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Denna bruksanvisning komplet-
teras/kommer att kompletteras 
av:
• Produktinformation Scope 
(S 851-0)
• Anvisning för idrifttagningen 
Scope (S 851-0)
• Systemhandboken för In-Home-
buss video
Den beträffade aktuella utgåvan 
finns i nedladdningszonen under 
www.siedle.com

Under förbehåll för tryckfel.
Vi förbehåller oss rätten till änd-
ringar som tjänar den tekniska 
utvecklingen.
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Översikt
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Scope-handenhet

42
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Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

 

1 Högtalare  
för sekretess. Högtalaren för fri-
handssamtal befinner sig på bak-
sidan.
2 Displaysymboler: 
Statusindikeringar för olika funk-
tioner (vilka displaysymboler som 
visas beror på inställningarna).
3 Display  
med startskärm i drifttillståndet
4 Menyberoende funktioner/
kortnummeranteckningar  
på displayknapparna (softkey)
5 Vänster/höger softkey (dis-
playknappar): Välja menyberoende 
funktioner, välja kortval I/II
6 Knappen Bekräfta:  
Bekräfta ett menyval
7 Navigationsknappar:  
Ropa upp menyer och navigera
8 Dörröppningsknapp:  
Utlösa dörröppnaren
9 Knappen Avsluta (röd hör-
lurssymbol): (Tryck kort på: Avvisa 
anrop, avsluta samtal, en menynivå 
tillbaka, avbryta pågående funktion, 
aktivera drifttillstånd), (under drift-
tillstånd/frånkoppling, tryck in under 
minst 3 sekunder: Koppla in/från 
handenheten)
10 Knappar (0–9): Inmatning av 
siffror, tecken och bokstäver
11 Knappen Fyrkant: (Under 
drifttillståndet, tryck in under minst 
3 sekunder: Koppla in/från knapp-
spärren), del av styrkoder (intern/
extern)
12 Mikrofon för funktionerna 
Sekretess och Högtalande samtal.
13 Knappen Stjärna:  
(Under drifttillståndet, tryck in under 
minst 3 sekunder: Koppla in/från 
anropssignal), mata in styrkoder 
(intern/extern)
14 Knapp Välja/Knappen Ta emot 
samtal (grön hörlurssymbol): 
(Tryck kort på: Ta emot samtal, välja 
anropsnummer, anropa anropslistor)
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Översikt
Displaynavigation

42 42 42 42

Bilder dörranrop
Åtkomst till sparade dörr-
bilder.

Huvudmeny
Åtkomst till 
• Anropslistor
• Telefonbok
• Inställningar

Telefonbok
Åtkomst till sparade tele-
fonnummer.

Intercom
Åtkomst till byggnadskom-
munikationens funktioner:
• Anropa inomhusappa-
rater/porttelefoner
• Utlösa kopplingsfunk-
tioner
• Välja alternativ för dör-
ranropet (t.ex. DoorMatic)

Navigation i alla menyerna

Med hjälp av naviga-
tionsknapparna (vänster, 
höger, övre, undre) pla-
cerade i form av ett kors 
och knappen Bekräfta i 
mitten, kan du navigera 
Scope-handenhetens 
menystruktur.

Avbryt OK
Det är möjligt att välja med 
en av följande knappar:
• Knappen Bekräfta (navi-
gation)
• Höger navigationsknapp 
• Höger softkey (OK, spara 
osv.).

42

Huvudmeny
Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Anropslistor

Telefonbok

Inställningar

De utvalda menypunkterna 
markeras på displayen 
med två gula linjer. I denna 
bruksanvisning är de mar-
kerade i grått.

BearbetaTillbaka
I regel har vänster 
softkey funktionen 
(Tillbaka). Genom att 
trycka på denna softkey 
kommer du tillbaka till 
föregående menynivå, utan 
att spara din inmatning/
ändring.
Knappen Avsluta (röd 
hörlurssymbol) har 
funktionen (Tillbaka), när 
vänster softkey har belagts 
med en annan funktion.
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Knapparna bekräfta/navigera: Funktioner under ett samtal
Softkey: Funktioner under ett samtal

Ropa upp funktioner under ett samtal
Under ett aktivt samtal, tar navigationsknapparna över 
olika funktioner:
• Övre navigationsknapp: Mikrofon in/från
• Vänster/höger navigationsknapp: Ljudstyrka hörlur/
högtalande telefon
• Undre navigationsknapp: Flash-knapp (endast vid tele-
foni)

Tryck på knappen Bekräfta under ett pågående samtal 
som utförs som telefoni-/interanrop. 
Navigationsknapparnas funktioner visas ca 1 sekund på 
displayen. Under dörranrop med videoöverföring kan 
funktionerna väljas med höger softkey (alternativ).

42

Avbryt OK

Huvudmeny
Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Navigationsknappar: Genomföra funktioner under ett pågående samtal

42 42 42 42

Mikrofonspärr in/från Ljudstyrka tal + Förfrågning (flash-funktion) Ljudstyrka tal -

Med höger softkey (alternativ) kan man välja mellan 
följande funktioner:
• Ljudstyrka hörlur/högtalande telefon
• Funktionen Högtalande samtal in/från
• Mikrofon in/från
• Vidarebefordran av anrop
Tryck på höger softkey (alternativ) under det pågå-
ende samtalet. Funktionerna visas på displayen.

Tillval

42

Huvudmeny
Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt OK

Tillbaka

Högtalarfunktion in
Mikrofon in
Vidarekoppla

Ljudstyrka
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Översikt
Displaysymboler

Symbolöversikt Förbindelsekvalitet DoorMatic aktiverad

42

Indikering av förbindelsens 
kvalitet från handenheten till 
basstationen/DECT-repeatern 
i 5 steg: full, bra, medel, dålig 
och ingen mottagning:

I eco-läget visas denna symbol 
i grönt.

När anropsknappen vid 
dörren trycks in, aktiveras 
dörröppnaren automatiskt 
- funktionen DoorMatic kan 
aktiveras för en viss dörr eller 
för alla dörrarna.

Missade anrop Dörranropen avaktiverade

42 Antalet missade fastnäts- och 
dörranrop. I exemplet mis-
sades 42 anrop.

Avstängningen av anropssig-
nalen är aktiverad för dör-
ranrop. Anropen från andra 
internapparater samt från 
telefonanläggningen signa-
leras fortfarande akustiskt.

Knapplåset är aktiverat Ackumulatorns laddstatus

Knapplåset förhindrar att tele-
fonen används oavsiktligt.

Beroende på ackumulato-
rernas laddstatus (full, medel, 
låg och nästan tom), visas en 
av följande symboler:

Avstäng. anropssignal aktivt Ladda ackumulatorn

Avstängningen av anropssig-
nalen är aktiverad för alla 
ankommande anrop.

Ackumulatorn laddas.

Mikrofonspärren är aktiverad Koppla in funktionen 
Högtalande samtal

Mikrofonen på Scope är 
avstängd. Din samtalspartner 
kan inte höra samtalet.

Tryck på vänster softkey 
(munsymbol), för att koppla in 
funktionen Högtalande samtal 
(möjligt endast under ett 
samtal/när ett nummer slås).

Vidarebefordran av dörranrop 
aktiverad

Koppla från funktionen 
Högtalande samtal

Ankommande dörranrop 
vidarebefordras till ett i förväg 
fastlagt anropsnummer.

Tryck på vänster softkey 
(genomstruken munsymbol), 
för att koppla från funktionen 
Högtalande samtal (möjligt 
endast under ett samtal/när 
ett nummer slås).

Allmänna hänvisningar
Displaysymbolerna visar de olika 
apparatfunktionernas status och 
befinner sig i det övre och undre 

menyområdet. När en funktion är 
aktiv, tonas displaysymbolen in. 
Följande displaysymboler visas alltid:

• Kvaliteten på förbindelsen till bas-
stationen (upptill till vänster)
• Ackumulatorns laddstatus (upptill 
till höger)
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Menystruktur handenhet

Menynivå 1 Menynivå  2 Menynivå  3 Menynivå  4

Bilder dörranrop

Huvudmeny Anropslistor Alla anrop

Missade dörranrop

Missade anrop

Mottagna anrop

Valda nummer

Telefonbok

Inställningar Språk

Datum / Tid

Toner / signaler Samtal
Telefonanrop
Dörranrop
Anrop våningsplan
Intercom
Hänvisningstoner

Handdel Dörranrop in

Namn handenhet

Logga in handenhet

Display

Kortnummer
System Eco-läge in

Inloggningsläge in

Repeaterläge

Valpaus

Prefix

Flashtid

PIN

Fabriksinställning

Status

Telefonbok

Intercom Internapparater

Dörrar

Koppla

Tillv. dörran. DoorMatic

Vidarekoppling anrop

För de markerade menypunkterna finns det undermenypunkter.
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DECT

WLAN

LAN

BVPC 850-...

BTSV 850-...

BVNG 650-...

Internet

Router

Siedle intercom system
building installation

Siedle Scope 
S 851-...

In-Home bus

Scope base station
SGM 650-...

Scope handset
SZM 851-...

Siedle app for
Smart Gateway Mini

Mobile phone 
with installed 
Siedle app

Door station

Systemöversikt
Förenklat schema över place-
ringen av Siedle Scope, Siedle 
appen för Smart Gateway 
Mini och den installerade Siedle-
talanläggningen i det kompletta 
systemet.

Översikt
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Siedle Scope – En för allt

En ny frihet
Siedle Scope förenar den audiovi-
suella dörrkommunikationens och 
fastnätstelefonins världar, den är 
en videoinomhusstation och en 
trådlös fastnätstelefon i ett.
Det vill säga: Det spelar ingen roll 
var du befinner dig - i köket, i bad-
rummet, i trädgården, i källaren… - 
Scope visar dig den person som står 
framför dörren livs levande. Siedle 
Scope är också en fullvärdig fast-
nätstelefon med utmärkt talkvalitet 
och talrika komfortfunktioner.
Scope kännetecknas av en färg-
display och den komfortabla 
funktionen högtalande samtal. 
Lättförstådda symboler och en klar 
menystruktur möjliggör en enkel och 
intuitiv användning.

Det mobila videokommunika-
tionsstället
Scope erbjuder samma funktioner 
som en videoinomhusstation:
• Olika anropssignaler kan ställas 
in för
- Anrop från det fasta nätet
- Dörranrop
- Våningsplansanrop
- Internanrop
• Urval med olika anropssignaler
• Integrerad avlyssnings- och med-
tittarspärr
• Internt bildminne
• Flera funktioner kan program-
meras, t.ex. för att etablera interna 
samtal eller styr- och kopplings-
funktioner, t.ex. koppla ljuset eller 
aktivera DoorMatic
• Statusindikering på displayen för
- Aktiv samtalsförbindelse
- Aktiv avstängning av anropssig-
nalen
- Inkopplad DoorMatic
• Styrning av husfunktioner, t.ex. ljus 
eller garageport

Den trådlösa fastnätstelefonen
När Scope används som fastnätste-
lefon erbjuder den:
• Hög räckvidd och utmärkt talkva-
litet tack vare DECT-standarden:
- Upp till 300 m i öppen terräng
- Upp till 50 m inomhus
• Eco-läge med reducerad sänd-
ningseffekt
• Ackumulator med lång brukstid
• Telefonbok, anropslistor och 
många andra telefonfunktioner
• Kan drivas med och utan telefo-
nanläggning.

På Siedle Scopes basstation kan 
även DECT-handenheter från andra 
tillverkare drivas, under förutsätt-
ning att de är kompatibla med 
GAP-standarden (GAP-kompatibel 
terminal). Men under driften med 
Siedle Scope kan endast grund-
funktionerna (t.ex. telefonera, ta 
emot audiodörranrop osv.), och inte 
hela funktionsomfånget från Siedle 
Scope (t.ex. ta emot videodörranrop, 
central förvaltning av adressboken 
osv.) utföras. Din GAP-kompatibla 
terminal kan antingen inte alls, eller 
bara i vissa fall utföra tillverkar-
specifika funktioner (t.ex. avlyssna 
mailboxen).

App-anslutning
Med Scope S 851-… kan Siedle-
appen för In-Home anslutas till 
iOS-apparater (iPhone och iPad).

Administration per program
Ingen besvärlig användning via 
telefonens tangentbord. Tack vare 
ett webbläsarbaserat, plattformobe-
roende program kan grundfunktio-
nerna förvaltas mycket enkelt och 
bekvämt.

Informationer angående program-
mets webbläsarbaserade använ-
daryta återfinns i anvisningen för 
idrifttagningen av Scope.

Smart Gateway Mini SGM 650-0 
motsvarar basstationen S 851-0. För 
driften av SGM 650-0 krävs Siedle 
appen för Smart Gateway Mini. 
Genom att utvidga SGM 650-0 
med en handenhet SZM 851-0, 
förvandlas den till en Siedle Scope 
S 851-0.

Leveransomfång
• Siedle Scope handenhet med ack-
umulator (Li-joner 3,7 V)
• Laddningsställ med nätdel med 
stickkontakt
• Basstation med nätdel med stick-
kontakt
• Anslutningskabel TAE/RJ11
• Nätverkskabel RJ45 (In-Home)
• Nätverkskabel RJ45 skärmad (LAN)
• Anvisning för idrifttagningen
• Produktinformation 

Andra handenheter
Till den Smart Gateway Mini 
SGM 650-… (basstation), som ingår 
i leveransen, kan du logga in ytterli-
gare handenheter.

Repeater
För att öka basstationens räckvidd, 
kan du använda en DECT-repeater 
DR 800-0.
Observera, att repeatrarna inte kan 
seriekopplas. I annat fall har nätet en 
för hög tendens för störningar.
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Det mobila alternativet:
I motsats till apparna etablerar 
Scope den trådlösa förbindelsen via 
telefoni-standarden DECT. Siedle 
har utvidgat DECT med videotrans-
missionen. Resultatet är ett mobilt 
videokommunikationsställe, som 
i kombination med audiokvalitet, 
tillgänglighet, standby-tid och drift-
säkerhet vida överträffar alla WLAN-
baserade apparna.

Även när det gäller designen och 
hanteringen, är Scope ett klart alter-
nativ till appen – och därmed den 
perfekta kompletteringen till den. 
Stora mekaniska knappar med taktil 
svarsinformation, massiva material 
i exakt bearbetning, en gestaltning 
som kan individualiseras och en 
märkbar vikt uttrycker medvetandet 
om det egna värdet och är samtidigt 
en design, som är koncipierat för 
att kunna användas pålitligt under 
många år. Till detta bidrar även den 
långa tillgängligheten av reservde-
larna, de utbytbara ackumulatorerna 
och den permanenta driften utan 
underhåll. När idrifttagningen har 
utförts korrekt, utför Scope sitt 
arbete diskret under många år, 
under det att smarttelefonerna, 
pekdatorerna och deras drivsystem 
underkastas ständiga aktualiseringar.

Inte minst utmärker sig Scope 
genom sin höga säkerhet mot mani-
pulationer och avlyssning. DECT-
förbindelserna kodas automatiskt 
och behöver inget Internet. Detta 
reducerar antalet möjliga angrepps-
punkter mot obehörig åtkomst.

Översikt
Siedle Scope – En för allt
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Observera
Innan du använder Siedle Scope för 
första gången, läs och beakta säker-
hetshänvisningarna och innehållen i 
följande bifogade dokument:
• Produktinformation 
• Anvisning för idrifttagningen
• Bruksanvisning

För barn och personer som behöver 
hjälp, förklara innehållet i säkerhets-
hänvisningarna och riskerna i sam-
band med hanteringen av tekniskt 
komplexa produkter på så vis, att de 
förstår det.

Vid strömavbrott kan du inte sända 
ett nödrop!
Vid strömavbrott fungerar inte Siedle 
Scope. 

Elektrisk spänning

Installation, montering och servicear-
beten på elektriska apparater får 
utföras endast av behörig eltekniker.

En icke ändamålsenlig användning 
kan orsaka olycksfall.
• Kasta inte apparaten och låt den 
inte falla ned!
• Använd inte apparaten, när den är 
skadad, t.ex. när dess hölje är skadat 
(vassa kanter eller oskyddade delar)!
• Håll aldrig handenhetens baksida 
mot örat, när du använder funk-
tionen högtalande samtal eller när 
det ringer på handenheten. Det kan 
orsaka allvarliga hörselskador!

