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Gigaset A160/A260/A165/A265

 

Kortfattad översikt - basstation 
med telefonsvarare

1 Registrerings-/sökningsknapp: 
Söka handenheter (tryck kort, "paging", s. 7)
Registrera handenheter (håll nedtryckt, s. 7).

2 På/av-knapp: Aktivera/avaktivera 
telefonsvarare.
Lyser: Telefonsvararen är aktiverad.
Blinkar: Det finns minst ett nytt meddelande el-
ler ett meddelande håller på att spelas in.

Blinkar snabbt i cirka fyra sekunder: Minnet 
är fullt.

Under uppspelning av meddelande: 
3 Radera aktuellt meddelande. 
4 Gå till föregående meddelande.
5 Ändra volym (ð = lägre; ñ = högre):

Under uppspelning av meddelande: Ändra hög-
talarvolym.
Under indikering av externt samtal: Ändra ring-
signalens volym.

6 Uppspelnings-/stoppknapp:
Spela upp meddelanden från telefonsvararen 
resp. avbryta uppspelningen. 

7 Gå till nästa meddelande.

Observera:
◆ Om telefonsvararen styrs från en handenhet 

eller spelar in ett meddelande kan den inte sty-
ras via basstationen.

◆ Om På/av-knappen blinkar trots att telefonsva-
raren är avaktiverad finns det fortfarande minst 
ett nytt meddelande som inte har lyssnats av på 
telefonsvararen. 

2 V 
11.12. 11:56
INT MENU

1 Batteriets
laddningstillstånd

2 Handenhetens
interna nummer

3 displayknappar
4 meddelandeknapp
5 Telefonboksknapp
6 Navigationsknapp
7 Lyft luren-knapp
8 Lägg på- och

På/av-knapp
9 Ringsignal på/av (håll 

nedtryckt i viloläge)
10 Knapplås på/av

(håll nedtryckt)
11 R-knapp

- förfrågan (flash-tid)
- paus
(håll nedtryckt)

12 Mikrofon
13 Knapp för väckarklocka
14 Högtalarknapp

(endast Gigaset A260/
A265)

Basstation utan telefonsvarare

Displayknappar:
Den funktion som visas i displayen aktiveras när 
du trycker på knapparna.

Visa Effekt av knapptryck
INT Alla registrerade handenheter 

rings upp.
MENU Huvud-/undermeny öppnas 

(se menyöversikten, s. 11).

“ En menynivå tillbaka.

U Bläddra uppåt/nedåt resp. ändra 
ljudnivån med u.

T Flytta markören åt vänster/höger 
med u.

˜ Radera tecken för tecken åt 
vänster. 

OK Bekräfta menyfunktion resp. spara 
inmatning.

Registrerings-/söknings-
knapp (s. 7/s. 7)
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Säkerhetsanvisningar

När knapplåset är aktiverat (s. 1) kan du inte heller ringa 
nödnummer!
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns 
inte i alla länder.

Börja använda telefonen
Steg 1: Ansluta basstationen 

Anslut först nätadaptern (230 V) till nätkabeln 1 
och sedan telefonkontakten till telefonkabeln 2 
enligt illustrationen. Placera kablarna i kabelkana-
lerna. Båda kablarna måste alltid vara anslutna.
◆ Använd endast den medföljande 
nätadaptern.
◆ Om du köper en annan telefonkabel i handeln, 
måste du se till att den har rätt stifttilldelning: 3-4-
tilldelning av trådarna/EURO CTR37.

W
Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisning-
arna före användning. Förklara innehållet för dina 
barn och se till att de är medvetna om vilka faror 
användningen av telefonen kan innebära.

Använd endast den medföljande 
nätadaptern.

Använd endast tillåtna, laddningsbara batte-
rier! Det vill säga: använd aldrig andra typer av 
batterier som inte är laddningsbara, eftersom 
detta kan vara hälsovådligt och leda till person-
skador. Använd batterierna enligt instruktio-
nerna i den här bruksanvisningen (s. 3).

Medicinsk utrustning kan påverkas av trådlösa 
telefoner. Observera de tekniska villkoren för 
den aktuella omgivningen (t.ex. en 
läkarmottagning).

Håll inte handenheten mot örat när telefonen 
ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. 
Detta kan leda till svåra och varaktiga 
hörselskador.
Handenheten kan orsaka en obehaglig brum-
mande ton i hörapparater.

Placera inte telefonen i bad- eller duschrum eller 
andra utrymmen där det finns risk för fukt. Han-
denheten och basstationen är inte stänksäkra.

Använd inte telefonen i miljöer med explosions-
risk, t.ex. i lackeringsverkstäder.

Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset 
vid ägarbyte.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras 
separat från vanligt hushållsavfall på för ända-
målet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna 
finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC 
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 återvin-
ning av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av för-
brukade apparater finns hos din kommun, 
avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren 
där du köpte produkten.

