
 
 
Telefoni tutvustus 
1   Aku täituvus  

     (tühi aku – täis aku) 

        vilgub: aku on peaaegu tühi 

       vilgub: aku laeb 
2     Tabloo klahvid 
3    Kõne lõpetamise/väljalülitusklahv 
4    Kõne vastuvõtmise/“käed-vabad“ režiimi klahv 
5    Juhtklahv 
6    Loendi klahv 
7    Kõneposti klahv 
8    Tärniklahv 
      Helina sisse/välja lülitamiseks 
      Pulss/toonvalimise ümberlülitamiseks 
9    Pausiklahv (Recall) 
10  Trelliklahv 
      Klahviluku sisse/välja lülitamiseks 
      Tähesuuruse muutmiseks 
      Pausi aktiveerimiseks valimise ajal 
11  Mikrofon 

 
Märkus: Uutest sõnumitest (kõnede loend, kõnepost) annab märku teade 
„New messages“. 

 

Tabloo klahvid 
Sümbol Funktsioon 
INT Helistab teistele registreeritud telefonitorudele (lk. 7) 
MENU Menüü/alammenüü avamiseks (lk.12) 

 Menüüs tagasiliikumiseks 

 Edasi/tagasikerimiseks, helitugevuse muutmiseks 

 
Kursori vasakule paremale liigutamiseks 

 Kustutab korraga ühe tähemärgi 

OK Kinnitamiseks ning salvestamiseks 
 
Tugijaam/hoidik.  
Telefonitorude otsimiseks vajutage 
korraks nuppu (lk. 7)  
Telefonitoru registreerimiseks hoidke 
nuppu all (lk. 7) 
 
ECO DECT 
Helistamise ajal muutub raadiosignaali tugevus automaatselt –mida 
lähemal on telefonitoru tugijaamale, seda nõrgem on signaal. 
Ooteasendis on raadiosignaal välja lülitatud ning tugijaam püüab sellega 
ühendust võtta harva. Lisaks saab  raadiosignaali välja lülitada ka menüüst 
(No Radiation). 

 

 Tablool kuvatakse sümbolit  
NB! Seda funktsiooni toetavad kõik registreeritud torud. Sissetulevate 
kõnede tuvastamiseks lülitub tore aeg-ajalt sisse. See vähendab kõneaega 
ning ooteaega.    
 



Ohutusjuhised 

 
Lugege enne kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi. Tutvustage lastele 

võimalikke ohte seadme käsitsemisel. 
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat alaldit. 
 
Kasutage ainult seadmega kokkusobivaid akusid (vt. Tehnilised 
andmed). Ärge kasutage tavalisi patareisid, mida ei saa laadida 

kuna see või põhjustada tervisekahjustusi või vigastusi. Vigastatud akud 
tuleb koheselt välja vahetada. 

 

Telefon võib mõjutada meditsiiniseadmete toimimist. Veenduge, et 
telefon ei häiriks nende tööd ning telefoni tehnilistes andmetes 

toodud parameetrid oleksid piisavalt ohutud. 
Ärge hoidke helisemise ajal (või „käed-vabad“ režiimis) telefonitoru 
kõrva lähedal – kuulmine võib tõsiselt kahjustuda. 

Telefon on kokkusobiv enamike kuulmisabivahenditega kuid tootja ei saa 
täielikult seda garanteerida. 
Telefon võib kuulmisabivahendites tekitada häireid (vilistamine, müra). 
Vajadusel võtke ühendust abivahendi tootjaga. 

Seade pole pritsmekindel. Ärge paigaldage seda niisketesse 
ruumidesse või vannituppa.  
 Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides (näiteks 
värvipoes). 

 Seadme edasiandmisel andke kaasa ka kasutusjuhend. 

 Utiliseerige riknenud seadmed või remontige neid volitatud 
remonditöökodades. 
 

 Telefoni ei saa kasutada toitepinge katkemisel (ka mitte 
hädaabikõnede tegemiseks) 

 Hädaabikõnesid ei saa valida kui klahvilukk on aktiivne. 
 

