiviser

?

Ð

Veiviseren hjelper
deg med å

Starte IP

konf. en IP-konto
installasjons

og registrere den

veiviser?

Nei

V

hos leverandøren, -

Ja

> Trykk på tasten under displayvisningen
§Ja§ (= høyre displaytast).

OK

> Trykk nederst på styretasten s for å bla
videre.

> Trykk på displaytasten §OK§ for å starte
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installasjonen.
Hvis tilkoblingsveiviseren ikke starter som den skal eller hvis den avbryter prosessen, kan du
starte den på håndsettet fra følgende meny :
p (trykk til høyre) ¢ Ï ¢ Telefoni ¢ VoIP-veiviser

9
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Konfigurasjon av VoIP-forbindelse
Velg IP-konto
´

IP 1

´

IP 2

´

IP 3

I displayet vises en liste med alle mulige IP-forbindelser
(IP 1 til IP 6). VoIP-forbindelser som allerede er konfigurert,
er merket med ³.

´

IP 4
IP 5

´

V

Tilbake

OK

> Trykk eventuelt nederst på styretasten s for å velge en
forbindelse.

> Trykk på displaytasten §OK§ for å starte installasjonen.
Hvis telefonen din er innstilt på Autokonfigurasjon (fabrikkinnstilling), vil nå følgende vises. I motsatt fall kan du fortsette videre fra 10 .

Når du har fått påloggingsnavn og -passord og eventuelt brukernavn:

> Trykk på tasten under §Nei§.
> Fortsett videre fra

10

?

Fortsett slik når du har fått en
kode for autokonfigurasjon:

Har du en kode for

> Trykk på tasten under §Ja§.

IP-veiviser

.

> Fortsett videre fra

auto.-

9

.

konfigurasjon?

Nei

Ja

Hvis telefonen ikke kan koble seg til Internett, vises meldingen Internett-forbind. ikke tilgjengelig.

> Hvis du trykker på displaytasten §Info§, vises informasjon om mulig feilårsak.
> Trykk på den høyre displaytasten §OK§, så avsluttes VoIP-assistenten og forbindelsesassistenten
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(punkt

10

12

) startes.
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Konfigurasjon av VoIP-forbindelse
9

Skrive inn en autokonfigurasjonskode
> Bruk tastaturet til å taste inn koden for autokonfiguraIP-veiviser
Aktiveringskode for

> Trykk på den høyre displaytasten §OK§.

auto.-konfig.:

Alle data som er nødvendige for VoIP-telefonering, lastes
ned direkte fra Internett til telefonen.
Når nedlastingen er fullført, vises IP-kontoen er registrert
hos leverandøren på displayet.
Fortsett som beskrevet under 12 .

<C

10

sjon (maks. 32 tegn).

OK

Velg operatør og last inn operatørdataene på basen.
Velg land

Velg leverandør

Land 1

Provider 1

Land 2

Provider 2

Land 3

Provider 3

Land 4

Provider 4

Land 5

Tilbake

V

Provider 5

OK

Tilbake

V

OK

> Velg land med styretasten p (trykk

> Velg din operatør med styretasten p

> Trykk på displaytasten §OK§.

> Trykk på displaytasten §OK§.

nederst).

(trykk nederst).
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De generelle tilgangsdataene til VoIP-operatøren lastes ned og lagres i telefonen.
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Konfigurasjon av VoIP-forbindelse
Hvis operatøren ikke står på listen, må du avbryte VoIP-assistenten:

> Trykk lenge på avslutt-tasten a. Håndsettet går tilbake til hviletilstand.
> Hent konfigurasjon og tilordning av sende- og mottaksforbindelse via webkonfiguratoren. Du
finner nærmere informasjon om dette i den fullstendige brukerveiledningen (se den vedlagte
CD-en).

11

Legg inn personlige VoIP-konto-data

> Du veksler mellom store/små bokstaver og tall ved å trykke på tasten # (ev. flere ganger).

> Har du tastet feil, kan du slette de inntastede tegnene med venstre displaytast X. Tegnet
til venstre for markøren slettes.

> Du kan navigere i inntastingsfeltet ved hjelp av styretasten p (trykk på høyre/venstre
side).

Leverandørdata

Leverandørdata
autentisering

Autentiserings

Navn:

passord:

Abc

Abc
<C

OK

> Bruk talltastene til å skrive inn påloggingsnavnet (bruker-ID) som du har fått av VoIPoperatøren. Husk å skille mellom store og
små bokstaver.
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> Trykk på høyre displaytast §OK§.