$

ƒ

1 2

Basstation utan telefonsvarare

1 2

Basstation med telefonsvarare
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Steg 2: Börja använda handenheten

Sätta i batteriet

◆ Anslut kontakten i uttaget enligt förstoringen.
◆ Sätt i batteriet.
◆ Placera kablarna i kabelkanalerna.

Stänga batterilocket
Sätt i locket i batterifackets övre kant och tryck till 
locket tills det snäpper på plats.

Öppna batterilocket
För in en nagel mellan locket och telefonens hölje 
och dra locket uppåt.

Steg 3: Registrera handenheten på 
basstationen och ladda batteriet
Förutsättning: Handenheten har inte registrerats 
på någon basstation. 
Registreringen av handenheten på basstationen 
Gigaset A160/A260/A165/A265 sker automatiskt. 
Placera handenheten i basstationens laddare med 
displayen vänd framåt. Du hör en bekräftelseton. 
Låt handenheten stå kvar i basstationen tills den 
har registrerats.
Den automatiska registreringen kan ta upp till fem 
minuter. Under tiden blinkar Registrerar i dis-
playen. Handenheten tilldelas det lägsta lediga 
interna numret (1-4). Om flera handenheter har 
registrerats på basstationen visas det interna num-
ret ovan till vänster i displayen efter registrering, 
t.ex. 2. Om de interna numren 1 till 4 redan är upp-
tagna (dvs. fyra handenheter har redan registre-
rats), avregistreras handenhet nummer 4 och 
detta nummer skrivs över.

Ladda batteriet
Ladda handenhetens batteri genom att placera 
handenhten för Gigaset A160/A260 13 timmar 
resp. för Gigaset A165/A265 ca 6 timmar i bassta-
tionen. Därefter är batteriet fulladdat. Batteriets 
laddningstillstånd är endast tillförlitligt efter en 
oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du 
inte avbryta laddningen.
Laddningen styrs elektroniskt, vilket innebär att 
batteriet inte kan överladdas. Batteriet blir varmt 
under laddningen. Detta är normalt och ofarligt. 
Av tekniska skäl minskar laddningskapaciteten 
med tiden. 
För en korrekt tidsangivelse av telefonsamtalen 
måste du ställa in tid och datum (se menyöversik-
ten, s. 11). 
När telefonen har registrerats och korrekt tid har 
ställts in, ser displayen i viloläge ut enligt illustra-
tionen på s. 1.

Ringa samtal
Ringa externt samtal/avsluta samtal
Externa samtal är samtal ut på det allmänna 
telefonnätet.
~ (Mata in telefonnummer) ¢c. 
Numret rings upp. (Du kan även välja att först hålla 
knappen c nedtryckt [friton] och sedan mata in 
numret.) Under samtalet kan du ändra lurvolymen 
med t.
Avsluta samtal/avbryta uppringning:
Tryck på Lägg på-knappen a.

Obs!
Displayen skyddas av en plastfolie. 
Dra av skyddsfolien! 

◆ Batterikablarna måste placeras i kabelkana-
lerna innan du stänger batterilocket, så att inte 
batterilocket fastnar i kablarna. I annat fall kan 
batterikablarna skadas när du stänger locket.
◆ Använd endast de uppladdningsbara batterier 
(s. 9) som Siemens rekommenderar, dvs. använd 
aldrig batterier som inte är uppladdningsbara, 
eftersom detta kan leda till personskador och 
materiella skador. T.ex. kan batteriets mantel för-
störas och batteriet kan explodera. Även appara-
tens funktioner eller apparaten som sådan kan 
skadas.
◆ Använd endast den laddare som medföljer, i 
annat fall kan batteriet skadas.
◆ Handenheten får endast placeras i en laddare 
som är avsedd för densamma.
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Du kan förse varje telefonnummer med ett auto-
matiskt operatörsförval (se menyöversikten "För-
val", s. 11).

Besvara samtal
Ett inkommande samtal indikeras genom ringning, 
genom att högtalarknappen d blinkar (Gigaset 
A260/A265) och genom ett meddelande i 
displayen.
Du har följande alternativ för att besvara samtalet:
◆ Tryck på Lyft luren-knappen c.
◆ Tryck på högtalarknappen d (Gigaset A260/

A265). 
Om funktionen Autosvar har aktiverats (se meny-
översikten, s. 11) behöver du bara ta handenheten 
ur basstationen/bordsladdaren.

Överföring av telefonnummer
Vid ett inkommande samtal visas uppringarens 
nummer eller – om numret finns sparat i telefon-
boken– namn i displayen.
Förutsättningar: 
1 Du har hos nätoperatören beställt att uppringa-

rens nummer (CLIP) ska visas i din display.
2 Uppringaren har hos nätoperatören beställt att 

hans telefonnummer ska överföras (CLI).
I displayen visas ® om du inte har beställt 
överföring av telefonnummer, Okänd om uppring-
aren har avaktiverat överföringen av telefonnum-
mer eller Otillgänglig om tjänsten inte har 
beställts.