Seadme kasutuselevõtmine 

 
Kontrollige pakendi sisu 
Pakendis peab olema üks A120/A220 tugijaam, üks alaldi, üks 
telefonitoru, üks telefonijuhe, kaks akut, üks akukate ning kasutusjuhend. 
Kui mudel on komplekteeritud mitme telefonitoruga, peab iga toru kohta 
olema kaks akut, üks akukate ning laadija koos alaldiga. 
 

Tugijaama ning laadija paigaldamine   
 Asetage tugijaam tasasele mittelibedale pinnale. Soovi korral võite 

need kinnitada ka seinale. 

 Jälgige, et tugijaam ei jääks telefoni kasutuskohtadest liiga 
kaugele (300 m välistingimustes ning 50 m sisetingimustes). 

 Tugijaam ja telefonitoru on mõeldud kasutamiseks kuivades 
ruumides temperatuurivahemikus +5°C kuni +45°C 

 Hooldamisel pühkige tugijaama ja telefoni niiske või antistaatilise 
lapiga. Ärge kasutage tavalist kuiva lappi. 

 Tugijaama jalad ei tohiks pindu kahjustada. Siiski tuleks olla 
ettevaatlik kuna pindade viimistlused on erinevad. 

 Ärge asetage telefoni kuumaallikate lähedusse, otsese 
päikesevalguse kätte või elektriseadmete lähedusse. 

 Kaitske telefoni niiskuse, tolmu, korrosiooni ning auru eest. 
 
 



Tugijaama ühendamine 
 Ühendage kõigepealt alaldi 1 

 Seejärel telefonikaabel 2 ning asetage kaablid kanalitesse 

 
Märkus 
Alaldi peab olema alati 
ühendatud sest muidu 
telefon ei tööta 
Kasutage alati 
kaasasolevat alaldit ning 
telefonikaablit. Kaablite 
ühendusvõimalused on 
varieeruvad. 

 
Laadija ühendamine (kui on kasutusel) 

Ühendage pistik 1 laadijaga 

Ühendage alaldi  2 vooluvõrguga  

 
 
 

 
Pistiku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu 

3 ning eemaldage pistik 4. 

 
 
 
 

Telefonitoru kasutuselevõtmine 
Eemaldage tabloo kaitsekile! 
 
Akude ning akukatte paigaldamine  
Hoiatus! 
Kasutage ainult seadmega kokkusobivaid akusid (vt. Tehnilised andmed). 
Ärge kasutage tavalisi patareisid, mida ei saa laadida kuna see või 
põhjustada tervisekahjustusi või vigastusi. Patareid võivad plahvatada või 
kahjustada telefoni. 
 

 Asetage akud nii, et polarisatsioon oleks õige (jälgige märgistust). 

 
 Asetage akukatte kinnitusnagad pesadesse (a). 

 Vajutage kattele (b) kuni kostub sulgumisheli. 

 Akukatte avamiseks vajutage katte õnarusele ning tõmmake katet 
ülespoole. 

 
 
 



Akude laadimine ning tühjendamine 
Aku täituvust kuvatakse korrektselt ainult siis kui esmakordsel kasutamisel 
laetakse need täiesti täis ning lastakse seejärel täielikult tühjeneda. 

 
Laadige telefoni tugijaamas 6,5 tundi.  
NB! Kasutage ainult ettenähtud Gigaset 
tugijaama või laadijat. 
 
Peale laadimist eemaldage telefon 
tugijaamast ning laske akudel täielikult 
tühjeneda. 
 
 

Märkused: 

 Telefon on tugijaamaga seotud. Kui komplektis on mitu telefoni, 
on ka need tugijaamaga juba seotud. Telefoni järjekorranumbrit 
kuvatakse tabloo vasakus ülaosas (näiteks 1, vt. ka lk.1). Juhul kui 
tabloole ilmub kiri Register HS või Put into base, tuleb telefon 
registreerida (tugijaamaga siduda) – vt lk. 7. 

 Mitme telefoni kasutamisel tuleks tugijaam muuta keskjaamaks 
ning siduda sellega kõik telefonitorud – vt lk. 7. 