Säkerhetshänvisningar

Ackumulator-säkerhet

• Åtfölj följande hänvisningar, i 
annat fall kan det uppstå explosi-
oner, elektriska stötar eller ackumu-
latorerna kan bli otäta. Följden kan 
vara bränder, allvarliga kroppsskador 
eller skador i omgivningen.
• Håll ackumulatorn åtskild från vär-
mekällor och öppna lågor!
• Utsätt inte ackumulatorn för kraf-
tigt tryck!
• Doppa aldrig ackumulatorn i 
vatten, saltvatten, andra vätskor/
substanser i annan form!
• Låt inte ackumulatorn falla ned 
och skydda den mot stötar och slag, 
som kan skada höljet. I annat fall 
kan detta orsaka explosioner eller 
att ackumulatorn läcker, vilket kan 
orsaka bränder, olycksfall/miljö-
skador.
• För att ladda ackumulatorn i han-
denheten, använd endast det därför 
avsedda original-laddningsstället och 
originalnätdelen med stickkontakt.
• Laddningsstället och nätdelen med 
stickkontakt utvecklades uteslutande 
för att användas tillsammans med 
Siedle Scope handenhet. Använd 
den inte tillsammans med andra pro-
dukter eller ackumulatorer. Det finns 
risk för överhettning och deforma-
tion, vilket kan utlösa bränder och 
elektriska stötar.
• Eliminera ackumulatorn enligt 
föreskrifterna. Skydda kontakterna 
med klisterremsor eller annat isole-
rande material. En direkt beröring 
med andra metallföremål kan orsaka 
bränder och explosioner.
• Om en ackumulator läcker och 
ögon, mun, hud eller kläder kommer 
i kontakt med substanserna som 
tränger ut, måste det beträffade 
stället genast spolas av med vatten 
och en läkare konsulteras!
• Ta aldrig i sär eller ändra aldrig 
ackumulatorn!

Medicintekniska apparater/
anordningar

• Om du använder någon personlig 
medicinteknisk apparat, som t.ex. en 
hjärtstimulator, kontrollera att den är 
kompatibel med högfrekventa elek-
tromagnetiska strålningar i DECT-
området.
• Vid användning tillsammans med 
hörapparater, kan det uppstå brum- 
eller kopplingsljud. Vid problem, 
kontakta vår service för hörappa-
rater.
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Säkerhetshänvisningar

Skydda din egendom!
Lås dörrarna till huset och lägen-
heten även under dagen, när ingen 
är hemma. Ej låsta dörrar underlättar 
för inbrottstjuvarna/bovarna att 
komma åt din egendom.
Mobildelen till Scope måste förvaras 
lika noggrant och stöldsäkert som en 
husnyckel, eftersom det är möjligt 
att öppna dina husdörrar med den 
även utifrån.
Sörj för att den inte hamnar i orätta 
händer!
Siedle appen för Smart Gateway 
Mini kan användas som dörröppnare 
från vilken plats som helst! Förvara 
de smarttelefoner/pekdatorer, på 
vilka Siedle appen är aktiverad, på 
ett ställe där de är säkra mot stöld. 
Skydda dessa apparater med en kod/
ett lösenord mot obehörig använd-
ning. Använd alltid de mest aktuella 
skyddsmekanismerna som står till 
förfogande på din mobiltelefon.

Allmänna hänvisningar
Använd endast originalackumulatorn 
från Siedle i handenheten.

Moderna möbler är behandlade med 
ett oöverskådligt mångfald av lacker 
och plaster. Dessa material innehåller 
ämnen som kan orsaka att bordsap-
paraternas plastfötter mjuknar, vilket 
kan skada möbelytan. Vi ber om 
förståelse för att tillverkaren inte kan 
göras ansvarig för detta.

Spara alla dokument som levere-
rades tillsammans med Siedle Scope. 
Informera dig regelbundet över de 
ändringar som kan finnas i nedladd-
ningszonen på Siedles hemsida. Om 
du lämnar över Siedle Scope till en 
tredje person, måste alla aktuella 
och fullständiga dokument följa 
med.

Avlägsna omedelbart en defekt bas-
station, handenhet eller ett defekt 
laddningsställ med nätdel med 
stickkontakt, så att användarna inte 
kan komma åt dem. Ta den defekta 
apparaten ur drift. Byt genast ut den 
defekta apparaten, eller låt reparera 
den.

Viktiga monteringsanvisningar
Denna produkt och dess olika 
beståndsdelar lämpar sig inte för 
att användas i våtrum och det är 
förbjudet att använda dem i explo-
sionshotade lokaler!
• Använd inte laddningsstället med 
nätdelen med stickkontakt i bad- 
eller duschrum.
Montera basstationen på ett torrt 
och dammfritt ställe utan direkt 
solsken.
• Placera basstationen och han-
denheten minst 1 meter från andra 
elektriska apparater.
• Ge akt på att avståndet till stör-
ningskällor, som t.ex. mikrovåg-
sugnar eller elapparater med stora 
metallhöljen, är tillräckligt stort.
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Juridisk hänvisning
Bilder på personer, som fotografe-
rades utan att de visste det, får inte 
publiceras eller postas på offentligt 
tillgängliga bildminnen.
Personer som fotograferades utan 
att de visste det, har en juridisk rätt 
att kräva att bilden på dem raderas. 
Spara inga bilder av främmande per-
soner på sociala nätverk eller sänd 
dem inte per mejl till andra/offent-
liga persongrupper. Dessa personers 
individuella rättigheter kränks.
Om de sparade bilderna ska 
användas för privat-/straffrättsliga 
undersökningar eller för polisutred-
ningar, rådgör först med en advokat 
eller den beträffade polismyndig-
heten.

Den lagenliga användningen/instal-
lationen av denna apparat och alla 
beståndsdelarna till dess system 
(maskinvara och program), befinner 
sig alltid inom användarens ansvars-
område och inte inom apparattillver-
karens ansvarsområde.

Skötselanvisningar
Den rätta vården av Siedle Scope 
beror på den yta som har valts 
för apparaten. Felaktig rengöring, 
aggressiva rengöringsmedel och 
skurmedel kan skada ytan.
När internapparaten rengörs, beakta 
och följ de aktuellt giltiga och utför-
liga skötselanvisningarna i nedladd-
ningszonen under www.siedle.com.

Kontakt med vätskor
Vid intensivare kontakt med någon 
vätska eller förorening genom någon 
vätska (t.ex. vattenskador orsakade 
av ett rörbrott, handenheten har 
hamnat i badkaret), följ punkterna 
1 till 4 och kontakta genast en ser-
vicepartner.
Om basstationen, handenheten eller 
laddningsstället med nätdel med 
stickkontakt har kommit i kontakt 
med någon vätska, utför följande 
steg:

1 För apparater med nätdel med 
stickkontakt: Koppla från stickdo-
sans säkring och ta ut nätdelen 
med stickkontakt ur stickdosan. Vid 
behov, kontakta en elspecialist som 
kan kontrollera elinstallationen.
2 För handenheter: Koppla genast 
från apparaten, ta ur ackumulatorn 
och låt ackumulatorfacket vara 
öppet.
3 Placera apparaten så, att vätskan 
bäst och fullständigt kan droppa ut 
ur apparaten.
4 Torka försiktigt av apparaten med 
en absorberande trasa.
5 Låt apparaten torka under minst 
72 timmar på en varm och torr plats 
(använd ingen ugn/mikrougn eller 
liknande).
6 Ta inte apparaten i drift igen, 
förrän den är fullständigt torr och fri 
från föroreningar från vätskan.

Service
För garantin gäller de lagliga 
bestämmelserna.
Vid behov av service, kontakta din 
återförsäljare eller elinstallatör.

Kundtjänst i fabriken Furtwangen
+49 7723 63-434
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Första stegen

Kontrollera leveransomfånget Tillvägagångssätt:
Kontrollera, att leveransen är 
komplett.
Enligt leveransomfånget ska föl-
jande komponenter ingå:
• Produktinformation S 851-0
• Anvisning för idrifttagningen 
S 851-0
• Siedle Scope handenhet med acku-
mulator (Li-joner 3,7 V)
• Laddningsställ med nätdel med 
stickkontakt

Laddningsställ för Scope 
mobildel

Hänvisningar:
På laddningsstället finns det 
2 knappar: 

• Vänster knapp med mun-
symbol:
Ta emot/avsluta ett anrop i läget 
högtalande samtal

• Höger knapp med nyckel-
symbol:
Öppna dörr

Men de båda knapparna fung-
erar bara när handenheten står 
i laddningsstället. I annat fall 
har de båda knapparna ingen 
funktion.
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Leveransomfång S 851-0 Leveransomfång SGM 650-0 Leveransomfång SZM 851-0

Power

Line

In-Home Prog.

LAN
Power

Line

In-Home Prog.

LAN

• Siedle Scope handenhet med acku-
mulator (Li-joner 3,7 V)
• Laddningsställ med nätdel med 
stickkontakt
• Basstation med nätdel med stick-
kontakt
• Anslutningskabel TAE/RJ11
• Nätverkskabel RJ45 (In-Home)
• Nätverkskabel RJ45 skärmad (LAN)
• Anvisning för idrifttagningen
• Produktinformation 

• Basstation med nätdel med stick-
kontakt
• Anslutningskabel TAE/RJ11
• Nätverkskabel RJ45 (In-Home)
• Nätverkskabel RJ45 skärmad (LAN)
• Anvisning för idrifttagningen
• Produktinformation

• Siedle-Scope-handenhet 
SZM 851-… med ackumulator 
(Li-joner 3,7 V)
• Laddningsställ med nätdel med 
stickkontakt
• Produktinformation
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Första stegen

Ladda handenheten Hänvisningar:
Mobildelen levereras med redan 
färdigt ilagd ackumulator. När mobil-
delen laddas den första gången, 
rekommenderar Siedle en tid på ca 
3 timmar.

Vid leveransen är ackumulatorn 
redan laddad. Men den kan ha 
laddat ur sig under lagringen och 
transporten. Innan den används 
för första gången, måste handen-
heten laddas fullständigt igen (se 
displaysymbolen ”Ackumulatorns 
laddstatus”).

Tillvägagångssätt:
1 Anslut laddningsstället till 
elnätet.
2 Placera handenheten i ladd-
ningsstället.
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Laddnings- och brukstider Använd endast originalackumulatorn 
från Siedle i handenheten.

Laddnings- och brukstiderna beror 
på användningen av Siedle Scope 
samt på ackumulatorns kapacitet 
och ålder.

Laddningstider:
• Rekommenderad första laddning: 
Minst 3 timmar
• Minsta laddning före idrifttag-
ningen: Minst 30 minuter
• Standardladdning: Minst 3 timmar

Brukstider:
• Standby-drift: Ca 100 timmar
• Samtalstid: Ca 5 timmar

Hänvisningar
När du använder DECT-repeatrar, 
jämför handenheten ständigt 
styrkan på signalen från basstation 
och DECT-repeatern, för att kunna 
garantera bästa möjliga radiolänk. 
Detta leder till att ackumulatorn 
laddas ur snabbare i standby- och 
samtalsdriften.

När du inte vill använda handen-
heten under en längre tid, bör du 
först ladda ackumulatorn. Om han-
denheten inte används under mer än 
6 månader, skilj den från apparaten 
(ta ur ackumulatorn, se produktin-
formationen).

När ackumulatorn laddas, blir den 
varm. Detta är ett normalt tillstånd 
orsakat av tekniska skäl.

Under förloppet av ackumulatorns 
brukstid minskar ackumulatorns 
kapacitet långsamt. 
Detta är ett normalt förlopp orsakat 
av tekniska skäl.
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Första stegen

Ta en basstation/ 
Smart Gateway Mini i drift

Enligt leveransomfånget ska följande 
komponenter ingå:
• Basstation med nätdel med stick-
kontakt
• Anslutningskabel TAE/RJ11
• Nätverkskabel RJ45 (In-Home)
• Nätverkskabel RJ45 skärmad (LAN)
• Anvisning för idrifttagningen 
S 851-0

Ta basstationen/Smart Gateway Mini 
i drift enligt anvisningen för idrift-
tagningen.

Power

Line

In-Home Prog.

LAN
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För att koppla in handenheten, tryck 
på knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol) under ca 1 sekund.
När den befinner sig längre än 
2 minuter i viloläget, aktiverar han-
denheten automatiskt det energis-
nåla läget.
Displayen slocknar.
En frånkopplad mobildel kopplar in 
sig automatiskt, så snart som den 
placeras i laddningsstället.
Efter ca 1 sekund avslutar displayen 
automatiskt det energisnåla läget, 
när den tas ut ur laddningsstället.

Koppla in handenheten

Logga in mobildelen till bassta-
tionen

Handenheten i satsen är redan 
inloggad: Den vänstra sym-
bolen i den övre statusraden på 
displayen visar förbindelsens 
kvalitet.
Om detta inte skulle vara fallet, visas 
på displayen meddelandet Sök…. 
Du måste logga in handenheten till 
basstationen.
Den handenhet som vanligtvis följer 
med i satsen kallas för handenhet 1. 
Ytterligare enheter numreras i den 
ordning de loggas in (handenhet 2, 
handenhet 3…)

För att logga in ytterligare en 
handenhet, finns följande möj-
ligheter:
1 Logga in genom att koppla från, 
vänta 5 sekunder och koppla in 
basstationen.
2 Logga in en redan inloggad han-
denhet (koppla in inloggningsläget).
3 Logga in via basstationens webb-
läsarbaserade användaryta (koppla in 
inloggningsläget).
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Första stegen

Displaynavigation Från startskärmen är det möjligt att 
öppna de olika undermenyerna med 
navigationsknapparna.
• Med den övre navigationsk-
nappen öppnar du menyn 
Dörrbilder.
• Med den högra navigationsk-
nappen öppnar du huvudmenyn.
• Med den undre navigationsk-
nappen öppnar du menyn 
Telefonbok.
• Med den vänstra naviga-
tionsknappen öppnar du menyn 
Intercom.
• Med knappen Avsluta (röd hör-
lurssymbol) kommer du från alla 
menyerna alltid en nivå tillbaka.
• Med vänster softkey (tillbaka) 
eller den vänstra navigationsk-
nappen kommer du tillbaka till en 
överordnad meny - utan att spara 
inmatningarna.

42

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30
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Logga in mobildelen till bassta-
tionen
(Möjlighet 1)

Tillvägagångssätt:
1 Skilj basstationen kort från 
elnätet och anslut den igen.
2 Så snart som lysdioden Status på 
basstationen blinkar grönt, har du 
ca 2 minuter för att logga in Scope-
handenheten.
3 Med den högra navigationsk-
nappen, välj huvudmenyn.
4 I Hvudmenyn väljer Inställningar.
5 Välj handenhet i menyn inställ-
ningar.
6 I menyn handenhet, välj logga in 
handenhet.
7 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
8 Den aktiva basstationen visas på 
displayen.
9 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
10 Anteckningen mata in PIN har 
valts.
11 Mata in din aktuella PIN (fabrik-
sinställning 0000).
12 Bekräfta med höger softkey 
(OK).
13 En bekräftelse visas.
14 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.

....

42

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Namn handenhet

Dörranrop in

Logga in handenhet

....
Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Handdel

Logga in handenhet

42

System

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka OK

Mata in PIN * * **

....
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Första stegen

Logga in med en redan inloggad 
handenhet
(Möjlighet 2)

Tillvägagångssätt:
1 Håll båda handenheterna redo.
2 För att aktivera inloggningsläget 
med en handenhet, använd en redan 
inloggad Scope handenhet.
3 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
4 Med den högra navigationsk-
nappen, välj huvudmenyn.
5 I Hvudmenyn väljer Inställningar.
6 I menyn Inställningar, välj System.
7 I menyn System, välj Inloggnings-
läge in.
8 Bekräfta inmatningen med höger 
softkey (spara).
9 Nu har du ca 2 minuter på dig, 
för att logga in ytterligare en han-
denhet.

10 Logga in ytterligare en han-
denhet på basstationen genom att 
utföra följande steg:
11 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
12 Med den högra navigationsk-
nappen, välj huvudmenyn.
13 I Hvudmenyn väljer 
Inställningar.
14 Välj handenhet i menyn inställ-
ningar.
15 I menyn handenhet, välj logga in 
handenhet.
16 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
17 Den aktiva basstationen visas på 
displayen.
18 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
19 Anteckningen mata in PIN har 
valts.
20 Mata in din aktuella PIN (fabrik-
sinställning 0000).
21 Bekräfta med höger softkey 
(OK).
22 En bekräftelse visas.
23 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Inloggningsläge in

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Handdel

Logga in handenhet

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

42

System

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka OK

Mata in PIN * * **

....