Högtalare (endast Gigaset A260/A265)
När du har matat in telefonnumret kan du trycka 
på högtalarknappen d för att använda högtalar-
funktionen direkt (knappen d lyser permanent). 
Under ett samtal och när du lyssnar av telefonsva-
raren (om telefonsvarare finns) kan du trycka på 
knappen d för att omväxlande aktivera och avak-
tivera högtalarfunktionen. När högtalarfunktionen 
är aktiverad kan du ändra volymen med t.

Hantera handenheten
Slå på/stänga av handenheten
Håll Lägg på-knappen a nedtryckt. 
När du placerar en avstängd handenhet i basstatio-
nen resp. bordsladdaren slås den på automatiskt.

Använda telefonboken och listor
Telefonbok
Öppna telefonboken: Tryck på knappen h (Giga-
set A160/A165) resp. v (Gigaset A260/A265).
Du kan spara 50 telefonnummer (max 32 siffror) 
med tillhörande namn (max 14 tecken).

Spara det första numret i telefonboken
h resp. v ¢ Ny post? ¢ OK

Spara nummer i telefonboken
h resp. v ¢ MENU ¢ Ny post ¢ OK

Välja post i telefonboken
Öppna telefonboken med h resp. v. Du har föl-
jande alternativ:
◆ Bläddra till posten med u tills önskat namn 

markerats. 
◆ Mata in den första bokstaven i namnet och 

bläddra vid behov till posten med u. 

Ringa upp nummer ur telefonboken
v ¢u (Välj post) ¢c
Använda ytterligare funktioner
v ¢v (Välj post) ¢ MENU
Du kan välja följande funktioner med u:

Obs!
Du kan programmera in ett nummer från telefon-
boken på en knapp som kortnummer (s. 5).

~ Mata in numret och tryck på OK.

~ Mata in namnet och tryck på OK.

~ Mata in numret och tryck på OK.

~ Mata in namnet och tryck på OK.

Visa nummer Visa telefonnummer.

Använd 
nummer

Ändra eller komplettera ett spa-
rat nummer. Därefter kan du 
ringa upp numret eller ta fram 
fler funktioner med MENU.

Ändra post Ändra vald post.

Radera post Radera vald post.

Skicka post Skicka enstaka post till en 
annan handenhet (s. 5).

Radera lista Radera alla poster i 
telefonboken.
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Ringa upp kortnummer
Håll knappen med det inprogrammerade kortnum-
ret nedtryckt.

Kopiera telefonboken till en annan handenhet
Förutsättningar:
◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade 

på samma basstation.
◆ Den andra handenheten och basstationen kan 

skicka och ta emot telefonboksposter.
v ¢u (Välj post) ¢ MENU ¢ Skicka post / 
Skicka lista ¢ OK ¢~ (Mata in den mottagande 
handenhetens interna nummer) ¢ OK

Lista över senast slagna nummer
I den här listan står de tio senast uppringda 
numren.

Ringa via listan över senast slagna nummer

Hantera posterna i listan över senast slagna 
nummer

Du kan välja mellan följande funktioner: 

Samtalslista/telefonsvararlista
När en ny post tillkommer i samtalslistan/rtelefon-
svararlistan ljuder en signal och displayen blinkar. I 
displayen ser du ett meddelande. 
När du trycker på knappen f visas alla listor. Om 
det bara finns en lista med nya meddelanden öpp-
nas denna genast.

Samtalslista
Förutsättning: CLIP (s. 4)
Telefonnumren för de 20 senast missade samtalen 
sparas. Flera samtal från samma nummer sparas 
bara en gång (det senaste samtalet).
Samtalslistan visas på följande sätt:

Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

Öppna samtalslista
f ¢ Samtalslista 01+02 ¢ OK
Välj post med u. I samtalslistan visas det senast 
inkomna samtalet.

Använda ytterligare funktioner
u (Välj post) ¢ MENU
Du kan välja följande funktioner med u:

Ringa tillbaka från samtalslistan
f ¢ Samtalslista 01+02 ¢ OK ¢u (Välj post) ¢c

Skicka lista Skicka komplett lista till en 
annan handenhet (s. 5).

Genväg Programmera in aktuell post 
som kortnummer på en knapp.

c Tryck kort på knappen.

u Välj post.

c Tryck på Lyft luren-knappen igen. Num-
ret rings upp.

c Tryck kort på knappen.

u Välj post.

MENU Tryck på displayknappen.