 Peale esimest laadimistsüklit võib telefoni peale kõne lõpetamist 
asetada tugijaama pesasse tagasi. 

 Peale uute akude paigaldamist korrake alati esimest 
laadimistsüklit. 

 Akud võivad laadimise ajal soojeneda. See on normaalne nähtus. 

 Tehnilistel põhjustel väheneb akude mahtuvus ajapikku. 
. 
 

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine 
Kellaaega ja kuupäeva kasutatakse nii sissetulnud kõnede salvestamisel 
kui ka äratusfunktsioonipuhul. 

 

(sisestage PP, KK, AA)  (kellaaeg TT, MM)  
Tablool kuvatakse: Saved. 

Ooterežiimi lülitumiseks vajutage ning hoidke all klahvi  

Positsiooni muutmiseks vasakult paremale kasutage klahvi . 
 
Märkus 
Kui võrguoperaator, keskjaam või ruuter on võimeline tugijaamale 
kellaaega edastama, on võimalik seda infot salvestada. 

Vajutage  

Tabloole ilmub (valitud väärtus vilgub):   
Valige numbriklahvide abil sobiv väärtus: 
1 Salvestamine on välja lülitatud 
2 Ühekordne salvestamine (juhul kui kellaaeg on veel seadmata) 
3 Alati 
Tabloole ilmub uus väärtus  
Salvestamiseks vajutage OK. 
 
Telefonitoru aktiveerimine/deaktiveerimine 

Selleks vajutage ning hoidke all klahvi . Kui asetate deaktiveeritud 
telefonitugijaamale, aktiveerub see automaatselt 30sekundi möödumisel. 
Telefoni äravõtmisel kustub tabloo koheselt.  



Helistamine 

Väljahelistamine ja kõnede lõpetamine 
Helistamine avalikesse telefonivõrkudesse 

Sisestage telefoninumber ning vajutage . 
Telefon valib numbri. Teise võimalusena võite kõigepealt vajutada ja 

hoida all klahvi ning seejärel valida telefoninumbri. Helitugevuse 

muutmiseks kõne ajal vajutage klahvi ning seejärel . 

Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage . 
 

Kõne vastuvõtmine 

Vajutage klahvi . 
Automaatse vastamise (Auto Answer, lk. 12) kasutamisel tõstke lihtsalt 
toru hargilt. 
 
Sissehelistava numbri kuvamine tablool (CLIP) 
Tablool kuvatakse helistaja number või juhul kui see on salvestatud 
telefoniraamatusse, siis ka nimi. 
Eeltingimused: 

1. Võrguoperaator peab antud funktsiooni võimaldama 
2. Helistaja ei ole varjanud oma numbrit 

Kui helistaja on oma numbri varjanud, ilmub tabloole Withheld. 
Kui antud funktsioon pole võimaldatud, kuvatakse tablool Unavailable. 
 
NB! Kui ülaltoodud eeltingimused on täidetud (olete tellinud CLIP-
teenuse ning helistaja ei ole varjanud oma numbrit) ning telefon 
sellegipoolest ei kuva sissehelistaja numbrit, toimige järgmiselt: 

- avage telefoni Menüü ning sisestage järgnev sümbolite ning 
numbrite kombinatsioon: *#05#47620071 

„Käed-vabad“ funktsiooni kasutamine (Gigaset A220) 
Selles režiimis lülitub sisse kõlar ning telefoni pole vaja kõrva ääres hoida. 

Režiimi sisse/välja lülitamiseks vajutage klahvi . 
Helitugevuse muutmiseks leiate juhiseid lk. 12. 
 

Automaatne võrguteenusepakkuja määramine 
Vajadusel saate määrata, millistele numbritele lisandub prefiks. 
Nimekirja „With Preselect“ tuleb lisada numbri algus, millele tuleb prefiks 
(Presel. number) lisada. Näiteks 08 algavate numbritele lisatakse 
automaatselt 0999 (08912345 asemel 0999 08912345), aga 07 algavatele 
numbritele ei lisata. 
Lisaks saab määrata, et kõikidele 08 algavatele numbritele prefiksit siiski 
ei lisata. Kui nimekirja „Without Presel“ lisada 081, siis numbrile 
08112345 prefiksit ei lisata.  