42

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Namn handenhet

Dörranrop in

Logga in handenhet

....
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Logga in via basstationens webb-
läsarbaserade användaryta
(Möjlighet 3)

Tillvägagångssätt:
1 Logga in dig som administratör 
(admin/admin) på basstationen.
2 Klicka på DECT > basstation.
3 Tilldela ett nytt PIN-nummer 
med 4 siffror och säkerställ att du 
inte glömmer bort det.
4 Alla framtida inloggningar 
utförs med detta nya PIN-nummer.
5 Klicka på den kvadratiska 
tangenten, för att aktivera inlogg-
ningsläget.
6 Nu har du ca 2 minuter på dig, 
för att logga in ytterligare en han-
denhet.
För ytterligare informationer, se sida 
105.

1 Logga in ytterligare en han-
denhet på basstationen genom att 
utföra följande steg:
2 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
3 Med den högra navigationsk-
nappen, välj huvudmenyn.
4 I Hvudmenyn väljer Inställningar.
5 Välj handenhet i menyn inställ-
ningar.
6 I menyn handenhet, välj logga in 
handenhet.
7 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
8 Anteckningen mata in PIN har 
valts.
9 Mata in din aktuella PIN (fabriks-
inställning 0000).
10 Bekräfta med höger softkey 
(OK).
11 En bekräftelse visas.
12 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.

42

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Namn handenhet

Dörranrop in

Logga in handenhet

....

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Handdel

Logga in handenhet

42

System

Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka OK

Mata in PIN * * **

....
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Ställa in språket Välj menyspråket i menyn språk.  
Det finns 10 språk att välja mellan: 
Engelska, tyska, spanska, franska, 
danska, italienska, nederländska, 
norska, polska och svenska.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 I Hvudmenyn väljer Inställningar.
4 I menyn Inställningar, välj Språk.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Urvalet med språk visas.
7 Välj det önskade språket med 
hjälp av navigationsknapparna (övre/
undre).
8 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
9 En bekräftelse visas.
10 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.

42

Inställningar

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Språk

Datum / Tid

Toner / signaler

Handdel

Display

Logga ut mobildel Alla handenheter som loggades in 
till basstationen, måste loggas ut 
via basstationens webbläsarba-
serade användaryta, för att inte 
längre visas som interna deltagare. 
Om en inloggad handenhet kopplas 
från, går sönder, eller tas ut ur 
basstationens/DECT-repeaterns mot-
tagningsområde, visas den fortfa-
rande som intern deltagare, även 
när den inte längre kan nås.
För ytterligare informationer, se sida 
107.

Första stegen

42

Språk

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

Deutsch

Español

English

Français

Dansk

Italiano

Nederlands

Norsk

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Språk



27

Ställa in datum och klockslag Datum och klockslag behövs, för 
att kunna visa de ankommande 
och utgående anropen i anrops-
listan samt bilderna i bildminnet 
med den korrekta tidsangivelsen.

• Med navigationsknapparna 
(övre/undre) växlar du mellan 
raderna.
• Med vänster softkey (<-X) kan 
du korrigera en felaktig inmatning.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 I Hvudmenyn väljer Inställningar.
4 I menyn Inställningar väljer 
Datum / klockslag.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Urvalet med datumformat visas.
7 Med hjälp av navigationsknap-
parna (övre/undre), välj formatet 
för datumet.
8 Bekräfta valet med knappen 
Bekräfta.
9 Tryck på höger softkey (vidare), 
för att växla till inmatningen av 
datumet.
10 Mata in det aktuella datumet 
med hjälp av tangentbordet, till 
exempel
• 27 för dag
• 04 för månad
• 2015 för år
11 Tryck på höger softkey 
(Vidare), för att växla till inmat-
ningen av klockslaget.

42

System

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Språk

Datum / Tid

Toner / signaler

Handdel

Display

42

Datum / Tid

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Nästa

Datumformat

DD/MM ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ.MM.DD

MM.DD.ÅÅÅÅ

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Datum / Tid

42

Datum / Tid

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Nästa

Datum

Dag

Månad

År

2 7

2 0 51

40
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Med navigationsknapparna 
(övre/undre) växlar du mellan 
raderna.
Med vänster softkey (tillbaka), 
kan du avbryta inmatningen och 
växla till den föregående vyn 
Datum.

12 Mata in det aktuella klock-
slaget med hjälp av tangentbordet, 
till exempel
• 12 för timmar
• 30 för minuter
13 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
14 En bekräftelse visas.
15 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.
16 Indikeringen av datumet och 
klockslaget upptill till höger på dis-
playen aktualiseras.

Ställa in datum och klockslag

Första stegen

42

Datum / Tid

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Spara

Klockslag

Minut 03

21Timme

Tillbaka

42

Datum / Tid

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Sparad
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Knapplåset förhindrar att telefonen 
används oavsiktligt.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 För att låsa och låsa upp, håll 
knappen Fyrkant intryckt i 3 sek-
under.

Så länge som knappspärren är aktiv, 
visas symbolen lås på displayens 
statusrad.

Hänvisningar
• Knappspärren kan endast akti-
veras från startskärmen.
• Knapplåset kopplas automatiskt 
från, när du anropas. Efter samtalets 
slut kopplas det automatiskt in igen.
• När knappspärren är inkopplad, 
kan du inte välja larmnumren eller 
funktionen kortnummer.

Tillvägagångssätt:
För att koppla in eller från handen-
heten, tryck på knappen Avsluta (röd 
hörlurssymbol) under ca 3 sekunder.
När den befinner sig längre än 
2 minuter i viloläget, aktiverar han-
denheten automatiskt det energis-
nåla läget.
Displayen slocknar.

När displayen befinner sig i det 
energisnåla läget, tjänar det 
första knapptrycket till för att 
koppla in displayen, det har 
ingen annan funktion.
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Koppla in och från knappspärren

Koppla in och från mobildelen
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Ta emot anrop Anropsnumret kan ses på displayen, 
när den anropande parten tillåter 
att anropsnumret överförs. Namnet 
visas på displayen, när du har sparat 
det beträffade anropsnumret med 
namnet i Scope-telefonboken.

Tillvägagångssätt:
• Med knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol) tar du emot 
ankommande anrop.
• När du tar emot anropet med vän-
ster softkey (munsymbol), är läget 
högtalande samtal inkopplat.
• När handenheten står i laddnings-
stället, kan anropet även tas emot 
med knappen tala på laddnings-
stället.

Grundfunktioner

Utlösa dörröppnaren Tillvägagångssätt:
1 Tryck på dörröppningsknappen.
2 Dörröppnaren utlöses under 
3 sekunder.

Hänvisningar
• Med dörröppningsknappen kan 
du alltid utlösa dörröppnaren till den 
dörr, där det ringde på sist, även om 
det inte kom något dörranrop.
• Det finns en annan dörröppnings-
knapp på laddningsstället. Men 
den fungerar bara när mobildelen 
befinner sig i laddningsstället.

015001234567

     eller     
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Ta emot anrop

Grundfunktioner

Utlösa dörröppnaren

Utlösa dörröppnaren med  
GAP-terminaler

Hänvisningar:
På Siedle Scopes basstation kan 
även DECT-handenheter från andra 
tillverkare drivas, under förutsätt-
ning att de är kompatibla med 
GAP-standarden (GAP-kompatibel 
terminal). Men under driften med 
Siedle Scope kan endast grund-
funktionerna (t.ex. telefonera, ta 
emot audiodörranrop osv.), och inte 
hela funktionsomfånget från Siedle 
Scope (t.ex. ta emot videodörranrop, 
central förvaltning av adressboken 
osv.) utföras. Din GAP-kompatibla 
terminal kan antingen inte alls, eller 
bara i vissa fall utföra tillverkar-
specifika funktioner (t.ex. avlyssna 
mailboxen).

Förutsättning:
Din GAP-kompatibla terminal från 
en annan tillverkare är inloggad på 
Siedle Scopes basstation och är redo 
för drift.

Tillvägagångssätt:
1 Ta emot dörranropet på din GAP-
kompatibla terminal.
2 Under det pågående dörrsamtalet, 
mata in följande teckenföljd med 
den GAP-kompatibla terminalens 
tangentbord, för att aktivera funk-
tionen Öppna dörren: # 6
3 Kopplingsfunktionen utlöses.
4 Avsluta dörrsamtalet med knappen 
Avsluta (röd hörlurssymbol).
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Grundfunktioner

Avsluta ett samtal Tillvägagångssätt:
Tryck på knappen Avsluta (röd hör-
lurssymbol), för att avsluta samtalet.

När du talar i läget högtalande 
samtal och handenheten befinner 
sig i laddningsstället:
Avsluta samtalet med knappen tala 
på laddningsstället.

Välja anropsnummer Hänvisningar
• Med vänster softkey (<-X) kan du 
korrigera en felaktig inmatning.
• Med höger softkey eller (Avbryt) 
den röda knappen avbryter du för-
loppet.

Tillvägagångssätt:
1 Mata in det önskade 
anropsnumret med sifferknapparna. 
Efter det att den första siffran har 
matats in, visar displayen de inma-
tade siffrorna.
2 Tryck på knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol), för att välja 
anropsnumret.

+
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Mata in och bearbeta texter När du redigerar en text (t.ex. mata 
in namn) gäller följande regler:
• Varje knapp mellan 0 och 9 har 
tilldelats flera bokstäver och tecken 
– oberoende av vilket språk som har 
ställts in.
• Med vänster softkey (<-X) kan du 
radera inmatade tecken.
• För anteckningar i telefonboken 
skrivs den första bokstaven i ett 
namn automatiskt med en stor bok-
stav; sedan följer små bokstäver.
• De stora bokstäverna finner du 
på samma knapp som de små bok-
stäverna.
• Med knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol), kan du lämna inmatningen.

+
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Grundfunktioner

I läget högtalande samtal ska du inte 
hålla handenheten mot örat, utan 
till exempel lägga den framför dig 
på bordet. På så vis kan även andra 
personer deltaga i samtalet.

Tillvägagångssätt:
1 Ta emot ett anrop med vänster 
softkey (munsymbol).
2 Under samtalet, tryck på vänster 
softkey (munsymbol), för att växla 
mellan läget högtalande samtal och 
läget hörlur.

Koppla in och från funktionen 
Högtalande samtal

Koppla in funktionen Högtalande 
samtal

Koppla från funktionen 
Högtalande samtal

Tryck på vänster softkey (mun-
symbol), för att koppla in funktionen 
Högtalande samtal (möjligt endast 
under ett samtal/när ett nummer 
slås).

Tryck på vänster softkey (genom-
struken munsymbol), för att koppla 
från funktionen Högtalande samtal 
(möjligt endast under ett samtal/när 
ett nummer slås).
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Under ett aktivt samtal, tar navi-
gationsknapparna över olika funk-
tioner:
• Övre navigationsknapp: Mikrofon 
in/från
• Vänster/höger navigationsknapp: 
Ljudstyrka hörlur/högtalande telefon
• Undre navigationsknapp: Flash-
knapp (endast vid telefoni)

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på knappen Bekräfta under 
ett pågående samtal som utförs som 
telefoni-/interanrop. 
2 Navigationsknapparnas funktioner 
visas ca 1 sekund på displayen. 
Under dörranrop med videoöver-
föring kan funktionerna väljas med 
höger softkey (alternativ).

Knapparna bekräfta/navigera: 
Funktioner under ett samtal

42
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Grundfunktioner

Aktivera och avaktivera mikro-
fonspärren

Med mikrofonspärren kan du stänga 
av ljudet på din handenhet under 
ett samtal, för att kunna underhålla 
dig diskret med en person i rummet. 
Din samtalspartner i andra änden av 
ledningen kan inte höra med.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på knappen Bekräfta 
under det pågående samtalet. 
Navigationsknapparnas funktioner 
visas ca 1 sekund på displayen.
2 Tryck på den övre navigationsk-
nappen, för att koppla in mikrofon-
spärren.
3 För att hänvisa till att mikro-
fonspärren är aktiverad, visar 
statusindikatorn en genom-
struken mikrofon.
4 Tryck på knappen Bekräfta 
under det pågående samtalet. 
Navigationsknapparnas funktioner 
visas ca 1 sekund på displayen.
5 Tryck på den övre navigationsk-
nappen, för att koppla från mikro-
fonspärren.

42
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Med navigationsknapparna (vän-
ster/höger) kan ljudstyrkan på det 
aktuella samtalet höjas alt. sänkas 
– beroende på samtalsläget beträffar 
detta antingen ljudstyrkan för hör-
luren eller funktionen Högtalande 
samtal.

Ljudstyrkan för samtalet kan 
ställas in i 5 steg.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på den vänstra navigationsk-
nappen, för att sänka ljudstyrkan för 
samtalet.
2 Tryck på den högra navigationsk-
nappen, för att höja ljudstyrkan för 
samtalet.

Ställa in ljudstyrkan
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Under ett samtal kan du utlösa en så 
kallad flash med den undre naviga-
tionsknappen.
Flashen är ett avbrott i ledningen 
under en definierad tid, för att 
kunna utlösa telefonifunktioner. 
Vilken telefonifunktion som kan 
utlösas, beror på de styrkoder som 
står till förfogande genom den tele-
fonanläggning/nätoperatör, till vilken 
Scope är ansluten.

Beroende på konfigurationen kan 
du till exempel parkera samtalet, för 
att vidarebefordra det till en annan 
deltagare efter förfrågan.
En annan deltagare kan vara en 
telefon som är ansluten till en av 
telefonanläggningens anknytningar.

Till en annan Scope-handenhet, som 
är inloggad på samma basstation, 
vidarebefordrar du samtalet med 
hjälp av höger softkey alternativ; se 
avsnittet Vidarebefordra samtal.

Förfrågning (flash-funktion)

Grundfunktioner
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Tillvägagångssätt:
1 Tryck på knappen Bekräfta 
under det pågående samtalet. 
Navigationsknapparnas funktioner 
visas ca 1 sekund på displayen.
2 Tryck på den undre navigationsk-
nappen, för att aktivera flash.
3 Knappa in den önskade styrkoden 
för din telefonanläggning/din näto-
peratör, för att utlösa den önskade 
funktionen i din telefonanläggning/
hos din nätoperatör.
4 Hur du ska fortsätta beror på 
din telefonanläggning/din näto-
peratörs system.
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Grundfunktioner

Pendla är en funktion, som gör 
det möjligt att koppla om mellan 
dörranrop och anrop från fast-
nätet. Under pendlingen växlar det 
aktiva samtalet till väntslingan och 
tvärtom.
Du kan naturligtvis även avvisa ett 
annat ankommande anrop. För 
detta, tryck på knappen Avsluta (röd 
hörlurssymbol).
Det är inte möjligt, att samtidigt ta 
emot två olika dörranrop eller två 
olika anrop från fastnätet.

Tillvägagångssätt:
1 Med knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol) tar du emot 
dörranropet eller samtalet från 
fastnätet.
2 När ett annat anrop ankommer, 
tar du emot det genom att trycka 
ännu en gång på knappen Ta emot 
samtal (grön hörlurssymbol).
3 Tryck på knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol), för att koppla 
fram och tillbaka mellan de båda 
aktiva anropen.

Pendla



41

Det är möjligt att vidarebefordra 
ankommande anrop, likaväl 
anrop från fastnätstelefoner 
som dörranrop, till andra Scope-
handenheter.
Funktionen Vidarekoppling kan 
inte utföras utan samtal (blind 
transfer).