Använd 
nummer

(som i telefonboken, s. 4)

Nr t. tel.bok Kopiera posten till telefonboken

Radera post (som i telefonboken, s. 4)

Radera lista (som i telefonboken, s. 4)

Obs!
Om du har sparat meddelanden i operatörens telefonsva-
rare, får du vid motsvarande inställning ett meddelande 
(operatörsberoende).

Radera post Radera aktuell post.

Nr t. tel.bok Kopiera post till telefonboken.

Datum/tid Visa tid och datum för samtalet 
(om detta har ställts in)

Status N. samt.: nytt missat samtal. G. 
samt.: redan läst post. Besvara: 
samtalet har besvarats.

Radera lista Obs! Samtliga poster raderas, 
både gamla och nya.

Samtalslista 01+02
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Fler funktioner för apparater med 
telefonsvarare

telefonsvararlista
Via telefonsvararlistan kan du lyssna av meddelan-
dena på telefonsvararen. 
Telefonsvararlistan visas på följande sätt:

Antal nya meddelanden + antal gamla, avlyssnade 
meddelanden

Öppna telefonsvararlistan
f ¢ Telefonsvarare 01+02 ¢ OK
Uppspelningen startar.

Använda ytterligare funktioner
u (Välj post) ¢ MENU
Du kan välja följande funktioner med u:

Automatiskt operatörsförval (förval)
Se menyöversikten, s. 11.

Använda telefonsvararen (A165/
A265)
Du kan hantera telefonsvararen via handenheten 
(se menyöversikten, s. 11) eller med hjälp av knap-
parna på basstationen (s. 1). 

Aktivera/avaktivera telefonsvararen
I displayen visas symbolen ±. På basstationen 
lyser knappen ö.
Telefonen levereras med ett standardmeddelande. 
Om du inte har spelat in något eget, personligt 
svarsmeddelande används standardmeddelandet.
Om lagringsutrymmet är fullt avaktiveras telefon-
svararen automatiskt. Om du raderar alla medde-
landen aktiveras telefonsvararen igen automatiskt.

Spela in eget svarsmeddelande
Se menyöversikten, s. 11.
En kort ton anger att telefonen är redo. Tala in 
svarsmeddelandet (minst tre sekunder). Bekräfta 
med OK eller radera inspelningen med a eller ”. 
Efter inspelningen spelas svarsmeddelandet upp 
för kontroll. 

Observera:
Inspelningen avslutas automatiskt om den maxi-
mala inspelningstiden (170 sekunder) uppnås eller 
om det är tyst i mer än två sekunder.

Lyssna av eller radera meddelanden
Se menyöversikten, s. 11.

Lyssna av/radera meddelanden
Uppspelningen börjar med det första nya 
meddelandet. 

Lyssna av gamla meddelanden
Se telefonsvararlistan, s. 5.

Pausa och styra uppspelningen
Under uppspelningen av meddelanden: 

Radera enstaka meddelande
Tryck på displayknappen ˜ när uppspelningen är 
stoppad.

Radera alla gamla meddelanden
Under uppspelningen eller vid paus:
MENU ¢ Radera gamla ¢ OK 
(bekräfta säkerhetsfrågan)

Ta över telefonsamtal från telefonsvararen
När telefonsvararen spelar in ett meddelande kan 
du ta över telefonsamtalet genom att trycka på 
c eller d (högtalare). Inspelningen avbryts och 
du kan prata med den som ringer upp.

Fortsätt Fortsätta pausad uppspelning (se 
s. 6).

Volym Ändra volymen.

Nr t. tel.bok Kopiera post till telefonboken.

Radera gamla Radera alla gamla meddelanden.

Telefonsvarare 01+02

2 Pausa uppspelningen. Tryck på 2 igen 
för att fortsätta.

t Gå till början av det aktuella 
meddelandet.

2 x t Gå till föregående meddelande.

v Till nästa meddelande.

2 x t Till nästnästa meddelande.

Issued by
Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
© Siemens Home and Office 
Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved. 
www.siemens.com/gigaset

A3 1 0 0 8 - M1 8 0 1 - J 1 0 1 - 1 - 5 3 1 9

Version 31.05.2006
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Aktivera/avaktivera medhörning
Under inspelningen av ett meddelande kan du akti-
vera medhörning via högtalarna på basstationen 
och de registrerade handenheterna (endast Giga-
set A265) (se menyöversikten, s. 11).

Ställa in telefonsvararen
Vid leverans är telefonsvararen redan förinställd. 
Du kan göra individuella inställningar via 
handenheten.

Besvara samtal – inställning
Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska 
vänta innan den tar emot ett samtal.
MENU ¢ Telefonsvarare ¢ OK ¢ Besvara 
samtal ¢ OK ¢ Direkt / 10 sek. / 20 sek. / 30 
sek. / Automatiskt välj ¢ OK (‰ = på)

Ange inspelningslängd
Se menyöversikten, s. 11.