12

<C

OK

> Bruk talltastene til å skrive inn påloggingspassordet som du har fått av VoIP-operatøren. Husk å skille mellom store og små
bokstaver.

> Trykk på høyre displaytast §OK§.
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Tilordne sende-/mottaksforbindelse
Avhengig av operatøren kan du også bli bedt om å angi et ekstra navn (Brukernavn). Skriv inn
brukernavnet som beskrevet over.
Hvis Brukernavn er identisk med autentisering Navn, trenger du bare trykke på høyre
displaytast §OK§.
Når du har lagt inn alle VoIP-dataene fullstendig og korrekt, vises meldingen "IP-kontoen er registrert hos leverandøren" på displayet etter kort tid. VoIP-assistenten avsluttes.

12

Starte forbindelsesassistenten

For at du skal kunne ringe opp andre brukere med den nylig konfigurerte VoIP-forbindelsen
(f.eks. IP 1), må du tilordne disse som sendeforbindelse på en eller flere oppmeldte håndsett.
Standardtilordning: VoIP-forbindelsen er konfigurert som mottaksforbindelse (innkommende
anrop kan besvares) på hvert av håndsettene som er oppmeldt på den lokale telefonsvareren.
Ingen håndsett er konfigurert som sendeforbindelse.
Displayet viser følgende:
a.
Forbindelsesveiviser

> Trykk på displaytasten §Ja§ for å endre innstillin-

?

gen for sende- og mottaksforbindelser på
håndsettet med internt navn INT1).

Tildel forbindelser -

> Trykk på displaytasten §Nei§ hvis du vil endre inn-

til håndsett

stillingen for håndsettet.

INT1?

Version 5, 23.09.2008

Nei

Ja
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Tilordne sende-/mottaksforbindelse:
b.
Avvis forbindelser
Ð

INT1
mottar anrop for

Displayet viser listen med de gjeldende tilordnede
mottaksforbindelsene.
Du må ev. trykke nederst på styretasten s for å
bla gjennom listen.

Fastlinje: 4560123

> Trykk på displaytasten §Endre§ når du vil endre

IP 1: 12345602

mottaksforbindelsen.

Gigaset.net: 12345#9

Endre

OK

> Trykk på displaytasten §OK§ hvis du ikke vil endre
innstillingen. Hopp over de neste trinnene.
Fortsett med e.

c.
INT 1

Hvis det ikke skal signaliseres anrop på VoIP-forbindelsen IP 1 på håndsettet:

> Trykk til høyre på styretasten v for å angi

Motta anrop for
IP 1:
< Ja

Nei.

>

Motta anrop for
Gigaset.net:
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Tilbake

14

Lagre
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Tilordne sende-/mottaksforbindelse:
d.

> Trykk nederst på styretasten s for å gå til

INT 1

neste forbindelse. Still inn som beskrevet ovenfor Ja eller Nei.

IP 1:

Ja
Motta anrop for

> Gjenta trinnene for hver forbindelse.

Gigaset.net:
< Ja

Tilbake

> Trykk på displaytasten §Lagre§ for å avslutte inn>

stillingene for håndsettet.
Lagre

På displayet vises den oppdaterte listen med mottaksforbindelser enda en gang, slik at den kan
kontrolleres. Trykk på displaytasten §OK§ for å bekrefte tilordningen.
e.
Send forbindelser
Ð

Displayet viser de gjeldende innstilte sendeforbindelsene for håndsettet: Fastlinje.

INT1
sender anrop med

> Trykk på displaytasten §OK§ hvis du ikke vil endre

Fastlinje:

innstillingen. Følgende trinn blir hoppet over.

4560123

Endre

OK

> Trykk på displaytasten §Endre§ hvis du vil endre
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innstillingen.
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Tilordne sende-/mottaksforbindelse:
f.

Hvilken forbindelse / hvilket telefonnummer skal
håndsettet ringe via:

INT 1

> Trykk på høyre side av styretasten v inntil

Forbindelse for

ønsket forbindelse vises (i eksempelet IP 1).

utgående anrop:
< IP 1

Tilbake

>

Lagre

> Trykk på displaytasten §Lagre§ for å lagre innstillingene.