Tillvägagångssätt:
1 Med knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol) tar du emot 
dörranropet eller samtalet från 
fastnätet.
2 När ett annat anrop ankommer, 
tar du emot det genom att trycka 
ännu en gång på knappen Ta emot 
samtal (grön hörlurssymbol).
3 Tryck på knappen Ta emot samtal 
(grön hörlurssymbol), för att koppla 
fram och tillbaka mellan de båda 
aktiva anropen.
4 Tryck på höger softkey Alternativ 
och välj sedan Vidarebefordra.
5 Nu visas en lista över alla tillgäng-
liga handenheter, till vilka samtalet 
kan vidarebefordras.
6 Välj den handenhet, till vilken sam-
talet ska vidarebefordras.
7 Tryck på den högra navigationsk-
nappen eller bekräfta med höger 
softkey (välja).
8 Förbindelsen till handenheten 
byggs upp.
9 Så snart som förbindelsen är 
etablerad, ska du bekräfta vida-
rebefordran genom att trycka på 
knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol).
10 Om samtalet inte ska tas emot på 
den handenhet som anropas, tryck 
på knappen Ta emot samtal (grön 
hörlurssymbol), för att vidarebe-
fordra det aktuella samtalet.

Vidarekoppla ett samtal

Tillval
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Tillval

Vidarekoppla

Välj handenhet
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Grundfunktioner

När det kommer ett dörranrop från 
en dörrstation med kamera, ringer 
Scope-handdelen och visar kame-
rabilden.
När dörranropet har tagits emot, 
byggs samtalsförbindelsen upp.
Om det kommer att annat anrop 
från en annan dörrstation, så 
avslutas det pågående samtalet och 
förloppet börjar om igen.

Videobild

Du kan växla bildavsnitt med hjälp av 
navigationsknapparna. Det sist valda 
bildavsnittet sparas automatiskt, när 
dörrsamtalet avslutas.
När du trycker två gånger på 
knappen Bekräfta, hoppar du till det 
centrala standardbildavsnittet.

Definiera bildavsnittet

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på knappen Ta emot 
samtal (grön hörlurssymbol), för 
att ta emot dörranropet.
2 Med navigationsknapparna (övre, 
undre, vänster, höger) kan du välja 
det önskade bildavsnittet.
3 Tryck på knappen Avsluta (röd hör-
lurssymbol), för att avsluta samtalet.

Ta emot ett samtal

Navigationsknapp

Avsluta ett samtal
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Visa bilder dörranrop När du har öppnat en bild, kan du 
visa den i helbildsläget.
Med knappen Bekräfta växlar du 
mellan standardvisualiseringen och 
helbildsläget.
Med vänster softkey (tillbaka) 
lämnar du visualiseringen av bilden 
igen.
För att kunna se en annan bild, 
måste du lämna visualiseringen av 
den aktuella bilden och välja nästa 
bild i menyn Dörrbilder.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den övre navigationsknappen 
öppnar du menyn Dörrbilder. 
På displayen visas en lista med de 
sparade bilderna från dörranropen.
3 Med navigationsknapparna 
(undre/övre) väljer du ut en bild.
4 Du kan öppna den valda bilden 
med knappen Bekräfta eller med 
höger navigationsknapp.

38
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Huvudmeny

I huvudmenyn har du en snabb 
åtkomst till:
• Anropslista
• Telefonbok
• Inställningar

Anropslistorna kan även nås 
genom att trycka på knappen 
Ta emot samtal (grön hörlurs-
symbol) i beredskapstillståndet.
Telefonboken kan även öppnas 
från startskärmen.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.

Allmänt

Startskärm

Huvudmeny
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Anropslistor

Telefonbok

Inställningar
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Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn Anropslistor.
4 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
5 Välj den anropslista, som du vill 
öppna.
6 Bekräfta med höger softkey 
(välja).

I de anropslistor, där dörranropen 
och telefonanropen visas tillsam-
mans, har höger softkey belagts 
med specifika funktioner för typen 
av anrop:
• Typ av anrop: Dörranrop -> höger 
softkeyfunktion = radera
• Typ av anrop: Internt/externt tele-
fonanrop -> höger softkeyfunktion 
= Alternativ

Med höger softkey (alternativ) 
ropar du upp drop-up-menyn 
Alternativ.
Via denna kan du
• Radera enstaka anteckningar
• Radera alla anteckningar
• Infoga kontakt *

* För ytterligare informationer,  
se sida 79
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Tillbaka Välja

Alla anrop

Missade dörranrop

Missade anrop

Mottagna anrop

Valda nummer

Anropslistorna protokollerar de 
in- och utgående anropen med 
anropsnummer, datum och klock-
slag.
I menyn Anropslistor finns det flera 
listor:
• Alla anrop
• Missade dörranrop
• Missade anrop
• Mottagna anrop
• Valda nummer

Anropslista
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Anropslistor
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Inställningar

Startskärm

Huvudmeny

Anropslistor
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Huvudmeny

I menyn inställningar 
• Programmerar du grundinställ-
ningarna, 
• Tar du emot informationer angå-
ende din handenhet och 
• Genomför du de allmänna inmat-
ningar, som behövs för den vanliga 
användningen.

Följande menypunkter står till för-
fogande:
• Språk
• Datum / Tid
• Toner / signaler
• Handdel
• Display
• Kortnummer
• System
• Status

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
5 Menyn Inställningar visas.
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Toner / signaler I menyn toner/signaler 
• Ställer du in den ljudstyrka som ska 
användas som standard; 
• Allokerar du de olika typerna av 
anrop till olika melodier; 
• Anger du, om till exempel tillstånd 
som en låg laddstatus för ackumula-
torn ska visas.

För de olika typerna av anrop 
(telefon, dörranrop, våningsplan-
sanrop, internanrop) kan du välja 
mellan 8 olika melodier.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn Inställningar väljer Toner/
signaler.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Välj, om du vill anpassa ljudstyrkan 
för samtalet eller inställningarna 
för de olika typerna av anrop 
(telefonanrop, dörranrop, vånings-
plansanrop …) eller andra akustiska 
signaler; se följande sidor.

Inställningar
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Ställa in ljudstyrkan för samtalet Ljudstyrkan för hörluren och den 
högtalande telefonen ställs in i 
menyn Samtal.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn Inställningar väljer Toner/
signaler.
5 I menyn toner/signaler väljer du 
ljudstyrkan för samtalet.
6 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
7 Välj, om du vill ställa in ljud-
styrkan för hörluren eller för den 
högtalande telefonen.
8 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
9 Med navigationsknapparna 
(vänster/höger) kan du ställa in ljud-
styrkan (– och +).
10 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
11 En bekräftelse visas.
12 Efter ca 1 sekund visas menyn 
toner/signaler.

Inställningar
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Anpassa inställningarna för olika 
typer av anrop

I menyerna telefonanrop, dör-
ranrop, våningsplansanrop och 
Intercom ställer du in signalen och 
ljudstyrkan för anropet varefter typ 
av anrop.
För dörranrop kan du dessutom 
ställa in antalet anropssignaler.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn Inställningar väljer Toner/
signaler.
5 I menyn toner/signaler väljer du 
telefon, dörranrop, våningsplan-
sanrop eller Intercom.
6 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
7 Den beträffade undermenyn visas.

Härefter visas hur anropstypen dör-
ranrop anpassas.
Under den beträffade anteckningen 
visas den aktuella inställningen.

Ställa in anropssignalen Tillvägagångssätt:
1 I menyn toner/signaler väljer du 
dörranrop.
2 Välj anteckningen Signal för dör-
ranrop - i exemplet dörranrop.
3 Tryck på den högra navigationsk-
nappen eller bekräfta med höger 
softkey (välja).
4 Välj den önskade anropssignalen.
5 Med knappen Bekräfta kan du 
välja en anropssignal och samtidigt 
låta spela upp den.
6 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
7 En bekräftelse visas.

42

Toner / signaler

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Samtal

Telefonanrop

Dörranrop

Anrop våningsplan

Intercom

42

Toner / signaler

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Välja

Marimba

Välja signal för dörranrop

4

5

Antal anropssignaler

Ljudstyrka dörranrop

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Toner / signaler

Dörranrop

Toner / signaler

Dörranrop

Välja signal för dörranrop
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Inställningar

Fastlägga antal anropssignaler

Ställa in ljudstyrkan för anrops-
signalen

Tillvägagångssätt:
1 I menyn toner/signaler väljer du 
dörranrop.
2 Välj anteckningen antalet 
anropssignaler.
3 Tryck på den högra navigationsk-
nappen eller bekräfta med höger 
softkey (välja).
4 Mata in det önskade antalet 
anropssignaler med hjälp av den 
vänstra och den högra navigationsk-
nappen.
5 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
6 En bekräftelse visas.

Tillvägagångssätt:
1 Välj anteckningen ljudstyrka 
för dörranropet - i exemplet dör-
ranrop.
2 Tryck på den högra navigationsk-
nappen eller bekräfta med höger 
softkey (välja).
3 Med hjälp av navigationsknap-
parna (vänster/höger), ställ in den 
önskade ljudstyrkan för anropssig-
nalen (- och +).
4 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
5 En bekräftelse visas.

42

Toner / signaler

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

Ljudstyrka dörranrop

42

Dörranrop

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Välja

Marimba

Välja signal för dörranrop

4

5

Antal anropssignaler

Ljudstyrka dörranrop

Toner / signaler

Dörranrop

Antal anropssignaler

Toner / signaler

Dörranrop

Ljudstyrka dörranrop

42

Toner / signaler

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Anropssignaler (1–14)

Antal anropssignaler
0 4
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I menyn hänvisningstoner kan 
du aktivera alt. avaktivera de olika 
typerna av hänvisningssignaler.

Till hänvisningssignalerna hör:
• Signaltone
• Knapptoner
• Varningssignalen för ackumu-
latorn

Signaltone
När en funktioner har utförts, t.ex. 
aktivera DoorMatic, signaleras 
detta genom en akustisk ton. En 
signalton hänvisar också till att en 
handling inte är möjlig, till exempel 
icke plausibla inmatningar för datum 
och klockslag.

Knapptoner
Varje knapptryck kvitteras genom en 
akustisk signal.

Varningssignal batteri
Scope-handenheten signalerar acku-
mulatorns kritiska laddstatus genom 
att sända en akustisk varning. Då 
måste handenheten laddas i ladd-
ningsstället.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn Inställningar väljer Toner/
signaler.
5 I menyn toner/signaler väljer du 
hänvisningstoner.
6 Välja den önskade typen av hän-
visningston.
7 Tryck på knappen Bekräfta eller på 
den högra navigationsknappen, för 
att ändra den aktuella inställningen.
8 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
9 En bekräftelse visas.

42

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

Knapptoner in
Varningssignal ackumulator in

Signalton in

42

Toner / signaler

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Telefon

Dörranrop

Anrop våningsplan

Intercom

Hänvisningstoner

Hänvisningstoner: Signalton, 
knapptoner, varningssignal ack-
umulator

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Toner / signaler

Hänvisningstoner
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Namn handenhet I menyn inställningar > handenhet 
> namn handenhet matar du in 
namnet på Scope-handenheten, så 
som det ska visas på displayen och 
i systemet.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 Välj handenhet i menyn inställ-
ningar.
5 Välj artikeln namn handenhet.
6 Med hjälp av tangentbordet matar 
du in ett namn för handenheten. 
För detta, observera hänvisningarna 
i avsnittet Mata in och bearbeta 
texter. För ytterligare informationer, 
se sida 33.
7 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
8 En bekräftelse visas.
9 Efter ca 1 sekund visas menyn 
inställningar.
10 Det nya namnet visas upptill till 
vänster på displayen.

Inställningar

42

Sparad

Namn handenhet

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Handdel

Namn handenhet

42

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Namn handenhet

Dörranrop in

Logga in handenhet

42

Namn handenhet

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Spara

Mata in ett namn för handenheten

Namn Mobildel 2



53

Tillvägagångssätt:
1 Skilj basstationen kort från 
elnätet och anslut den igen.
2 Så snart som lysdioden Status på 
basstationen blinkar grönt, har du 
ca 2 minuter för att logga in Scope-
handenheten.
3 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
4 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
5 Välj menyn inställningar.
6 Välj handenhet i menyn inställ-
ningar.
7 I menyn handenhet, välj logga in 
handenhet.
8 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
9 Den aktiva basstationen visas på 
displayen.
10 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
11 Anteckningen mata in PIN har 
valts.
12 Mata in din aktuella PIN (fabrik-
sinställning 0000).
13 Bekräfta med höger softkey 
(OK).
14 En bekräftelse visas.

Logga in handenheten till bassta-
tionen (Smart Gateway Mini)

42

Inställningar

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Språk

Datum / Tid

Toner / signaler

Handdel

Display

42

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Namn handenhet

Dörranrop in

Logga in handenhet

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Handdel

Logga in handenhet

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Mata in PIN * * **
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Display – Ljusstyrka I menyn inställningar > display 
ställer du in ljusstyrkan för displayen.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj display.
5 Inställningen för ljusstyrkan visas.
6 Med navigationsknapparna 
(vänster/höger) kan du ställa in ljus-
styrkan (- och +) för displayen.
7 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
8 En bekräftelse visas.

Inställningar

42

Inställningar

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Språk

Datum / Tid

Toner / signaler

Handdel

Display

42

Display

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

Ljusstyrka

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Display

Ljusstyrka
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För att snabbt kunna komma 
åt ett nummer i telefonboken, 
en Intercom-deltagare eller en 
Intercom-funktion, kan du tilldela 
dem ett kortnummer på 0 till 9.
Med hjälp av den beträffade sifferk-
nappen kan du sedan aktivera kort-
numret (håll knappen intryckt under 
3 sekunder).

Via anteckningarna I och II kan du 
dessutom programmera ytterligare 
två telefonnummer, Intercom-
deltagare eller Intercom-funktioner 
på varje softkey.
Denna möjlighet ska du använda 
för de telefonnummer eller byta 
funktioner, som du använder speci-
ellt ofta.

Kortnummer
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När den valda knappen redan har 
tilldelats ett kortnummer, kan du 
ersätta det med hjälp av höger 
softkey (tillval); se även Bearbeta 
eller ersätta kortnummer.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj kort-
nummer.
5 I listan med kortnummer, välj den 
knapp som ska beläggas med kort-
numret.
6 Bekräfta med höger softkey 
(infoga).
7 Välj, hur knappen för kortnumret 
ska beläggas:
• Nummer ur telefonboken
• Anteckning ur menyn Intercom
• Anteckning ur menyn Koppla 
(kopplingsfunktioner)
• Ny anteckning (som inte redan 
finns i telefonboken)
8 Bekräfta med höger softkey 
(Vidare). ...

Infoga ett nytt kortnummer

Inställningar

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Lägg till

Kortnummer 2
Sabina

Kortnummer 1

Matsson, Eva
Larsson, Per

I

5

II
1
2
3
4

6

42

Inställningar

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Toner / signaler

Handdel

Display

Kortnummer

System

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Nästa

Telefonbok

Intercom

Koppla

Ny anteckning

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Kortnummer

Lägg till
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Infoga ett nytt kortnummer
Nummer ur telefonboken

När du har valt telefonboken, 
öppnas den.

Förutsättning:
Telefonboken innehåller minst en 
kontakt. Om du ännu inte skulle 
ha deponerat någon kontakt i tele-
fonboken, visas ett felmeddelande. 
Därefter kan du skapa en ny kontakt 
med hjälp av höger softkey (alter-
nativ).

Tillvägagångssätt:
1 Välj en anteckning i telefonboken.
2 Bekräfta med höger softkey 
(Vidare).
3 Välj numret på den anteckning, 
som ska tilldelas knappen för kort-
numret.
4 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
5 En bekräftelse visas.

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Nästa

Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

Andersson, Helena

+491122334455
Privat

+49987654321
Mobil

+49123456789
Kontor

När du har valt Intercom, öppnas 
menyn Intercom-kontakter.

Förutsättning:
• Fler än en deltagare i systemet
• Programmering med program-
varan för buss-programmering (BPS)

Tillvägagångssätt:
1 Välj en av Intercom-kontakterna.
2 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
3 En bekräftelse visas.

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Trädgårdshus

Marta

Källare

Ludvig

Infoga ett nytt kortnummer
Anteckning ur menyn Intercom

Kortnummer

Lägg till

Telefonbok

Välja en anteckning

Spara

Kortnummer

Lägg till

Intercom

Välja en anteckning

Spara
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När du har valt Koppla, öppnas 
menyn Koppla.

Förutsättning:
• Programmering med program-
varan för buss-programmering (BPS)

Tillvägagångssätt:
1 Välj en kopplingsfunktion.
2 Bekräfta med höger softkey 
(Vidare).
3 En bekräftelse visas.