Ställa in (operatörens) telefonsvarare 
som snabbval på knapp 1
Du behöver bara hålla knappen 1 nedtryckt för att 
direkt komma till (operatörens) telefonsvarare.
Se menyöversikten, s. 11.

Registrera flera handenheter
Du kan registrera upp till fyra handenheter på bas-
stationen.
Automatisk registrering av handenheter på Gigaset 
A160/A260/A165/A265, se s. 3.

Manuell registrering av handenheter på Gigaset 
A160/A260/A165/A265.
1. På handenheten: MENU ¢ Inställningar ¢ OK ¢ Handenhet ¢ OK ¢ Reg. handenhet ¢ Mata in asstationens system-PIN (leveransläge: 
0000)  ¢ OK. 
I displayen blinkar Registrerar.

2. På basstationen: Inom 60 sekunder efter att 
system-PIN matats in måste registrerings-/sök-
ningsknappen ÷ resp. ù(s. 1)hållas nedtryckt 
(minst 1 sekund). 
Registreringsprocessen tar upp till fem minuter.

Söka en handenhet ("paging")
Du kan söka din handenhet med hjälp av 
basstationen. 
◆ Tryck kort på registrerings-/sökningsknapp ÷ 

resp. ùpå basstationen .

◆ Alla handenheter ringer samtidigt ("paging") 
även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck kort på Registrerings-/söknings-
knappen ÷ resp. ùpå basstationen (s. 1)eller på 
Lyft luren-knappen c på en handenhet.

Använda flera handenheter
Ringa internt samtal
Interna samtal är kostnadsfria telefonsamtal med 
andra handenheter som är registrerade på samma 
basstation.
Tryck på displayknappen INT. Alla handenheter 
rings upp. Om en intern användare svarar kan du 
tala med honom. Tryck på Lägg på-knappen a för 
att avsluta samtalet.

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal
Du för ett telefonsamtal med en extern samtals-
partner. Tryck på displayknappen INT. Alla handen-
heter rings upp. Den externa samtalspartnern hör 
pausmusik. 
◆ Tryck på Lägg på-knappen a innan den interna 

användaren svarar; samtalet vidarekopplas till 
den användare som besvarar samtalet.

◆ Efter att den interna användaren har besvarat 
samtalet kan du tala med honom. Tryck på Lägg 
på-knappen a; samtalet vidarekopplas eller 
tryck på displayknappen ”; du har åter igen 
kontakt med den externa samtalspartnern.

Ansluta sig till ett externt samtal
Du för ett externt telefonsamtal. En intern använ-
dare kan då ansluta sig till samtalet. Anslutningen 
av ännu en samtalspartner indikeras genom en 
ljudsignal. 
Förutsättning:Funktionen Lyssna är aktiverad. 

Aktivera/avaktivera intern anslutning
MENU ¢ Inställningar ¢ OK ¢ Basstation ¢ OK ¢ Lyssna ¢ OK (‰ = på) 

Intern anslutning
Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.
c Håll Lyft luren-knappen nedtryckt. Du ansluts 
till samtalet. Alla samtalspartners hör en ljudsig-
nal. 
Avsluta: Tryck på Lägg på-knappen a. Alla sam-
talspartners hör en ljudsignal.
Om den första interna användaren trycker på Lägg 
på-knappen a kvarstår förbindelsen mellan den 
anslutna handenheten och den externa 
samtalspartnern.
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Ställa in handenheten
Ändra displayspråk
MENU ¢ Inställningar ¢ OK ¢ Handenhet ¢ OK ¢ Språk ¢ OK ¢ Välj språk ¢ OK 
Det aktuella språket markeras med ‰ .

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte 
förstår:
MENU ¢ 3 2 1 (Tryck på knapparna i en följd)

Välj rätt språk med u och tryck på OK.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan
MENU ¢  Väckarklocka ¢ OK ¢  Aktivering ¢ OK (‰ = på)

Eller: Tryck på knappen för väckarklockan g.
När väckarklockan ringer avaktiverar du den i 
24 timmar genom att trycka på en valfri knapp.

Ställa in väckningstid
MENU ¢ Väckarklocka ¢ OK ¢ Väckningstid ¢ OK
Mata in väckningstiden i timmar och minuter och 
tryck på OK.

Återställa handenhet
Du kan återställa enstaka inställningar och änd-
ringar. Poster i telefonboken och samtalslistan 
samt registreringen av handenheten på basstatio-
nen berörs inte.
MENU ¢ Inställningar ¢ OK ¢ Handenhet ¢ OK ¢ Nollställ HE ¢ OK
Avbryt återställningen med a.

Ställa in basstationen
Ställ in basstationen med en registrerad 
handenhet.
För information om hur du ställer in system-PIN på 
basstationen, samt hur du väljer ringsignalsvolym 
och ringsignalsmelodi på apparater med telefon-
svarare, se menyöversikten, s. 11.