Lisamise tühistamiseks kustutage prefiks klahvi  abil. 

Ajutiseks väljalülitamiseks vajutage ning hoidke all , seejärel 

(sisestage number või valige 

see telefoniraamatust ). 
 

Telefoniraamatu ning kõneloendite kasutamine 
Telefoniraamatusse saab salvestada kuni 50 numbrit (A120) või 80 numbrit 
(A220) - kontakti salvestamiseks on võimaldatud kuni 22 numbrit ja 14 
tähte. 
 



Esimese numbri salvestamine telefoniraamatusse 

(sisestage number) (sisestage 

nimi)  

Järgmiste numbrite salvestamine telefoniraamatusse 

 (sisestage number) 

(sisestage nimi)  

Numbri valimine telefoniraamatust 

Avage telefoniraamat klahvi abil, Edasi on 2 võimalust: 

 Kasutage liikumiseks klahvi  

 Sisestage nime esitäht ning kasutage vajadusel klahvi . 
 

Numbri  valimiseks 

(valige sisestus)  

Teiste funktsioonide valimiseks 

(valige sisestus)  

Juhtklahvi  abil on võimalik valida  

 
 

Telefoniraamatu kopeerimine teise telefoni 
 Mõlemad peavad olema seotud sama tugijaamaga 

 Mõlemad peavad seda funktsiooni toetama 

(valige)  

valige telefonitoru number ning seejärel OK. 

Kiirvaliku kasutamine 
Kiirvaliku saate määrata klahvidele 1-9. 

(valige sisestus)  

Valige number kas klahvi  abil või numbriklahviga . 
 

Viimase numbri kordusvalimine 
Loendis on 10 viimast numbrit. 

Vajutage , seejärel valige sisestus  ning . 

Muutmiseks , seejärel valige sisestus  ning MENU.  
Use Number/Copy to Dir./Delete Entry/Delete list 
 

Kõnede loend/kõnepost 

Vajutage  avaneb loend. Uute teadete puhul 

kuvatakse ainult neid. Kasutage edasikerimiseks klahvi . 
Uue sõnumi saabumisel kostub helisignaal ning tablool kuvatakse teadet. 
NB! Kõneposti teadete kuvamine sõltub võrguoperaatori võimalustest. 
 

Kõnede loend 
Eeldus: CLIP (lk.5). 
Kõnede loend sisaldab (olenevalt seaditusest) kas viimast 25 kõnet või 
ainult vastamata kõnesid. 

 
Kuvatakse uute ning juba loetud sõnumite arvu  

Vajutage OK, avaneb viimane salvestatud nr. Kerimiseks kasutage . 

Lisafunktsioonide kasutamiseks valige sisestus  ning MENU.  
Delete Entry /Copy to Dir./Date/Time/Status 
Helistamiseks  



Kõnepost 

Kõnepost on võrguoperaatori poolt pakutav automaatvastaja teenus, 
mille kasutamiseks peab antud teenus oleme tehniliselt võimaldatud ning 
tellitav. 
Kõneposti sõnumite kuulamiseks võib kasutada menüüd (lk.6) või 
kasutada kiirklahvi 1 (lk. 1). 
Teenuse kasutamiseks tuleb sisestada kõneposti number: 

(sise

stage number)  
 

Telefonitoru otsimine 

Telefonitoru otsimiseks võib kasutada tugijaama. 
Vajutage korraks registreerimise/otsingu nuppu (vt. lk. 1). Telefonitoru 
hakkab helisema (isegi siis kui helin on välja lülitatud). 
Helisemise lõpetamiseks Vajutage korraks registreerimise/otsingu nuppu 

(vt. lk. 1) või telefonitoru klahve  või  .  
 