Inställningar

Infoga ett nytt kortnummer
Anteckning ur menyn Koppla

När du har valt ny anteckning, 
öppnas en inmatningsmask för att 
du ska kunna mata in namnet och 
anropsnumret för kortnumret.
Nya anteckningar som skapas med 
menyn Kortnummer, överförs inte 
till telefonboken och kan uteslu-
tande ropas upp som kortnummer. 
På så vis kan du skapa privata 
anteckningar i din handenhet, 
vilka inte överförs till den centrala 
telefonboken.

Tillvägagångssätt:
1 Mata in ett namn.
2 Mata in ett anropsnummer.
3 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
4 En bekräftelse visas.

42

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Nästa

Ljus

Garageport

Infoga ett nytt kortnummer
Ny anteckning

Kortnummer

Lägg till

Koppla

Välja en anteckning

Spara

Kortnummer

Lägg till

Ny anteckning

Skapa en ny anteckning

Spara

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Namn Sabine

1234567890Telefon
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Bekräfta kortnumret

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj kort-
nummer.
5 I listan med kortnummer, välj 
den knapp alt. den anteckning som 
ska ändras.
6 Ropa upp drop-up-menyn 
Alternativ med höger softkey 
(Alternativ).
7 Välj anteckningen Bearbeta eller 
Ersätta kortnummeranteckning.
8 Bearbeta eller ersätt namnet eller 
telefonnumret.
9 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
10 En bekräftelse visas.

Du bekräftar kortnumret, genom 
att hålla den beträffade sifferk-
nappen intryckt under ca 3 sek-
under.

Knapparna för kortnummer kan 
endast användas i beredskapstill-
ståndet (startskärm).

Bearbeta/ersätta ett kortnummer

42

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka OK

Bearbeta 
Ersätta kortnummeranteckning
Radera kortnummeranteckning

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Tillval

Kortnummer 2
Sabina

Kortnummer 1

Matsson, Eva
Larsson, Per
Andersson, Helena (Kontor)
Källare
Herbert

I

5

II
1
2
3
4

6

Startskärm

3 sek. knapp 0…9, I, II

+

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Kortnummer

Välj Kortnummeranteckning

Tillval

Bearbeta
Ersätta kortnummeranteckning
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Inställningar

42

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka OK

Bearbeta 
Ersätta kortnummeranteckning
Radera kortnummeranteckning

42

Kortnummer

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Tillval

Kortnummer 2
Sabina

Kortnummer 1

Matsson, Eva
Larsson, Per
Andersson, Helena (Kontor)
Källare
Herbert

I

5

II
1
2
3
4

6

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj kort-
nummer.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 I listan med kortnummer, välj 
den knapp alt. den anteckning som 
ska ändras.
7 Ropa upp drop-up-menyn 
Alternativ med höger softkey 
(Alternativ).
8 Välj anteckningen Radera kort-
nummer.
9 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
10 En bekräftelse visas.

Radera kortnummer

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

Kortnummer

Välj Kortnummeranteckning

Tillval

Radera kortnummeranteckning
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I menyn system genomför du de 
allmänna inställningarna för din 
Scope-handenhet.

Därtill hör:
• In- och frånkoppling av eco-läget 
(reducerad sändningseffekt)
• In och frånkoppling av dörran-
ropet 
• Aktivering av repeater-läget
• Fastläggning av tiden för val-
pausen 
• Fastläggning av förvalet för fast-
nätet (prefix)
• Fastläggning av flash-tiden 
(avbrott av ledningen under en defi-
nierad tid)
• Ändring av system-PIN och
• Återställning till fabriksinställ-
ningarna 

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Menyn system visas.

Allmänt

System

42

Inställningar

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Toner / signaler

Handdel

Display

Kortnummer

System

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

42

Huvudmeny

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Anropslistor

Telefonbok

Inställningar

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System
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I eco-läget anpassar handen-
heten sändningseffekten till 
avståndet till basstationen. 
Sändningseffekten reduceras 
stegvis i 3 steg eller höjs igen. 
Som standard är funktionen från-
kopplad.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Menyn system visas.
7 Funktionen eco-läge in är vald.
8 Tryck på höger softkey (spara) 
eller på den högra navigationsk-
nappen, för att ändra den aktuella 
inställningen.
9 En bekräftelse visas.

När du har kopplat in eco-läget, 
visas strecken för mottagnings-
kvaliteten på statusraden i grönt. I 
annat fall är strecken vita.

Koppla in och från eco-läget

System

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Eco-läge in

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning
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Koppla in inloggningsläget Som standard är funktionen  
frånkopplad.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Menyn system visas.
6 Funktionen eco-läge in är vald.
7 Välj funktionen Inloggningsläge 
in.
8 Tryck på höger softkey (spara) 
eller på den högra navigationsk-
nappen, för att ändra den aktuella 
inställningen.
9 En bekräftelse visas.

För ytterligare informationer, se sida 
23-25.

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Sparad

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Inloggningsläge in



64

Repeatrarna är signalförstär-
kare, som tjänar till för att öka 
räckvidden för en signal. För att 
öka basstationens räckvidd, kan 
du använda en DECT-repeater 
DR 800-0 (upp till 6 repeatrar per 
basstation).
Via funktionen aktivera repea-
ter-läget kan repeatrarna registreras 
till basstationen.

Hänvisningar:
• DECT-kodningen är inte aktiv i 
repeater-läget.
• Via en repeater kan två Scope-
handenheter anslutas samtidigt till 
basstationen. (Varje repeater kan 
användas samtidigt för två handen-
heter.)

Förutsättning:
Repeatern måste positioneras 
på ett ställe, där radiolänken till 
basstationen fortfarande fungerar 
korrekt.

Aktivera repeater-läget

System
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Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Menyn system visas.
6 Välj artikeln repeater-läge.
7 Tryck på knappen Bekräfta 
eller på den högra navigationsk-
nappen, för att aktivera repea-
ter-läget.
8 En bekräftelse visas.
9 Skilj basstationen kort från 
elnätet och anslut den igen.
10 Stick in repeatern i stickdosan. 
Repeatern registrerar sig automa-
tiskt till basen, och basen kopplar 
från kodningen.

Hänvisningar:
Via de 3 statuslysdioderna visar 
repeatern 
• Strömförsörjningen 
• Den aktiva förbindelsen och
• Förbindelsens kvalitet.

Så här visar den 2. lysdioden för-
bindelsens kvalitet:
• Grönt - bra förbindelse 
• Gult - tillräcklig förbindelse 
• Rött - ingen förbindelse

42

System

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Spara

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Repeaterläge
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När du driver din Siedle Scope via 
en telefonanläggning, behöver du 
eventuellt ett förval för att nå den 
externa linjen. Efter det att det har 
valts, kan det eventuellt vara nöd-
vändigt att lägga in en kort valpaus. 
Den krävda paustiden bestäms 
av den befintliga telefonanlägg-
ningen. Det finns tre valpauser 
att välja mellan: 800 ms, 1.600 ms 
och 3.200 ms; eller ingen valpaus: 
0 ms.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Menyn system visas.
6 Välj artikeln valpaus.
7 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
8 Valet av olika tider för valpausen 
visas.
9 Välj den beträffade anteck-
ningen.
10 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
11 En bekräftelse visas.

Ställa in en valpaus

System
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Valpaus
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Tillbaka Spara

800 ms

1600 ms

0 ms

3200 ms
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System
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Tillbaka Välja

Inloggningsläge in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
PIN
Fabriksinställning

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Valpaus

Välja en anteckning

Spara
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När ett prefix används för interna-
tionella samtal och tecknet plus 
(t.ex. +49) matas in, ersätts plus-
tecknet med de båda första siff-
rorna för ett internationellt samtal 
(t.ex. 0049). Detta gör att interna-
tionella telefonnummer kan skrivas 
lite kortare i telefonboken eller att 
det går snabbare att välja direkt med 
hjälp av tangentbordet.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Menyn system visas.
6 Välj artikeln prefix.
7 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
8 Mata in förvalet/prefixet för 
internationella samtal (t.ex. 00) 
med hjälp av tangentbordet.
9 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
10 En bekräftelse visas.

Prefix – Förval (internationellt) 42

System
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Tillbaka Välja

Dörranrop in
Repeaterläge

Eco-läge in

Valpaus
Prefix
Flashtid
System-PIN
Fabriksinställning

Startskärm

Huvudmeny

Inställningar

System

Prefix

Internationell

Mata in prefixet

Spara
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Prefix
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Spara

Internationell

Prefix för fastnätet

0 0
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Beroende på telefonanläggningen 
kan det vara nödvändigt att Siedle 
Scope automatiskt placerar prefixet 
framför den externa linjen framför 
telefonnumren.

Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
3 Välj menyn inställningar.
4 I menyn inställningar, välj system.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Menyn system visas.
7 Välj artikeln prefix.
8 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
9 Mata in prefixet för fastnätet 
med hjälp av tangentbordet. För 
ett prefix med en siffra, tryck in 
den beträffade siffran (t.ex. 0) i båda 
fälten och radera den första siffran 
med vänster softkey (<-X).
10 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
11 En bekräftelse visas.

Prefix – Fastlägga ett prefix för 
fastnätet

System

42

System
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42

Prefix

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Spara
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När en ”flash” utlöses under ett 
samtal, avbryts samtalet under en 
definierad tid, så att en kopplings-
funktion (till exempel vidarebefordra 
samtal) kan utlösas.
Hur länge avbrottet av ledningen 
måste vara, beror på den telefo-
nanläggning, till vilken Scope är 
ansluten.
I Scope kan 9 olika flash-tider på 80 
ms till 800 ms fastläggas.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn inställningar, välj system.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn system visas.
4 Välj artikeln flash-tid.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja). 
6 De möjliga flash-tiderna visas.
7 Välj det beträffade tillvalet.
8 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
9 En bekräftelse visas.

Ställa in flash-tiden 42

System
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Tillbaka Välja

Inloggningsläge in
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Eco-läge in

Valpaus
Prefix
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PIN
Fabriksinställning

42

Flashtid
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100 ms
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180 ms

250 ms

300 ms

400 ms

600 ms
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Viktiga systeminställningar är skyd-
dade mot obehörig åtkomst genom 
ett personligt identifikationsnummer 
med 4 tecken (PIN), t.ex. in- och 
utloggningen av en handenhet eller 
skyddet av knappen öppna dörr på 
din fastnätstelefon.
I menyn system-PIN kan du indi-
vidualisera fabriksinställningen PIN 
(0000) till en PIN med 4 tecken som 
du själv har valt.

Om du skulle ha glömt din PIN, 
måste en reset utföras för att åter-
ställa basstationen till fabriksinställ-
ningarna (se avsnittet ”Service > 
Reset av basstationen”).

Tillvägagångssätt:
1 I menyn inställningar, välj system.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn system visas.
4 Välj anteckningen PIN.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Anteckningen mata in gammal 
PIN har valts.
7 Mata in din aktuella PIN (fabriks-
inställning 0000).
8 Mata in den önskade nya PIN.
9 Bekräfta din nya PIN, genom att 
repetera den.
10 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
11 En bekräftelse visas.

Ändra PIN

System

42

System
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Mata in den nya PIN

Repetera den nya PIN

* * **

* * **

* * **
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Tillvägagångssätt:
1 I menyn inställningar, välj system.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn system visas.
4 Välj artikeln fabriksinställning.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Mata in din aktuella PIN (fabriks-
inställning 0000).
7 Bekräfta med höger softkey 
(Återställa).
8 En bekräftelse visas.

Fabriksinställning – Handdel 42
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Handdelen är återställd
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System
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Avbryt Återställa

Mata in PIN * * **

Mata in PIN, för nollställning handenhet
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Fabriksinställning – Basstation

System

Under en reset måste basstationen 
fortfarande försörjas med el, annars 
kan en reset inte genomföras kor-
rekt!

Vid en reset av Smart Gateway Mini 
(basstation) återställs den till leve-
ranstillståndet:
• PIN återställs till 0000;
• Alla inloggade handenheter loggas 
ut;
• Alle app-deltagarna avaktiveras, 
det finns alltså ingen förbindelse 
till Siedle appen för Smart Gateway 
Mini;
• Om den skulle vara aktiverad, 
avaktiveras vidarebefordran av dör-
ranropet alt. DoorMatic igen;
• Nätverksinställningarna för bassta-
tionen återställs;
• Användarinställningarna för den 
webbaserade användarytan åter-
ställs;
• Buss-konfigurationen (dvs. 
Intercom-kontakter, kopplings-
funktioner osv.) samt telefonboken 
bibehålls;
• Lösenorden för inloggningen till 
Smart Gateway Mini återställs.



73

Under en reset måste basstationen 
fortfarande försörjas med el, annars 
kan en reset inte genomföras kor-
rekt.

Tillvägagångssätt:
1 Dra ur patchkabeln för In-Home-
bussen på basstationen.
2 Tryck på knappen prog. på bas-
stationen (t.ex. med ett uppböjt gem 
eller liknande) och håll den intryckt, 
tills du har utfört följande hand-
lingssteg.
3 Stick in patchkabeln för In-Home-
bussen igen.
4 När lysdioden prog. blinkar två 
gånger, släpper du loss knappen 
prog. igen.
5 Raderingsförloppet har startats, en 
reset genomförs.
6 Lysdioden för statusen på bassta-
tionens framsida blinkar rött/grönt, 
för att visa att funktionen Reset är 
avslutad.
7 Utför en manuell omstart av bas-
stationen.
Skilj basstationen kort från elnätet 
och anslut den igen.

Power

Line

In-Home Prog.

LAN
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Menyn Status informerar om 
Siedle Scopes modell, den version 
av programmet som används för 
handenheten och basstationen, 
handenhetens IPEI-nummer samt 
basstationens IP-adress.

Informationer om ackumulatorns 
laddstatus samt om de funktioner 
(t.ex. DoorMatic, avstängning av 
anropssignalen) som är aktiva och 
icke aktiva återfinns i statusindike-
ringen upptill på displayen.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn Inställningar välj Status.
2 Menyn Status visas.
3 Efter att ha gått igenom statusför-
frågan, växla tillbaka till menynivån 
Inställningar med vänster softkey 
(Tillbaka), med höger Softkey 
(OK) eller med knappen Avsluta 
(röd hörlurssymbol).

Ropa upp systeminformationerna

Inställningar

42

Statusförfrågan
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Tillbaka OK

Firmware basst.

Firmware handenh.

Modell

IP basstation

IPEI

S 851-0

01.22.561

01.22.0.846

192.168.1.20

0009225d54
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Inställningar
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Tillbaka Välja

Handdel

Display

Kortnummer

System

Status
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Telefonbok

Allmänt I menyn telefonbok matar du in 
dina prioriterade kontakter.

Telefonboken kan förvaltas 
antingen via handenheten eller 
basstationens webbläsarbase-
rade användaryta.

De kontakter som du infogar på 
en handenhet, kan kopieras till alla 
andra handenheter, som är inlog-
gade till samma basstation.

Varje kontakt kan tilldelas tre 
anropsnummer.
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42

Telefonbok
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Tillbaka Tillval

Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

42

Telefonbok

Allmänt Tillvägagångssätt:
• Från startskärmen:  
Med den undre navigationsknappen 
öppnar du telefonboken.
• Du kan även öppna telefonboken 
via huvudmenyn:
1 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
2 Huvudmeny visas.
3 I huvudmenyn väljer du telefon-
boken med den undre navigationsk-
nappen.
4 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
5 Telefonboken visas.

Ordningsföljden för anteckning-
arna i telefonboken
• Anteckningarna i telefonboken 
sorteras i regel i alfabetisk ordning. 
• Specialtecken och siffror placeras 
först i listan.
• Om du önskar kringgå den alfa-
betiska ordningsföljden, foga in 
ett specialtecken eller en siffra före 
namnet. Dessa anteckningar pla-
ceras då i början av telefonboken.
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Anropa en kontakt Tillvägagångssätt:
1 Välj en anteckning i telefon-
boken.

Råd:
När telefonboken är mycket 
omfattande, kan du hoppa direkt 
till de namnanteckningar som börjar 
med en viss bokstav genom att 
trycka på den beträffade bokstavs-
knappen.

2 Bekräfta valet med knappen 
Bekräfta (navigation).
3 Välj det anropsnummer, som du 
vill välja - ifall flera anropsnummer är 
sparade för kontakten.
4 Tryck på knappen Välja (grön 
hörlurssymbol).
5 Anropet byggs upp. Displayen 
växlas till telefoneringsmoduset.