Återställa basstationen till leveransläge
Vid återställningen avregistreras samtliga handen-
heter. De individuella inställningarna återställs. 
Endast tid och datum behålls.
MENU ¢ Inställningar ¢ OK ¢ Basstation ¢ OK ¢ Återställa BS ¢ OK
Om du råkar glömma system-PIN kan du återställa 
basstationen till den ursprungliga koden 0000:

Koppla bort nätkabeln från basstationen. Håll 
Registrerings-/sökningsknappen ÷ resp. ù 
(s. 1)på basstationen nedtryckt samtidigt som du 
ansluter nätkabeln till basstationen igen. På appa-
rater med telefonsvarare hörs även en ljudsignal. 
Basstationen är nu återställd och system-PIN 0000 
är inställd.

Använda basstationen med telefonväxel
De här inställningarna är endast nödvändiga om de 
krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till 
telefonväxeln.

Ändra uppringningsmetod
MENU ¢ 3 3 9 1 1  ¢ Siffran för den inställda 
uppringningsmetoden blinkar: 0 = tonval (MFV); 
1 = impulsval (IWV) ¢Mata in siffra ¢OK.

Ställa in flash-tid
MENU ¢ I I O 1 2 ¢ Siffran för den aktuella 
flash-tiden blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 
2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 
6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¢ Mata in siffra ¢ OK.

Ändra paus efter linjetagning
Du kan ställa in längden på den paus som infogas 
mellan ett tryck på Lyft luren-knappen c och över-
föringen av telefonnumret. 
MENU ¢ I I O 1 O ¢ Siffran för den aktuella 
pauslängden blinkar: 1 = 1 sekunder; 2 = 3 sekunder; 
3 = 7 sekunder  ¢ Mata in siffra ¢ OK.

Ändra paus efter R-knapp
MENU ¢ I I O 1 4 ¢ Siffran för den aktuella 
pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 
3 = 3200 ms ¢ Mata in siffra ¢ OK.

Bilaga
Mata in specialtecken
Normal text

1x 2x 3x 4x 5x 6x

1 Blanksteg 1 £ $ ¥ ¤ 

Q . , ? ! 0 +

P * / ( ) < =

# Abc--> 
123

123--> 
abc 

# @ \ &
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Tekniska data

Rekommenderat batteri
(vid tryck av bruksanvisningen)
Nickelmetallhydrid (NiMH):
Handenhet A16: V30145-K1310-X383
Handenhet A26: V30145-K1310-X359, -X402
Telefonen levereras med det tillåtna batteriet.

Basstationens effekt
I viloläge: ungefär 2 W
Under ett samtal: ungefär 3 W

Allmänna tekniska data

Skötsel
◆ Torka av basstationen och handenheten med 

en fuktig trasa (inget lösningsmedel) eller en 
antistatisk putsduk. 

Använd aldrig en torr trasa. Det finns risk för sta-
tisk laddning. 

Kontakt med vätska
Om handenheten har kommit i kontakt med 
vätska:
◆ Stäng av handenheten och ta genast ut 

batteriet.
◆ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
◆ Låt alla delar dropptorka och låt sedan handen-

heten stå minst 72 timmar med öppet batteri-
fack och knappsatsen vänd nedåt på en torr, 
varm plats (inte: mikrovågsugn, bakugn o. d.).

◆ Slå inte på handenheten igen förrän den är 
torr.

När handenheten har torkat helt och hållet kan den 
i många fall tas i drift igen.

Frågor och svar
Om det skulle uppstå frågor när det gäller använd-
ningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på 
www.siemens.com/gigasetcustomercare. Därutö-

ver är vanliga problem och möjliga lösningar lis-
tade i följande tabell.

Kundservice (Customer Care)
Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta 
inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta 
oss
www.siemens.com/customercare
Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör. 

Se till att du har tillgång till kvittot.
I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut 
om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade 
återförsäljare.

Godkännande
Denna apparat är avsedd för analog anslutning till 
det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika 
länder.

Härmed förklarar Siemens Home and Office Com-
munication Devices GmbH & Co. KG att den här 
apparaten uppfyller alla grundläggande krav och 
andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om 
radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/
5/EG.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklara-
tionen enligt 1999/5/EG på följande Interneta-
dress:
http://www.siemens.com/gigasetdocs.

DECT-standard stöds

GAP-standard stöds

Räckvidd upp till 300 m utomhus (fri sikt), 
upp till 50 m inomhus

Basstationens ström-
försörjning

230 V ~/ 50 Hz

Omgivningsförhållan-
den i drift

+5 °C till +45 °C;
20 % till 75 % relativ luftfuktighet

!

Problem Orsak Lösning

Displayen 
visar 
ingenting.