 Telefonitoru registreerimine 

Tugijaamaga saab siduda kuni 4 telefonitoru (see on vajalik nende 
tõrgeteta toimimiseks). 
1) 

sises
tage PIN-kood (vaikimisi 0000) OK, tabloole ilmub Registering. 
2) Vajutage 60 sek jooksul ja hoidke all 3 sek registreerimisnuppu (lk. 1). 

Registreerimine kestab umbes 1min ja telefonile omistatakse number . 

Telefonitoru lahtisidumine 

De-registreerimiseks valige menüüst. 

 
(telefonitoru nr) PIN-kood (vaikimisi 0000)  
 

Mitme telefonitoru kasutamine 

Sisekõned 
Helistamine tugijaamaga seotud telefonide vahel (tasuta) 
Kui registreeritud on 2 telefoni: 
Vajutage tablooklahvi INT – teine telefon hakkab helisema 
Kui registreeritud on rohkem kui 2 telefoni: 
Helistamine valitud telefonile 

 (valige telefonile omistatud number) 

või  (valige telefoni nr.)  või  
Helistamine kõikidele telefonidele korraga (grupikõne). 

 või  või  

Kõne lõpetamiseks vajutage . 
 

Sisekõne kasutamine väliskõne ajal 
Vajutage väliskõne ajal INT ning valige vajadusel telefoni 
järjekorranumber. Väliskõnes osaleja kuuleb samal ajal meloodiat. Kõne 



suunamiseks vajutage  . Kui soovite väliskõne peale tagasi lülituda, 

vajutage . Klahvi võite vajutada ka enne kui sisekõne vastab.  

Kõnede ühendamine (konverentskõne) 
Selleks tuleb aktiveerida funktsioon Listening in. 

 
 
Konverentskõnega liitumine 

Väliskõnega liitumiseks vajutage teisel telefonil klahvi ning hoidke 
seda all. Teised kõnes osalejad kuulevad helisignaali. Kõnest lahkumiseks 

vajutage klahvi . Teised kõnes osalejad kuulevad helisignaali. 

Kui kõne algataja vajutab klahvi , lahkub ta kõnest ning teised 
osapooled saavad rääkimist jätkata. 
 

Äratusfunktsiooni kasutamine 

Äratuskella aktiveerimine/deaktiveerimine 

 

Peale aktiveerimist:  (sisestage äratusaeg) . 
Äratushelina vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi – äratus lülitub välja 
24-ks tunniks. Kui äratuskella funktsioon on aktiivne, kuvatakse tablool 

sümbolit  ning kellaaja asemel kuvatakse äratuse aega. 
 
Äratusaja muutmine 

 
Sisestage äratusaeg (TT, MM) ning vajutage OK. 
 

 
 

Telefoni seadistamine 

Tabloo keele valimine 

 
Valige sobiv keel ning vajutage OK. 
 
Juhul kui olete kogemata valinud keele, millest te ei saa aru: 

(valige numbrid järgemööda) , valige keel 
ning vajutage OK. 
 

Meloodia sisse/välja lülitamine 
Meloodia kasutamine ajal kui väliskõneleja on ootel 

 määratud väärtus vilgub 
(0=väljalülitatud, 1=sisselülitatud). Valige väärtus ning vajutage OK. 
 

Tehaseseadete taastamine 
Tehasepoolsete seadistuste taastamiseks. Registreerimisinfo ning 
telefoniraamatu sisestused jäävad alles. 

 

Kinnitamiseks vajutage OK, tühistamiseks . 



 

Tugijaama lähtestamine 
Režiim „No radiation“ lülitub välja. Taastatakse kõik tehaseseaded ning 
kõik loendid kustutatakse mälust. Kellaaeg ning kuupäev ei kustu. 
 