42

Internt anrop
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Andersson, Helena
Mobil

Tillval

42

Telefonbok
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Tillbaka Tillval

Alpers, Heinrich
Andersson, Helena

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

42

Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Bearbeta 

Andersson, Helena

+491122334455
Privat

+49987654321
Mobil

+49123456789
Kontor
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Telefonbok

Telefonbok-Tillval

Tillval

I telefonboken finns följande tillval:

• Skapa ny kontakt
• Radera kontakt
• Kopiera kontakt
• Radera telefonbok
• Kopiera telefonbok
• Bearbeta kontakt

Med funktionerna kopiera kontakt 
alt. kopiera telefonbok kan du över-
föra en enstaka kontakt eller hela 
telefonboken till en annan Scope-
handenhet.

Tillvägagångssätt:
1 Ropa upp drop-up-menyn 
Alternativ med höger softkey 
(Alternativ).
2 Välj det beträffade tillvalet.
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• Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.
• De specialtecken som vanligtvis 
används i det inställda språket 
uppnås genom att trycka flera 
gånger på en sifferknapp: Så visas 
t.ex.”Å” genom att trycka 4 gånger 
på knappen A.
• Med vänster softkey (<-X) kan du 
korrigera en felaktig inmatning.
• Med knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol) kan du avbryta inmatningen 
och återvända till telefonboken.

Tillvägagångssätt:
1 I drop-up-menyn tillval, välj 
anteckningen etablera ny kontakt, 
för att redigera en ny anteckning i 
telefonboken.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Mata in kontaktdatan.
4 Bekräfta med höger softkey 
(Spara).
5 En bekräftelse visas.

Skapa ny kontakt

42

Ny kontakt

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Spara

Efternamn Mayer

SvenFörnamn

1234567890Privat

Mobil

Kontor
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Telefonbok
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Tillbaka Tillval

Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B
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Telefonbok
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Tillbaka Välja

Radera telefonbok

Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt
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Telefonbok

Radera kontakt • Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.

Råd:
När telefonboken är mycket 
omfattande, kan du hoppa direkt 
till de namnanteckningar som börjar 
med en viss bokstav genom att 
trycka på den beträffade bokstavs-
knappen.

Tillvägagångssätt:
1 Välj en anteckning i telefon-
boken.
2 I drop-up-menyn tillval, välj 
anteckningen radera kontakt, för 
att radera den beträffade anteck-
ningen i telefonboken.
3 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
4 Nu visas frågan, om kontakten 
verkligen ska raderas.
5 Välj anteckningen Ja.
6 Bekräfta med höger softkey 
(Bekräfta).
7 En bekräftelse visas.

42

Radera kontakt?

Nej

Ja

Telefonbok
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Avbryt Bekräfta
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Telefonbok
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Radera telefonbok

Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt
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Telefonbok
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Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B



81

Kopiera kontakt • Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.
• En kontakt/telefonboken kan 
endast kopieras mellan inloggade 
Siedle-Scope-handenheter, det 
fungerar inte med handenheterna 
från andra tillverkare, eftersom GAP-
standarden inte är tillräckligt kompa-
tibel för detta.

Råd:
När telefonboken är mycket 
omfattande, kan du hoppa direkt 
till de namnanteckningar som börjar 
med en viss bokstav genom att 
trycka på den beträffade bokstavs-
knappen.

Tillvägagångssätt:
1 Välj en anteckning i telefon-
boken.
2 I drop-up-menyn Alternativ, välj 
anteckningen Kopiera kontakt, för 
att kopiera en kontakt från en han-
denhet till en annan handenhet.
3 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
4 Välj en handenhet eller alla 
handenheterna ur listan med de 
hittade handenheterna.
5 Bekräfta inmatningen med 
knappen Bekräfta (navigation).
6 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
7 En bekräftelse visas.

42

Telefonbok
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Tillbaka Tillval
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B
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Tillbaka Välja

Radera telefonbok

Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt
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Telefonbok
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Avbryt Kopiera

Mobildel 1
Alla handenheter

Mobildel 2
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Telefonbok

Radera telefonbok • Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.
• Telefonboken raderas lokalt 
från Siedle-Scope-handenheten. 
Basstationens centrala telefonbok 
förändras inte av detta.

Tillvägagångssätt:
1 I drop-up-menyn Alternativ, välj 
anteckningen Radera telefonbok, 
för att radera telefonboken i din 
Siedle Scope-handenhet.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Nu visas frågan, om alla anteck-
ningar ska raderas.
4 Välj anteckningen Ja.
5 Bekräfta med höger softkey 
(Bekräfta).
6 En bekräftelse visas.

42

Telefonbok
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Tillbaka Tillval

42
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Avbryt Bekräfta
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Telefonbok
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Radera telefonbok

Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt



83

Kopiera telefonbok • Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.
• En kontakt/telefonboken kan 
endast kopieras mellan inloggade 
Siedle-Scope-handenheter, det 
fungerar inte med handenheterna 
från andra tillverkare, eftersom GAP-
standarden inte är tillräckligt kompa-
tibel för detta.

Tillvägagångssätt:
1 I drop-up-menyn Alternativ, välj 
anteckningen Kopiera telefonbok, 
för att kopiera den lokala telefon-
boken från din handenhet till en 
annan handenhet.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Välj en handenhet eller alla 
handenheterna ur listan med de 
hittade handenheterna.
4 Bekräfta inmatningen med 
knappen Bekräfta (navigation).
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 En bekräftelse visas.

42

Telefonbok
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Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B
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Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja
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Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt
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Alla handenheter

Mobildel 2
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Telefonbok

Bearbeta kontakt • Med navigationsknapparna (övre/
undre) växlar du mellan raderna.
• De specialtecken som vanligtvis 
används i det inställda språket 
uppnås genom att trycka flera 
gånger på en sifferknapp: Så visas 
t.ex.”Å” genom att trycka 4 gånger 
på knappen A.
• Med vänster softkey (<-X) kan du 
korrigera en felaktig inmatning.
• Med knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol) kan du avbryta inmatningen 
och återvända till telefonboken.

Råd:
När telefonboken är mycket 
omfattande, kan du hoppa direkt 
till de namnanteckningar som börjar 
med en viss bokstav genom att 
trycka på den beträffade bokstavs-
knappen.

Tillvägagångssätt:
1 I drop-up-menyn Tillval, välj 
anteckningen Bearbeta kontakt, 
för att bearbeta en befintlig anteck-
ning i telefonboken.
2 Välj en anteckning i telefon-
boken.
3 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
4 Tryck på höger softkey (bearbeta).
5 Bekräfta med höger softkey 
(Spara). 
6 En bekräftelse visas.
7 Efter ca 1 sekund visas telefon-
boken.

42

Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Bearbeta

Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

42

Bearbeta

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Spara

Efternamn Abt

HeidrunFörnamn

1234567890Privat

0987654321Mobil

1234567890 Kontor
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Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Radera telefonbok

Kopiera kontakt 

Radera kontakt 

Skapa ny kontakt

Kopiera telefonbok

Bearbeta kontakt
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Meny – Intercom

Allmänt Via menyn Intercom kan du utföra 
funktioner inom byggnadskommuni-
kationen, till exempel:
• Koppla in och från lampor
• Anropa svarsapparater
• Anropa andra Scope-handenheter
• Aktivera DoorMatic
• Aktivera Vidarebefordran av dör-
ranrop

I menyn Intercom är kopplings- och 
styrfunktionerna uppdelade i föl-
jande kategorier:
• Internapparater
• Dörrar
• Koppla
• Alternativ för dörranrop

Styr- och kopplingsfunktionerna 
måste programmeras av elinstalla-
tören.

Tillvägagångssätt:
1 Från startskärmen:  
Med den vänstra navigationsk-
nappen, välj menyn Intercom.

42

Intercom

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Internapparater

Dörrar

Koppling

Tillv. dörran.

42

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30
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Meny – Intercom

Anropa internapparater Tillvägagångssätt:
1 I menyn Intercom, välj Intercom-
kontakter.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn Internapparater visas.
4 Välj den kontakt, som du vill 
anropa.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Anropet byggs upp. Displayen 
växlas till telefoneringsmoduset.
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Internapparater

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Trädgårdshus

Marta

Källare

Ludvig

42

Intercom

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Internapparater

Dörrar

Koppling

Tillv. dörran.

42

Internapparater

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Marta

Tillval
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Anropa en dörr I speciella fall kan det vara nödvän-
digt, att via dörrhögtalaren aktivt 
kunna anropa en besökare som står 
vid dörren.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn Intercom, välj dörrar.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn dörrar visas.
4 Välj den dörr, som du vill anropa.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Anropet byggs upp. Displayen 
växlas till telefoneringsmoduset.

42

Dörrar

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Sista dörr

DoorMatic

Bakingång

Trädgårdsgrind

42

Intercom

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Internapparater

Dörrar

Koppling

Tillv. dörran.
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Meny – Intercom

Koppla Styr- och kopplingsfunktionerna 
måste programmeras av elinstalla-
tören.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn Intercom, välj Koppla.
2 Menyn Koppla visas.
3 Välj den kopplingsfunktion som 
du vill utföra (t.ex. öppna gara-
geporten).
4 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
5 Kopplingsfunktionen utlöses.
6 En bekräftelse visas.

42

Intercom

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Internapparater

Dörrar

Koppling

Tillv. dörran.

42

Koppla

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Ljus

Garageport

42

Koppla

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Garageport
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Aktivera DoorMatic När anropsknappen vid dörren trycks 
in, aktiveras dörröppnaren automa-
tiskt - funktionen DoorMatic kan 
aktiveras för en viss dörr eller för alla 
dörrarna.

Om funktionen DoorMatic redan 
skulle vara inställd, så avaktiveras 
den automatiskt, när funktionen 
Vidarebefordran av ett dörranrop 
aktiveras.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn Intercom, välj Intercom-
inställningar.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn Alternativ för dörranrop 
visas.
4 Välj funktionen DoorMatic.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 En bekräftelse visas.

42

Tillv. dörran.

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

DoorMatic in
Vidarebef. dörranrop

42

Tillv. dörran.

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara

DoorMatic

Vidarekoppling anrop

42

Intercom

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Internapparater

Dörrar

Koppling

Tillv. dörran.
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 Aktivera vidarebefordran av 
dörranrop

Ankommande dörranrop vidare-
befordras till ett i förväg fastlagt 
anropsnummer.

Om funktionen DoorMatic redan 
skulle vara inställd, så avaktiveras 
den automatiskt, när funktionen 
Vidarebefordran av ett dörranrop 
aktiveras.

Tillvägagångssätt:
1 I menyn Intercom-inställningar, välj 
vidarebefordran av dörranrop.
2 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
3 Menyn vidarebefordran av dör-
ranrop visas.
4 Funktionen mål för vidarebe-
fordran är vald.
5 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
6 Menyn telefonbok visas. 
7 Välj en anteckning i telefon-
boken.
8 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
9 En bekräftelse visas.

Meny – Intercom

42

Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun

Abdullah, Rayan

AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

42

Tillv. dörran.

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Mål vidarebef. anrop

Inget mål valt
Vidarekoppling anrop

42

Telefonbok

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avbryt Spara 

Andersson, Helena

+491122334455
Privat

+49987654321
Mobil

+49123456789
Kontor
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Utlösa dörröppnaren I menyn Vidarekoppling av dör-
ranrop kopplas dörranropet auto-
matiskt vidare till en fastnätstelefon. 
Denna funktion gäller uteslutande 
för dörranrop; vidarekopplingen av 
dörranropet kan bara ske till en fast-
nätstelefon.
Om du dessutom vill använda funk-
tionen Öppna dörr på din fastnätste-
lefon, så behöver du din individuella 
PIN.

Funktionen Öppna dörren kan 
aktiveras på avstånd med valfri fast-
nätstelefon/vanlig telefon. För detta 
måste en styrkod med basstationens 
aktuellt giltiga PIN matas in under 
det pågående dörrsamtalet.

Tillvägagångssätt:
1 Under det pågående dörrsam-
talet, mata in följande teckenföljd 
med fastnäts-/mobiltelefonens 
tangentbord, för att aktivera funk-
tionen Öppna dörren: [PIN]# -> 
t.ex. 8371#
2 Kopplingsfunktionen utlöses.

Säkerhetshänvisningar
• Vidarebefordra dörranropen 
endast till de telefonnummer/kon-
takter som du kan lita på samt till 
kända fastnäts-/mobiltelefoner.
• Förråd inte din PIN för någon 
främmande person.
• Avaktivera vidarebefordran av 
dörranropen, när det inte längre 
behövs.
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När ett dörrsamtal genomförs med 
en extern fastnäts-/mobiltelefon 
via funktionen Vidarebefordran av 
dörranrop, hörs en upptagetton i 
telefonnätet, när samtalet avslutas 
(lägga på). För att förhindra detta, 
kan du stänga av dörrhögtalarens 
signal på avstånd, innan du avslutar 
samtalet.

Tillvägagångssätt:
1 Innan dörrsamtalet avslutas, 
mata in följande teckenföljd med 
fastnäts-/mobiltelefonens tangent-
bord, för att stänga av signalen från 
dörrhögtalaren: * 0 #
2 Om denna teckenföljd inte matas 
in, så kan fastnätets upptagetton 
höras på dörrhögtalaren ända tills 
samtalets timeout (ca 1 minut).
3 Avsluta dörrsamtalet på din 
externa fastnäts-/mobiltelefon.

Meny – Intercom

Koppla från dörrhögtalaren
Avsluta ett samtal
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Basstation/Smart Gateway Mini

Allmänt
Smart Gateway Mini SGM 650-0 
motsvarar basstationen S 851-0. För 
driften av SGM 650-0 krävs Siedle 
appen för Smart Gateway Mini. 
Genom att utvidga SGM 650-0 
med en handenhet SZM 851-0, 
förvandlas den till en Siedle Scope 
S 851-0.
Siedle Scope är en IP-nätport för 
Siedle appen och en DECT-basstation 
för Scope- och GAP-handenheterna.

Som basstation för Scope S 851-0, 
förmedlar Smart Gateway Mini 
SGM 650-0 mellan dörrhögtalaran-
läggningen och hemnätverket. 
Den omsätter signalerna från din 
dörrhögtalaranläggning till nätverk-
sprotokollnivån (IP), för att det ska 
vara möjligt att integrera smarttele-
foner och pekdatorer i ditt dörrhög-
talarsystem.

För basstationens webbläsar-
baserade användaryta har två 
användare med olika rättigheter 
skapats: admin (standardlö-
senord: admin) och user (stan-
dardlösenord: user).

När du använder en annan 
webbläsare än Mozilla Firefox, 
kan det uppstå presentationsfel.

Informationer angående idrifttag-
ningen av basstationen S 851-… alt. 
Smart Gateway Mini SGM 650-…, 
se den beträffade anvisningen för 
idrifttagningen.

Säkerhetshänvisningar
1 Ändra standardlösenordet 
(admin/user) för administratörens/
användarens åtkomst, oberoende på 
om basstationen är förbunden med 
ett nätverk med tillgång till Internet.
2 Välj säkra lösenord med tecken, 
siffror och specialtecken!
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Basstation/Smart Gateway Mini

Menystruktur användaryta

Menynivå 1 Menynivå 2

Systemstatus

Ändra lösenord

Nätverk
Datum / Tid

In-Home-buss

DECT Basstation

Handenheter
Telefoni

Siedle App

Kontakter Förvalta

Sammanställa

Uppdatera

Service

För de markerade menypunkterna finns det undermenypunkter.
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Logga in som administratör Tillvägagångssätt:
1 Anslut PC:n med nätverkskabeln 
till uttaget LAN på basstationen.
2 Öppna webbläsaren Firefox och 
mata in basstationens IP-adress 
(standard: 169.254.1.1).
3 Inloggningssidan öppnas.
4 Mata in användarnamnet 
admin.