Handenheten är 
inte påslagen.

Batteriet är 
urladdat.

Håll Lägg på-knappen a nedtryckt i cirka 
5 sekunder eller pla-
cera handenheten i 
basstationen.
Ladda/byt ut batteriet 
(s. 3).

Handenheter 
reagerar 
inte på 
knapptryck.

Knappsatsen är 
låst.

Håll knappen Fyrkant 
R nedtryckt i cirka 
2 sekunder (s. 1).

Ingen kontakt 
med bassta-
tionen, i dis-
playen blinkar 
Basstation.

Handenheten 
befinner sig utan-
för basstationens 
räckvidd.
Handenheten är 
inte registrerad.
Basstationen är 
inte påslagen.

Kablarna är inte 
rätt anslutna.

Minska avståndet 
mellan handenheten 
och basstationen.

Registrera handenhe-
ten (s. 3).
Kontrollera basstatio-
nens nätkontakt 
(s. 2).
Kontrollera kabelan-
slutningen (s. 2).

Siemens Helpdesk 08 750 99 11

Fax 08 703 98 80

www.siemens.com/gigasetcustomercare
http://www.siemens.com/gigasetdocs
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Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, 
utan att återförsäljarens skyldigheter därmed 
påverkas, enligt de villkor som anges nedan: 
◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter 

uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverk-
nings- och/eller materialfel, inom 24 månader 
efter köpet skall Siemens, efter eget gott-fin-
nande och utan kostnad, antingen ersätta 
enheten med en likvärdig enhet som motsvarar 
enhetens aktuella utförande, eller reparera den 
aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt 
slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfat-
tas av garantin under sex månader från inköps-
datum. 

◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen 
har orsakats av felaktig användning, eller 
underlåtande att följa den information som 
finns i användarhandboken. 

◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av 
auktoriserade återförsäljare eller kunden själv 
(t.ex. installation, konfiguration, nerladdning 
av programvara). Användarhandböcker och 
sådan programvara som medföljer på ett sepa-
rat datamedium omfattas inte heller av garan-
tin. 

◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall 
uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk 
skall göras inom två månader från det datum då 
fel som omfattas av garantin upptäcks. 

◆ Äganderätten till enheter eller komponenter 
som ersatts och returnerats till Siemens skall 
övergå till Siemens.

◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom 
den Europeiska unionen. För enheter köpta i 
Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & 
Office Communication Devices AB, Röntgenvä-
gen 2, 171 95 Solna, Sverige. 

◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som 
sträcker sig utöver anspråk som anges i denna 
garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt 
för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av 
data, ytterligare programvara eller annan infor-
mation som laddats ned av kunden.

◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehål-
ler sig Siemens rätten att fakturera kunden för 
ersättningsprodukten eller reparationen. 

◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring 
av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kon-
takta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnum-
mer återfinns i den medföljande användarhandbo-
ken. 
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Menyöversikt
Din telefon har många olika funktioner. Du kom-
mer åt dem via menyer. 

När telefonen är i viloläge trycker du på MENU 
(öppna menyn), bläddrar till den önskade funktio-
nen och bekräftar med OK.

Återgå till viloläge: Håll knappen a nedtryckt.
Du har två möjligheter att välja en funktion:
◆ Bläddra med knapparna t och v,
◆ Mata in den motsvarande sifferkombinationen, 

t.ex.: MENU  I 1 för att ställa in tid och datum.

1 Väckarklocka 
1-1 Aktivering Aktivera/avaktivera väckarklockan

1-2 Väckningstid Inmatningsformat: TTMM

2 Ljudinställn.
2-1 Ringvolym Välj mellan 5 nivåer + "crescendo"

2-2 Ringmelodi 2-2-1 Externa samtal Välj mellan 10 melodier för externa samtal

2-2-2 Interna samtal Välj mellan 10 melodier för interna samtal

2-2-3 Väckarklocka Välj mellan 10 melodier för väckning

2-3 Servicetoner Aktivera/avaktivera

2-4 Batterivarning 2-4-1 Av Signal när batteriet är nästan 
urladdat:

aldrig

2-4-2 På alltid

2-4-3 Under samtal endast under ett samtal

3 Inställningar
3-1 Datum/tid Mata in datum (format DDMMÅÅ) och sedan tid (format TTMM)

3-2 Handenhet 3-2-1 Språk Ställa in displayspråk

3-2-2 Autosvar Aktivera/avaktivera autosvar

3-2-3 Reg. handenhet Registrera handenhet manuellt

3-2-4 Nollställ HE Återställa handenhet

3-3 Basstation 3-3-1 Ljudinställn. (endast 
Gigaset A165/A265)

3-3-1-1 Ringvolym Välj mellan 5 nivåer + "cres-
cendo" + AV

3-3-1-2 Ringmelodi Välj mellan 10 melodier

3-3-2 System-PIN Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)

3-3-3 Återställa BS Återställa till leveransläge (system-PIN behålls, handenheterna 
avregistreras)

3-3-4 Lyssna Aktivera/avaktivera funktion

3-3-5 Förval 3-3-5-1 Förvalsnummer Operatörsförval som automa-
tiskt läggs till före det telefon-
nummer som rings upp.