I stedet for en fast forbindelse kan du også velge Fleksibelt utvalg. For hvert anrop kan du da velge
hvilken forbindelse du vil bruke på samtalen.
Deretter kan du bruke forbindelsesassistenten for hvert av de andre håndsettene som er oppmeldt
på basen. For hvert håndsett vises følgende i rekkefølge:
Tildel forbindelser til håndsett xxx?
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> Gjennomfør trinnene a. til f. (se over) for hvert oppmeldt håndsett.
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Tilordne sende-/mottaksforbindelse:
Avslutning av installeringen
Etter en vellykket avslutning av innstillingene ser du en liten stund Forbindelsestildeling fullført
på displayet. Deretter bytter håndsettet til hviletilstand (et eksempel på visning i hviletilstand).
i

V

07:15
INT 1

14 Okt

Anrop

SMS

Her vises:
Radiokontakt mellom base og håndsett:
god til dårlig: Ð i Ñ Ò, Intet signal: ¼ (rødt)
Batterienes ladetilstand:
y y { {(tomt til fullt)
yblinker rødt: Batteriene er nesten tomme
xy x{ x{ (Lading)
INT 1: Internt navn på håndsettet

Du kan konfigurere inntil fem ekstra VoIP-forbindelser (VoIP-telefonnummer) på
din Gigaset. I den fullstendige bruksanvisningen for telefonen (se den vedlagte
CD-en) finner du utførlig informasjon om å ta i bruk og betjene telefonen,
konfigurasjon av nye forbindelser og dessuten forslag til løsninger på vanlige
spørsmål og problemer.
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For at du alltid skal være tilgjengelig via Internett, må ruteren alltid være tilkoblet Internett.
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Gigaset.nets telefonbokoppføring
Legg inn navn i Gigaset.net-telefonboken
Gigaset.net* er en VoIP-tjeneste fra Gigaset Communications GmbH der du kan ringe gratis til
andre brukere av Gigaset VoIP-apparater.
Hvis du utfører punktene under første gang du åpner Gigaset.nets telefonbok, lages det en oppføring for deg i Gigaset.nets telefonbok:

> Trykk lenge nederst på styretasten p.

> Trykk flere ganger nederst på styretasten p inntil Gigaset.net er valgt.
> Trykk på displaytasten §OK§.
Det opprettes forbindelse til Gigaset.nets Online-telefonbok. Slik ser displayet ut:

Egen informasjon

> Bruk talltastene til å skrive inn navnet du vil stå opp-

Ditt Gigaset.net

ført med i Gigaset.nets telefonbok**.

-kallenavn:

> Trykk på høyre displaytast §Lagre§.

Gi

abc
<C

Lagre
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Hvis det allerede finnes en oppføring med dette navnet, vises meldingen ”Kallenavn opptatt!
Vennligst endre. “. Du blir bedt om å angi et nytt navn.

* Ansvarsfraskrivelse
Gigaset.net er en frivilling tjeneste fra Gigaset Communications GmbH uten garanti eller ansvar for nettets og
tjenestens tilgjengelighet.
** Melding om databeskyttelse
Kallenavnet lagres på en sentral Gigaset-server og vises i Gigaset.net-telefonboken. Du kan ringe opp andre
brukere som bruker Gigaset.net-tjenesten med dette kallenavnet. Hvis du skriver inn dataene dine her, vil
det si at du samtykker med lagringen av dem. Hvis du ikke ønsker det, kan du avbryte prosessen ved å trykke
på den høyre displaytasten §Lagre§.
Du finner flere opplysninger om datene som lagres i forbindelse med Gigaset.net-tjenesten ved å gå inn på
www.gigaset.net/privacy-policy.
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Telefonfunksjoner
Telefonering
> Tast inn et telefonnummer med talltastene på håndsettet.
Husk at du ved oppringing via VoIP, og eventuelt også ved lokalsamtaler, må taste inn retningsnummer (operatøravhengig).

> Trykk på svartasten c.

> Hvis håndsettet er tilordnet en fast sendeforbindelse (standardtilordning: fastnettforbindelse), ringes nummeret opp via denne sendeforbindelsen.
Eller

> Hvis håndsettet er konfigurert med Fleksibelt utvalg, vises det en liste over forbindelser på telefondisplayet (Fastlinje, IP 1, ...).

> Velg en sendeforbindelse herfra og trykk på svartasten c. Nummeret ringes opp via den

Version 5, 23.09.2008

valgte sendeforbindelsen.
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Kundeservice og Assistanse
Har du spørsmål? Som Gigaset kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du kan
finne hjelp i brukermanualen på produkt CD som følger med og på Gigaset online portal sine servicesider.
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 priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke autoriserte forhandlere i det nordiske
markedet, 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 produkt).
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.
For spørsmål vedrørende VoIP tilgang, vennligst kontakt service provider.
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Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.
Med et modem i tillegg kan det brukes til Voice-over-IP-telefoni via LAN-grensesnittet
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
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