5 Mata in tillhörande lösenord 
(standard: admin).
6 Vid behov, välj ett annat språk.
7 Klicka på Logga in.
8 Basstationens användaryta för 
administratören visas.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Logga in som administratör
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Som administratör står följande 
funktioner till ditt förfogande på 
användarytan:
• Systemstatus
• Ändra lösenord
• Nätverk
• Datum/klockslag
• In-Home-buss
• DECT
• Telefoni
• Siedle app
• Kontakter
• Uppdatera
• Service
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Logga ut
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Logga ut.
2 Du loggades ut från basstationen 
och befinner dig på inloggnings-
sidan.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Logga in som användare
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Anslut din PC med nätverkskabeln 
till uttaget LAN på basstationen.
2 Öppna webbläsaren Firefox på 
din PC och mata in basstationens 
IP-adress (standard: 169.254.1.1).
3 Inloggningssidan öppnas.
4 Mata in användarnamnet user.
5 Mata in tillhörande lösenord 
(standard: user).

6 Vid behov, välj ett annat språk.
7 Klicka på Logga in.
8 Basstationens användaryta för 
användaren visas.
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När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Som användare står följande 
funktioner till ditt förfogande på 
användarytan:
• Systemstatus
• Ändra lösenord
• Kontakter
• Service

Innan du utför systemkonfiguratio-
nens nästa steg, måste du ha loggat 
in dig som administratör igen:
1 Logga in dig igen som adminis-
tratör på basstationen.
2 Mata in användarnamnet 
admin.
3 Mata in tillhörande lösenord 
(standard: admin).
4 Vid behov, välj ett annat språk.
5 Klicka på Logga in.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Systemstatus
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Systemstatusen visar en kompakt 
översikt över statistiken för alla kom-
munikationsgränssnitten:
• Status nätverk 
• Status telefonanslutning 
• Status In-Home-buss
• Basstationens status
• Registrerade handenheter 
• Registrerade app-deltagare

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Systemstatus.
2 Systemstatusen visas.
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Ändra lösenord
Du kan bara ändra lösenordet 
för den användaryta, till vilken 
du har loggat in dig: Inloggning 
som administratör (admin) -> 
lösenord för administratören 
(standard: admin) Inloggning 
som användare (user) -> lösenord 
för användaren (standard: user)

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Ändra lösenord.
2 Menyn Ändra lösenord visas.
3 Mata in det gamla lösenordet.
4 Mata in det nya lösenordet.
5 Upprepa inmatningen av det nya 
lösenordet.
6 Klicka på Ta över.
7 Du har ändrat lösenordet.
8 Upprepa förloppet med använ-
daråtkomsten (user) efter idrift-
tagningen.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Ändra nätverksinställningarna
I leveranstillståndet är DHCP akti-
verad. I DHCP-läget tilldelas bas-
station alla nätverksinställningarna 
från routern/Managed Switch. Alla 
ändringarna av nätverksinställning-
arna påverkar möjligheten att nå 
basstationen på PC:n/Siedle appen i 
nätverket.
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Nätverk.
2 Nätverksinställningarna visas.
3 Klicka på den kvadratiska tang-
enten vid DHCP.
4 Nätverksinställningarna visas mot 
vit bakgrund och kan ändras.
5 Genomför ändringarna av nät-
verksinställningarna.
6 Klicka på Ta över.
7 Du har ändrat nätverksinställning-
arna.
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Ställa in datum och klockslag
Basstation kan synkronisera datumet 
och klockslaget automatiskt via 
nätverksroutern, under förutsättning 
att det finns en förbindelse till nät-
verket. Alternativt kan du ställa in 
datumet och klockslaget manuellt.
Basstation behöver ett korrekt 
datum och klockslag, för att Siedle 
appen för Smart Gateway Mini även 
ska kunna utlösa till exempel dör-
röppnaren, och för att kunna förse 
alla registrerade dörrbilder med rätt 
datum och klockslag. 

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Datum/klockslag.
2 Menyn Datum/klockslag visas.
3 Klicka på den kvadratiska tang-
enten vid Automatisk.
4 Datumet och klockslaget visas mot 
vit bakgrund och kan ändras.
5 Mata in det aktuelle datumet 
och det aktuella klockslaget.
6 Klicka på Ta över.
7 Du har ändrat datumet och klock-
slaget.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Ändra PIN Tillvägagångssätt:
1 Klicka på DECT > basstation.
2 Menyn Basstation visas.
3 Mata in en ny PIN med 4 siffror.
4 Klicka på Ta över.
5 En handenhet kan nu endast 
loggas in med den nya PIN.
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Koppla in inloggningsläget – 
Logga in handenhet
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på DECT > basstation.
2 Menyn Basstation visas.
3 Klicka på den kvadratiska tang-
enten vid inloggningsläget.
4 Nu är inloggningsläget aktivt 
under ca 2 minuter.
5 Logga in din handenhet med den 
PIN som visas.
6 Efter lyckad inloggning kopplas 
inloggningsläget från automa-
tiskt.
7 Du har loggat in din handenhet.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Förvalta handenheter –  
Ändra namnet på en handenhet
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på DECT > Handenheter.
2 Menyn Handenheter visas.
3 Klicka på en deltagare  
(INT 1 – INT 8).
4 Mata in ett nytt namn för han-
denheten.
5 Klicka på Ta över.
6 Om det skulle finnas fler inlog-
gade handenheter, upprepa 
förloppet med de andra handen-
heterna.
7 Du har ändrat handenhetens 
namn.
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Logga ut mobildel
Alla handenheter som loggades in 
till basstationen, måste loggas ut 
via basstationens webbläsarba-
serade användaryta, för att inte 
längre visas som interna deltagare. 
Om en inloggad handenhet kopplas 
från, går sönder, eller tas ut ur 
basstationens/DECT-repeaterns mot-
tagningsområde, visas den fortfa-
rande som intern deltagare, även 
när den inte längre kan nås.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Skapa app-deltagare Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Siedle app.
2 Menyn Siedle app visas.
3 Klicka på en deltagare  
(deltagare 1 – deltagare 4).
4 Mata in deltagarens efternamn.
5 Mata in deltagarens förnamn.
6 Mata in ett lösenord (4–10 
tecken).

7 Upprepa inmatningen av lösen-
ordet.
8 Klicka på Ta över.
9 Logga in appen på mobiltele-
fonen med deltagarens data.
10 När du vill logga in flera app-del-
tagare, upprepa förloppet för alla 
app-deltagarna.
11 Du har skapat en app-deltagare.
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Radera app-deltagare Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Siedle app.
2 Menyn Siedle app visas.
3 Klicka på en deltagare  
(deltagare 1 – deltagare 4).
4 Klicka på Radera användare.
5 När du vill logga ut flera app-del-
tagare, upprepa förloppet för alla 
app-deltagarna.
6 Du har loggat ut app-deltagaren.

Om en iPhone/iPad under en 
kortare eller längre tid inte 
längre används (reparation, såld, 
utbytt) med Siedle appen för 
Smart Gateway Mini, avinstal-
lera appen från denna apparat. 
Överlämna aldrig en iPhone/iPad 
med en fungerande app till främ-
mande personer!
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Basstation/Smart Gateway Mini

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Kontakter > Förvalta 
> Kopiera.
2 Menyn Förvalta – Kopiera visas.
3 Klicka på den kvadratiska tang-
enten vid Från handenhet (1–8) 
för att välja käll-handenheten.
4 Klicka på de kvadratiska tang-
enterna vid Till handenhet (1–8), 
för att välja mål-handenhet-
en(erna).
5 Klicka på Ta över.
6 Du har kopierat alla kontakterna 
från käll-handenheten till alla 
mål-handenheterna.

Kopiera kontakter mellan han-
denheter
En kontakt/telefonboken kan endast 
kopieras mellan inloggade Siedle-
Scope-handenheter, det fungerar 
inte med handenheterna från andra 
tillverkare, eftersom GAP-standarden 
inte är tillräckligt kompatibel för 
detta.
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Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Kontakter > Förvalta 
> Radera.
2 Menyn Förvalta - Radera visas.
3 Klicka på en bokstav (A–Z) , för 
att söka en kontakt, eller mata in ett 
efternamn vid söka anteckning.
4 Alla kontakter som överens-
stämmer med valet/din inmatning 
visas.
5 Klicka på önskad kontakt.
6 Klicka på Radera.

7 Om du vill radera andra kontakter, 
upprepa förloppet.
8 Du har raderat kontakten i den 
centrala telefonboken och på alla 
handenheterna.

Radera kontakter från handen-
heter
En kontakt/telefonboken kan endast 
raderas med inloggade Siedle-Scope-
handenheter, det fungerar inte med 
handenheterna från andra tillver-
kare, eftersom GAP-standarden inte 
är tillräckligt kompatibel för detta.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Infoga kontakt
En kontakt/telefonboken kan endast 
kopieras mellan inloggade Siedle-
Scope-handenheter, det fungerar 
inte med handenheterna från andra 
tillverkare, eftersom GAP-standarden 
inte är tillräckligt kompatibel för 
detta.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Kontakter > Skapa.
2 Menyn Skapa visas.
3 Klicka på Ny.
4 Mata in kontaktens kontaktdata 
(namn, telefonnummer).
5 Klicka på de kvadratiska tang-
enterna vid Tillgänglig på han-
denheten, för att kopiera kontakten 
till endast utvalda handenheter.
6 Klicka på Ta över.

7 Om du vill skapa andra kontakter, 
upprepa förloppet.
8 Du har skapat kontakten i den 
centrala telefonboken och kopierat 
in den på de valda handenheterna.
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Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Kontakter > Skapa.
2 Menyn Kontakter - Skapa visas.
3 Klicka på en bokstav (A – Z), för 
att söka en kontakt, eller mata in ett 
efternamn vid söka anteckning.
4 Alla kontakter som överens-
stämmer med valet/din inmatning 
visas.
5 Klicka på önskad kontakt.

6 Ändra kontaktdatan så, som 
önskas.
7 Klicka på Ta över.
8 Om du vill bearbeta andra kon-
takter, upprepa förloppet.
9 Du har ändrat kontakten i den 
centrala telefonboken och på alla 
handenheterna.

Söka och bearbeta en kontakt
När du använder en annan webb-
läsare än Mozilla Firefox, kan det 
uppstå presentationsfel.
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Basstation/Smart Gateway Mini

Söka och radera en kontakt
En kontakt kan endast raderas full-
ständigt, på alla handenheterna. När 
du använder en annan webbläsare 
än Mozilla Firefox, kan det uppstå 
presentationsfel.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Kontakter > Förvalta 
> Radera.
2 Menyn Förvalta - Radera visas.
3 Klicka på en bokstav (A–Z) , för 
att söka en kontakt, eller mata in ett 
efternamn vid söka anteckning.
4 Alla kontakter som överens-
stämmer med valet/din inmatning 
visas.
5 Klicka på önskad kontakt.
6 Klicka på Radera.

7 Om du vill radera andra kontakter, 
upprepa förloppet.
8 Du har raderat kontakten i den 
centrala telefonboken och på alla 
handenheterna.
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Aktualisera systemet
För att kunna genomföra systemak-
tualiseringen, måste basstationen/
Smart Gateway Mini vara ansluten 
till en router med Internet-
förbindelse. I detta fall tilldelas 
basstationen/Smart Gateway Mini en 
IP-adress av routern, under förutsätt-
ning att den automatiska adresstill-
delningen (DHCP) är aktiv. Om det 
inte finns någon Internet-förbindelse 
vid idrifttagningen, genomför en 
systemaktualisering vid en senare 
tidpunkt.

Tillvägagångssätt:
1 Klicka på Uppdatering.
2 Menyn Uppdatering visas.
3 Klicka på Nedladdning.
4 Siedles nedladdningszon öppnas 
på webbläsaren.
5 Jämför basstationens program-
version med det program som till-
handahålls i Siedles nedladdningszon 
(t.ex. basstation = 01.22.0.852w, 
Siedles nedladdningszon = 
01.22.1.890w).

6 Om det finns ett högre versions-
nummer, välj den nyare pro-
gramversionen och spara den på 
datorn.
7 Packa upp det komprimerade 
programmet, som du har laddat 
ned.
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Konfigurera basstationen/Smart Gateway Mini

8 Klicka på Välj.
9 På webbläsaren öppnas sidan 
Uppladda fil.
10 Välj den uppackade program-
versionen och bekräfta valet med 
Öppna.
11 Sidan Uppladda fil stängs och 
namnet på den valda filen visas i 
menyn Uppdatering.
12 Om du skulle ha valt fel fil, visas 
ett felmeddelande.
13 Upprepa förloppet igen.

14 Klicka på tangenten 
Uppdatering, för att starta syste-
maktualiseringen.
15 Ett bekräftelsemeddelande angå-
ende uppdateringsförloppet visas.
16 Följ hänvisningarna angående 
uppdateringen.

När systemet har aktualiserats, 
visas ett bekräftelsemeddelande.
Genomför en omstart med bas-
stationen: Avbryt spänningsför-
sörjningen under ca 5 sekunder.
Nu är basstationens system aktua-
liserat.
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Aktualisera handenheterna

Om systemuppdateringen även 
innehåller en uppdatering för 
Siedle-Scope-handenheten, visar 
displaysymbolen detta som ett 
missat anrop.
Aktualiseringen av handenheten 
startas med hjälp av anteckningen 
(t.ex. SW-Update 01.22.1.890w) i 
anropslistan Alla anrop.
För att kunna genomföra aktuali-
seringen, behövs ett funktions-
dugligt laddningsställ och en bra 
förbindelse till basstationen.
Genomför ingen aktualisering via en 
DECT-repeater.
Den fullständiga aktualiseringen 
inklusive omstart av handenheten 
tar ca 10-15 minuter.
Endast en handenhet kan aktuali-
seras varje gång. Flera handenheter 
måste aktualiseras den ena efter 
den andra.

Tillvägagångssätt:
1 Med den högra navigationsk-
nappen väljer du huvudmenyn.
2 Huvudmeny visas.
3 Menyn Anropslista har valts.
4 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
5 Anropslistan Alla anrop är vald.
6 Bekräfta med höger softkey 
(välja).
7 Anropslistan Alla anrop visas.
8 Välj anteckningen för program-
uppdateringen (t.ex. SW-Update 
01.22.1.890w).
9 Bekräfta inmatningen med 
knappen Ta emot samtal (grön 
hörlurssymbol) eller med knappen 
Bekräfta (navigation).

Aktualisera handenheterna

42

Anropslistor

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Välja

Alla anrop

Missade dörranrop

Missade anrop

Mottagna anrop

Valda nummer

42

Anropslistor

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Tillbaka Tillval

SW-Update 01.22.1.890w
Mån 27/04 2015 12:30

42

Handenhet 1 Mån 27/04 2015

12:30

1

1

1
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42

Service Call

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Nedladdning…

10 Ställ handenheten i laddnings-
stället och följ de hänvisningar 
som visas.
11 Överföringen av datan till han-
denheten startar inte, förrän han-
denheten står i laddningsstället.
12 Förloppet för aktualiseringen av 
handenheten visas på displayen med 
en kugghjulssymbol och nedladd-
ningens framsteg visas i procent.
13 Aktualiseringen av handen-
heten startar.
14 På displayen visas olika hänvis-
ningar. Observera dem!
15 När nedladdningenav pro-
gramvaran från basstationen till 
handenheten har avslutats, startas 
handenheten på nytt.
16 Ta inte ut handenheten 
ur laddningsstället, förrän 
omstarten är avslutad och du kan 
se startskärmen igen. 
17 Aktualisera de andra handen-
heterna på samma sätt.

42

Service Call

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Ta inte ut den ur ladd.stället…

42

Service Call

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Ta inte ut den ur ladd.stället…
Ny start…

Aktualisera handenheterna
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Siedle app för Smart Gateway Mini

Allmänt
Scopes basstation är samtidigt en 
IP-gateway. En LAN-anslutning 
etablerar förbindelser i IP-nätverket. 
I ett lokalt WLAN vidarebefordras 
dörrkommunikationens signaler till 
Siedle app för Smart Gateway Mini.

Du kan inte använda Siedle appen 
för Smart Gateway Mini i dörr-
kommunikationssystemet, förrän 
programmeringen (t.ex. genom 
en elspecialist) och idrifttagningen 
av basstation S 851-… alt. Smart 
Gateway Mini SGM 650-… är 
avslutad.
Appens inloggningsdata fastläggs 
när Scope basstationen alt. en 
IP-Gateway tas i drift.

Säkerhetshänvisningar
Mobildelen till Scope måste förvaras 
lika noggrant och stöldsäkert som en 
husnyckel, eftersom det är möjligt 
att öppna dina husdörrar med den 
även utifrån.
Sörj för att den inte hamnar i orätta 
händer!