3-3-5-2 Med förval De första siffrorna i förvalsnum-
mer som ska ringas upp med 
förval.

3-3-5-3 Utan förval De första siffrorna i förvalsnum-
mer som ska ringas upp utan 
förval.
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4 Telefonsvarare
4-1 Progr. knapp 1 

(alla apparater)
4-1-1 Röstbrevlåda Programmera knappen 1 med telefonsvarare resp. operatörens 

telefonsvarare (håll nedtryckt i viloläge för att ringa upp). 
Röstbrevlåda:Operatörens telefonsvarare; måste beställas sepa-
rat. Operatörens telefonsvararlista kan endast visas om din ope-
ratör stöder den här funktionen och du har programmerat in ope-
ratörens telefonsvarare på knapp 1.

4-1-2 Telefonsv.

4-2 Telefonsv.

4-3 Medlyssning 4-3-1 Handenhet

4-3-2 Basstation

4-4 Meddelanden 4-4-1 Spela in med.

4-4-2 Lyssna på med.

4-4-3 Radera med.

4-5 Medd.längd 4-5-1 Maximalt

4-5-2 30 sek

4-5-3 60 sec

4-5-4 120 sec

4-6 Besvara samtal 4-6-1 Direkt

4-6-2 10 sek.

4-6-3 20 sek.

4-6-4 30 sek.

4-6-5 Automatiskt Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen 
emot ett samtal efter 20 sekunder. Om det redan finns nya med-
delanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 10 sekunder. 


	Gigaset A160/A260/A165/A265
	Kortfattad översikt - basstation med telefonsvarare
	Säkerhetsanvisningar
	Börja använda telefonen
	Steg 1: Ansluta basstationen
	Steg 2: Börja använda handenheten
	Sätta i batteriet

	Steg 3: Registrera handenheten på basstationen och ladda batteriet
	Ladda batteriet


	Ringa samtal
	Ringa externt samtal/avsluta samtal
	Besvara samtal
	Överföring av telefonnummer
	Högtalare (endast Gigaset A260/A265)

	Hantera handenheten
	Slå på/stänga av handenheten

	Använda telefonboken och listor
	Telefonbok
	Spara det första numret i telefonboken
	Spara nummer i telefonboken
	Välja post i telefonboken
	Ringa upp nummer ur telefonboken
	Ringa upp kortnummer
	Kopiera telefonboken till en annan handenhet

	Lista över senast slagna nummer
	Ringa via listan över senast slagna nummer
	Hantera posterna i listan över senast slagna nummer

	Samtalslista/telefonsvararlista
	Samtalslista
	Öppna samtalslista
	Ringa tillbaka från samtalslistan

	Fler funktioner för apparater med telefonsvarare
	telefonsvararlista
	Öppna telefonsvararlistan

	Automatiskt operatörsförval (förval)

	Använda telefonsvararen (A165/ A265)
	Aktivera/avaktivera telefonsvararen
	Spela in eget svarsmeddelande
	Lyssna av eller radera meddelanden
	Lyssna av/radera meddelanden
	Ta över telefonsamtal från telefonsvararen
	Aktivera/avaktivera medhörning
	Ställa in telefonsvararen
	Besvara samtal - inställning
	Ange inspelningslängd

	Ställa in (operatörens) telefonsvarare som snabbval på knapp 1

	Registrera flera handenheter
	Manuell registrering av handenheter på Gigaset A160/A260/A165/A265.

	Söka en handenhet ("paging")
	Använda flera handenheter
	Ringa internt samtal
	Intern förfrågan/vidarekoppla samtal
	Ansluta sig till ett externt samtal
	Aktivera/avaktivera intern anslutning
	Intern anslutning


	Ställa in handenheten
	Ändra displayspråk
	Ställa in väckarklockan
	Aktivera/avaktivera väckarklockan
	Ställa in väckningstid

	Återställa handenhet

	Ställa in basstationen
	Återställa basstationen till leveransläge
	Använda basstationen med telefonväxel
	Ändra uppringningsmetod
	Ställa in flash-tid
	Ändra paus efter linjetagning
	Ändra paus efter R-knapp


	Bilaga
	Mata in specialtecken
	Tekniska data
	Rekommenderat batteri
	Basstationens effekt
	Allmänna tekniska data

	Skötsel
	Kontakt med vätska
	Frågor och svar
	Kundservice (Customer Care)
	Godkännande
	Tillverkarens garanti

	Menyöversikt