Lähtestamine, kasutades menüüd: 
Telefonid jäävad seotuks, PIN-kood ei muutu 

 
 
Lähtestamine tugijaama abil: 
Kõik telefonid seotakse lahti ning PIN-koodi väärtuseks määratakse 0000. 
Eemaldage alaldi vooluvõrgust. Hoidke registreerimise/otsingu klahvi 
(vt.lk.1) all ning ühendage alaldi uuesti vooluvõrguga. Hoidke peale seda 
klahvi all veel vähemalt 5 sekundit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keskjaama PABX/ruuteri kasutamine 

Ruuteri kasutamine 
Kui telefoni on ühendatud ruuteri analoogpordiga, tuleks kaja vältimiseks 
aktiveerida režiim „Echo mode“.  Kui kajaprobleeme ei esine, tuleks see 
režiimvälja lülitada 

Keskjaama kasutamine 
Alljärgnevaid tegevusi tuleb teha ainult vajadusel. Tutvuge keskjaama 
kasutusjuhendiga. Seadistamisel vajutage numbreid aeglases tempos. 
Toonvalimise/pulssvalimise määramine 

määratud väärtus vilgub 
(0=toonvalimine DTMF, 1=pulssvalimine DP). Valige sobiv väärtus ning 
vajutage OK. 
 

Pausi pikkuse määramine (Recall) 

määratud väärtus vilgub  

 

Valige sobiv väärtus ning vajutage OK. 
 

Pausi määramine klahvi  vajutamise ning väljahelistamise vahel 

 määratud väärtus vilgub  
(1=1 sek, 2=2 sek, 3=7 sek). Valige sobiv väärtus ning vajutage OK. 
Pausi pikkus peale pausiklahvi (Recall) vajutamist 

määratud väärtus vilgub  
(1=800ms, 2=1600ms, 3=3200ms). Valige sobiv väärtus ning vajutage OK. 



Lisa 

Klaviatuuri kasutamine 
Vajutage tähemärgi sisestamiseks klahvi määratud arv kordi. 

Režiimide vahetamiseks (Abc,  abc, 123)kasutage klahvi , 

 
Tehnilised andmed 
Aku: Nikkel-metall-hübriid (NiMH), AAA (Micro, HR3), 1,2V, 450-1000 mAh 
DECT standard: Toetatud 
GAP standard: Toetatud 
Tööulatus: 300 m välistingimustes ning 50 m sisetingimustes 
Toitepinge: 230 V, 50 Hz 
Töötemperatuur: +5°C kuni +45°C, suhteline niiskus 20%-75% 
Tugijaama voolutarve: 1W (telefon on laadijas, helistamise ajal), 0,8W 
(telefon ei ole laadijas) 

 

Tõrkeotsing 
Allpool on toodud enamlevinud probleemide lahendused 

Probleem Põhjus Lahendus 
Tabloo on tühi Telefonitoru on välja 

lülitatud. Aku on tühi 
Vajutage umbes 5 
sekundi jooksul klahvi 
või asetage telefon 
tugijaama pesasse  

Puudub ühendus 
tugijaamaga (Tablool 
vilgub Base) 

Telefon on 
tugijaamast liiga 
kaugel. 
Telefon ei ole 
registreeritud. 
Tugijaam on välja 
lülitatud. 

Viige telefon 
tugijaamale lähemale. 
Registreerige telefon 
(lk. 7) 
Kontrollige 
vooluühendust (lk.3) 

Helinatooni või 
valikutooni pole 
kuulda 

Telefonijuhe on 
ühendamata või on 
vahetatud ebasobiva 
vastu. 

Kasutage kaasasolevat 
juhet või ostke 
edasimüüjalt uus 
(EURO CTR37) 

PIN-koodi sisestamisel 
on kuulda veasignaali, 
PIN on ununenud 

PIN-kood on vale Taastage PIN-kood 
(lk.9) Kõik seaded ning 
telefoniraamat 
kustuvad. 

 

Kokkupuutumisel vedelikega  
Peale märjakssaamist: 
1. Lülitage telefon koheselt välja ning eemaldage akud. 
2. Laske vedelikul telefonist välja voolata 
3. Kuivatage kõik osad ning jätke telefon avatud akupesaga ülespoole 
vähemalt 72 tunniks sooja ning kuiva kohta seisma (ärge asetage seda 
mikrolaineahju vms.) 
4. Ärge lülitage telefoni enne sisse kui see on täielikult kuivanud. 


