
Disty Box 300 / 5000 Tips 
 
In de uitleverstand laat de Disty Box 300 / 5000 zich eenvoudig aanmelden op b.v. 
een Gigaset analoog of ISDN DECT basis station. Houdt u echter rekening met de 
standaard configuratie van de Gigaset DECT basis: de Disty Box wordt standaard 
als deelnemer met DIRECTE buitenlijn toegang gedefinieerd.  
De Disty Box krijgt van de DECT basis het eerste vrije interne deelnemer nummer 
toegewezen.  
Indien u de Disty Box als interne analoge deelnemer wilt gebruiken dan is het 
noodzakelijk om de deelnemer eigenschappen van de gebruiker in de DECT BASIS aan 
te passen. 
 
 
Automatisch aanmelden 
a)   De PIN code van de DECT basis MOET 0000 zijn.  
b)   Start de aanmeldprocedure van de DECT basis. 
c)   Schakel de Dist Box in.  
De LED van de Disty Box knippert eerst langzaam (zoekt basis).  
De LED van de Disty Box knippert snel (basis gevonden, aanmeld procedure).  
De LED van de Disty Box knippert (aangemeld, klaar voor gebruik). 
 
 
Handmatig aanmelden  
Indien de Disty Box zich NIET automatisch laat aanmelden (b.v. geen standaard 
PIN code) dan biedt de volgende procedure uitkomst. 
a)   Sluit een analoog telefoontoestel op de Disty Box aan (toonkiezend toestel).  
b)   Schakel de Disty Box in en wacht minstens 20 seconden. 
c)   Neem de telefoon op en geef  * * 9 in (Programeer mode openen).  
d)   Geef nu de PIN code van de Disty Box in: 0 0 0 0 
e)   Zet de DECT basis in aanmeld mode.  
f)   Geef nu 1 in (aanmeld mode) 
g)   Geef nu de PIN code van de DECT basis in b.v. 0 0 0 0 
h)   Sluit af met een #  
Indien de aanmelding succesvol is klinkt een lange bevestigingstoon en kunt u 
het toestel opleggen. Tegelijkertijd wordt de programmeermode verlaten. 
 
 
Aanmeld problemen 
Indien het aanmelden niet lukt (b.v. omdat op een andere DECT basis is aangemeld) 
dan is het verstandig om de volgende stappen even te doorlopen. 
a)   Schakel de DECT basis uit. 
b)   Open de programmeer mode met * * 9 
c)   Geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0 
d)   Geef nu 9 0 #  (uitleverstand en afgemeld). 
e)   Verbreek de verbinding en wacht minstens 20 seconden.  
f)   Schakel de Disty Box uit. 
Hierna kan één van de voorgaande aanmeldprocedures gevolgd worden. 
 
 
Functies programmeren  
Indien bepaalde instelling gewijzigd moeten worden NADAT de Disty Box op een 
DECT basis is aangemeld dient u de DECT basis eerst uit te schakelen  
(indien de DECT basis is ingeschakeld is het programmeren niet mogelijk omdat de 
standaard toegangscode de interne oproep functie vervuld). 
 
 
Gebruik voor een FAX 
a)   Schakel de DECT basis uit. 
b)   Open de programmeer mode met * * 9 
c)   Geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0 
d)   Geef nu 4 1 1 # in. 
e)   Verbreek de verbinding en schakel de DECT basis weer in. 
 
Gebruik als Telefoon 
a)   Schakel de DECT basis uit. 
b)   Open de programmeer mode met * * 9 
c)   Geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0 
d)   Geef nu 4 0 1 # in. 
e)   Verbreek de verbinding en schakel de DECT basis weer in. 