Siedle appen för Smart Gateway 
Mini kan användas som dörröppnare 
från vilken plats som helst! Förvara 
de smarttelefoner/pekdatorer, på 
vilka Siedle appen är aktiverad, på 
ett ställe där de är säkra mot stöld. 
Skydda dessa apparater med en kod/
ett lösenord mot obehörig använd-
ning. Använd alltid de mest aktuella 
skyddsmekanismerna som står till 
förfogande på din mobiltelefon.

I vissa fall kan appen tillfälligt inte 
nås i WLAN. Då tar den inte längre 
emot några dörranrop, i ogynnsam-
maste fall under flera minuter.

Funktioner
Med Siedle appen för Smart 
Gateway Mini förvandlas din iPhone 
eller iPad till en mobil utvidgning i 
en In-Home-dörrhögtalaranläggning 
från Siedle. Appen utvecklades 
speciellt för dörrkommunikationens 
krav. Deras funktioner överens-
stämmer med de som finns för en 
Siedle-inomhusstation. Den tar emot 
dörranropet, visar en live-videobild, 
bygger upp en samtalsförbindelse 
och öppnar dörren. Naturligtvis med 
integrerad säkerhet och all komfort, 
som till exempel ett bildminne. 
Videobilden står genast till förfo-
gande. Talkvaliteten uppfyller de 
höga kraven från Siedle, och dörren 
öppnas genom att trycka en gång på 
den beträffade nyckelsymbolen.

Siedle appen för Smart Gateway 
Mini är en mobil komplettering till 
en dörrhögtalaranläggning och 
ersätter ingen internapparat. Av 
detta skäl rekommenderar Siedle att 
förutom appen även alltid förutse 
en kabelbunden system-inomhussta-
tion. 

För att kunna driva den här Siedle 
appen krävs en Siedle Scope eller 
en Smart Gateway Mini tillsammans 
med installationssystemet In-Home-
buss. Mer informationer återfinns på 
vår webbplats.

Funktioner:
- Audio- och video-dörrkommuni-
kation
- Öppna dörren, koppla ljuset
- Säker dörröppningsfunktion
- Funktion högtalande samtal
- Ljudstyrkan kan ställas in under 
samtalet
- Mikrofonen kan stängas av
- Olika anropssignaler
- Manuellt val av dörren
- Visar videobilden med bildavsnittet
- Video-vrid-funktion för bildav-
snittet
- Automatisk bildminnesfunktion
- Understöd headset
- Automatisk inloggning
- Omkoppling mellan stående och 
liggande format för video (iPhone)
- Omkoppling mellan stående och 
liggande format för hela appen 
(iPad)

Systemförutsättningar:
- Siedle Scope V1.24.1.955 
(S 851-…)
- Smart Gateway Mini V1.24.1.955 
(SGM 650-…)
- iPhone 5/5S/5C/6/6 Plus, iPad 2/3/4 
generationen, iPad mini, iPad mini 
med retina-display, iPad Air

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.0 eller 
nyare. Kompatibel med iPhone och 
iPad.
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Uppträdande vid inskränkningar 
i förbindelsen
På grund av inskränkningarna i 
WLAN-förbindelsen, kan det hända 
att Siedle appen för In-Home inte 
fungerar korrekt eller bortfaller helt. 
Inskränkningarna i förbindelsen kan 
orsakas av:
• Dålig överföringshastighet på 
grund av att räckvidden har över-
skridits eller av konstruktiva villkor i 
byggnaden (armerad betong)
• Avbrott i WLAN-förbindelsen 
(WLAN-routern fungerar inte)
• Störning i WLAN-förbindelsen på 
grund av yttre påverkningar (t.ex. 
någon annan teknisk apparat är 
defekt)
• Tekniska inskränkningar hos 
WLAN-routern

Vid inskränkningar i förbindelsen 
reagerar Siedle-appen för In-Home 
på följande sätt:
• Dålig överföringshastighet: 
Dataintensiva funktioner aktiveras 
med lägre prioritet (t.ex. dörranrop 
endast tillsammans med audioför-
bindelse)
• Avbrott i WLAN-förbindelsen: Efter 
ca 5 sekunder sänds meddelandet 
att det inte finns någon förbindelse 
till basstationen. Appen förbinder sig 
automatiskt med basstationen (auto-
matisk inloggning), så snart som 
det har etablerats en förbindelse till 
nätverket igen.

Logga in app-deltagare
Innan du kan logga in Siedle appen 
för Smart Gateway Mini på bassta-
tionen, måste den ha installerats 
på iPhone eller iPad och minst en 
app-deltagare måste ha skapats. 
På grund av de olika bildskärmsfor-
maten varierar bilden på iPhonens 
menyyta. För att kunna använda 
Siedle appen för Smart Gateway 
Mini, behövs en WLAN-router med 
inkopplad WLAN. Beakta router-till-
verkarens hänvisningar om hur 
WLAN ska kunna användas säkert 
(högsta kodningsstandard med 
minst WPA2(AES / CCMP), osynligt 
WLAN-namn/SSID, långt och säkert 
lösenord för nätverket). I routern, 
spärra åtkomsten till Internet för 
basstationen!

Tillvägagångssätt:
1 Installera Siedle appen för 
Smart Gateway Mini på den 
beträffade apparaten (iPhone alt. 
iPad), om det inte redan är gjort.
2 Förbind din iPhone/iPad med 
WLAN-routerns WLAN.
3 Starta Siedle appen för Smart 
Gateway Mini på din iPhone/iPad. 
Inloggningsdialogen (inloggning) 
visas.
4 Mata in inloggningsdatan, för 
att logga in Siedle appen för Smart 
Gateway Mini på basstationen:
5 Nätportens IP-adress: 
Basstationens IP-adress i nät-
verket (t.ex. 192.168.1.20) – inte 
IP-adressen för åtkomsten till 
Internet i WLAN-routern.
6 Användarnamn: För varje 
app-deltagare i basstationen finns 
det ett användarnamn, som inte kan 
ändras (app_1 till app_4).
7 Lösenord: Lösenord med 10 
tecken för en skapad app-deltagare i 
basstationen.
8 Inloggningsdatan (användar-
namn, lösenord och nätportens 
IP-adress) i appen, måste överens-
stämma med app-deltagarnas upp-
gifter i basstationen, annars kan det 
inte etableras någon förbindelse till 
basstationen.
9 Ge varje iPhone/iPad en egen 
app-deltagare med olika 
lösenord.
10 Förråd inte inloggningsdatan 
för någon främmande person!

Siedle app för Smart Gateway Mini
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Automatisk bildlagring

För videoöverföringen behövs en 
WLAN-förbindelse med tillräcklig 
överföringshastighet till bassta-
tionen.
En bild sparas automatiskt av varje 
person som utlöser ett dörranrop 
(ringer på dörren) på videodörrhög-
talaranläggningen.
I en speciell lista med dörranropen 
i menyn Dörrbilder dokumenteras 
alla dörranropen med datum och 
klockslag. Till varje dörranrop hör 
en bild, som senare kan visas i 
menyn Dörrbilder och som även kan 
användas för andra ändamål.

Juridiska hänvisningar
Bilder på personer, som fotografe-
rades utan att de visste det, får inte 
publiceras eller postas på offentligt 
tillgängliga bildminnen.
Personer som fotograferades utan 
att de visste det, har en juridisk rätt 
att kräva att bilden på dem raderas. 
Spara inga bilder av främmande per-
soner på sociala nätverk eller sänd 
dem inte per mejl till andra/offent-
liga persongrupper. Dessa personers 
individuella rättigheter kränks.
Om de sparade bilderna ska 
användas för privat-/straffrättsliga 
undersökningar eller för polisutred-
ningar, rådgör först med en advokat 
eller den beträffade polismyndig-
heten.

Den lagenliga användningen/instal-
lationen av denna apparat och alla 
beståndsdelarna till dess system 
(maskinvara och program), befinner 
sig alltid inom användarens ansvars-
område och inte inom apparattillver-
karens ansvarsområde.

Förklaring av symbolerna

Ta emot anrop

Avsluta ett samtal

Koppla in och från funktionen 
Högtalande samtal

Aktivera och avaktivera  
mikrofonspärren

Öppna dörr

Koppla ljuset

Anropa sista dörren

Anropa en dörr

Visa bilder dörranrop

Exportera en bild

Radera bilden

Anropssignaler
Logga ut

Systemstatus
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Tillvägagångssätt:
1 Öppna Siedle appen för Smart 
Gateway Mini.
2 Öppna menyn Inställningar > 
Logga ut.
3 En bekräftelsedialog med en 
säkerhetsförfrågan visas.
4 När du vill logga ut appen på 
din iPhone/iPad från basstationen, 
bekräfta med Logga ut.
5 Du har loggat ut appen.
6 Avinstallera Siedle appen för Smart 
Gateway Mini från din iPhone/iPad.

Logga ut och radera app-delta-
gare

Siedle app för Smart Gateway Mini

Om en iPhone/iPad under en kortare 
eller längre tid inte längre används 
(reparation, såld, utbytt) med Siedle 
appen för Smart Gateway Mini, avin-
stallera appen från denna apparat. 
Överlämna aldrig en iPhone/iPad 
med en fungerande app till främ-
mande personer!
Radera den beträffade app-del-
tagaren från basstationen. På så 
vis säkerställs, att den beträffade 
app-deltagaren inte längre kan 
komma åt dörrhögtalaranlägg-
ningen.
I nödfall:
• Dra ut nätverkskabeln ur bas-
stationens LAN-anslutning 
eller
• Avaktivera WLAN-routerns 
WLAN
• Blockera en eventuellt existe-
rande extern åtkomst till LAN-
nätverket.

Alla app-deltagare, som loggades in 
på basstationen, måste raderas via 
basstationens webbläsarbaserade 
användaryta, för att inte längre visas 
som intern deltagare. Om en iPhone/
iPad med inloggad app kopplas 
från, är defekt, eller tas ut ur WLAN-
routerns mottagningsområde, eller 
om appen avinstalleras, visas den 
skapade app-deltagaren fortfarande 
som intern deltagare, även när den 
inte längre kan nås.

100%9:41 AM

Logga ut

Logga ut

Avbryt

Inställningar

Logga ut

Anropssignaler

100%9:41AM

Logga ut

Logga ut

Inställningar

Logga ut

Anropssignaler
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Hotelläge

Allmänt
I hotelläget kan Scope-handenhetens 
funktioner ställas in för att passa till 
det speciella behovet med växlande 
gäster.

Hotelläget förhindrar, att vara 
tvungen att återställa apparaterna till 
utgångstillståndet igen, varje gång 
som det kommer en ny gäst. 

I hotelläget är följande inskränk-
ningar aktiverade:

• Användaren kan inte ändra någon 
inställning.
• Användaren kan använda kort-
nummer, men inte definiera dem.
• Användaren kan inte ändra ljud-
styrkan.
• Inga anrop sparas i anropslistorna.
• Användaren kan inte deponera 
någon kontakt i telefonboken.

Följande funktioner kan fortfarande 
användas i hotelläget:
• Användaren kan ta emot och 
genomföra interna anrop från och 
till handenheter på samma bassta-
tion.
• Användaren kan ta emot dör-
ranrop och öppna dörrarna.
• Användaren erhåller våningsplan-
sanropen.
• Användaren kan vidarebefordra 
samtal till andra handenheter på 
samma basstation.
• Användaren kan ta emot och 
sända samtal från och till det fasta 
nätet.

Aktivera hotelläget
Tillvägagångssätt:
1 Utför alla inställningar som behövs 
för hotellgästerna.
2 Mata in de kontakter som hotell-
gästerna behöver (till exempel recep-
tion, larm).
3 Växla tillbaka till startskärmen.
4 Tryck på knappen fyrkant.
5 Mata in sifferföljden 468356633 
(H-O-T-E-L-M-O-D-E).
6 Tryck ännu en gång på knappen 
fyrkant
7 Bekräfta inmatningen med 
knappen Bekräfta (navigation). 
En bekräftelse visas.

+

Avaktivera hotelläget
Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Tryck på knappen fyrkant.
3 Mata in sifferföljden 468356633 
(H-O-T-E-L-M-O-D-E).
4 Tryck ännu en gång på knappen 
fyrkant
5 Bekräfta inmatningen med 
knappen Bekräfta (navigation).
6 En bekräftelse visas.
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Allmänt
I demoläget visas filmsekvenser med 
exempel på den prestationsstarka 
överföringen av videobilden med 
Siedle Scope. I demoläget kan 
inga andra funktioner ropas upp. 
Handenheten kan fortfarande nås 
av interna och externa anrop. När 
det kommer ett anrop, avslutas 
demoläget automatiskt och handen-
heten växlar till driftläget.

Starta demoläget
Tillvägagångssätt:
1 Växla till startskärmen, om den 
inte redan visas.
2 Tryck på knappen fyrkant.
3 Mata in sifferföljden 3-3-6-6-8-4-
3-3-6 (D-E-M-O-V-I-D-E-O).
4 Tryck ännu en gång på knappen 
fyrkant
5 Bekräfta inmatningen med 
knappen Bekräfta (navigation).
6 Efter ca 1 sekund avslutas de 
demo-filmsekvenser som visas som 
exempel.

Demoläge

+

Dörranrop

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30

Avsluta demoläget
Demoläget avslutas genom att mata 
in en knappföljd under pågående 
filmsekvens.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck två gånger på knappen 
Fyrkant.
2 Bekräfta inmatningen med 
knappen Avsluta (röd hörlurs-
symbol).
3 Efter ca 1 sekund visas start-
skärmen.

Dörranrop

Mobildel 2 Mån 27/04 2015

12:30
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Avfallshantering
Kasta inte elektriska och elektroniska 
apparater med vanliga hushållssopor, 
utan åtfölj myndigheternas anvis-
ningar.  
Ackumulatorerna hör inte heller 
hemma bland hushållssoporna.
Sakkunnig avfallshantering och 
åtskild uppsamling av förbrukade 
apparater hjälper till att förebygga 
potentiella miljö- och hälsoskador. 
De är en av förutsättningarna för 
återvinningen av förbrukade elek-
triska och elektroniska apparater.
När symbolen av en genomstruken 
soptunna har placerats på en pro-
dukt, faller produkten under europa-
direktivet 2002/96/EC.

Hänvisningar
• Ta ur ackumulatorn, innan han-
denheten kasseras.
• Om ackumulatorns kontakter 
kommer i direkt beröring med andra 
metallföremål, kan detta orsaka 
bränder och explosioner! Innan den 
kasseras, skydda kontakterna med 
klisterremsor eller annat isolerande 
material.
• För elimineringen av förbrukade 
apparater och ackumulatorer, åtfölj 
de lokala bestämmelserna angå-
ende avfallshantering, vilka kan 
konsulteras hos din kommun, ditt 
avfallshanteringsföretag eller hos 
den återförsäljare, av vilken du köpte 
apparaten.

Förenklad 
EG-konformitetsförklaring

Tillverkaren: S. Siedle & Söhne 
Telefon- u. Telegrafenwerke OHG
Adress: Bregstraße 1  
D-78120 Furtwangen
förklarar, att denna produkt:
Typ:
• S 851-0
• SZM 851-0
• SZM 851-0
uppfyller de grundläggande kraven i 
följande EG-direktiv:
• EMV-direktivet 2004 / 108 / EG 
• Lågspänningsdirektivet 2006/95/
EG 
• Direktivet om radioutrust-
ning  1999/5/EG
och att följande harmoniserade 
normer applicerades:
• ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
• ETSI EN 301 489-6 V1.3.1
• EN 55022:2010
• EN 55024:2010
• EN 60950-1:2006
• EN 301 406 V2.1.1
Den fullständiga texten till 
EU-konformitetsförklaringen åter-
finns under följande Internet-adress:
http://www.siedle.com
Stig: Sverige > Hem > Service > 
Nedladdning > Hantverk och gross-
handel > Certifikat, Intyg, lampdata 
> Konformitetsförklaringar > S

Hänvisningar
Denna apparat produceras i olika 
varianter och kombinationer 
beroende på i vilket land den ska 
användas. De specifika tekniska 
anslutningsvillkoren som gäller i de 
olika länderna beaktades.
De specifika varianterna/kombina-
tionerna för ett land är uteslutande 
avsedda för att användas på den 
analoga telefonanslutningen till det 
beträffade landets/ländernas nät.

Avfallshantering
Förenklad EG-konformitetsförklaring
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