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Beknopt overzicht Gigaset 5040

Display

Display Benaderingssensor

Om het display optimaal te kunnen aflezen, kunt u dit
kantelen in een hoek van 0° - 60°.

Displaysymbolen
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Toetsen
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Naamtoetsen
Toets automatisch beantwoorden*
Sterretjetoets / toets voor benaderingssensor*
Hekje-toets / blokkeertoets*
Ruggespraaktoets / geheugentoets*
Luidsprekertoets (handsfree)
Toets voor ‘microfoon uit’ (mute)
Nummerherhalingstoets
Toets voor bellerslijst / optische weergave inkomende oproepen
10 Toets harder / vooruit
11 Toets zachter / terug
* Toetsen kunnen dubbel zijn geprogrammeerd. Om
een functie op te roepen die met een sterretje is gemarkeerd: toets ten minste één seconde ingedrukt houden.
Wanneer de functie is ingeschakeld, hoort u een bevestigingstoon. Het bijbehorende symbool wordt op het
display weergegeven (zie "Displaysymbolen").

0–9
00:00
o
u
P
--z
zzzz

Programmeermodus ingeschakeld
Toestel geblokkeerd
VasteOproep (snelkiestoets) ingeschakeld
Microfoon uitgeschakeld
Luidspreker ingeschakeld
Deelnemer met weergegeven telefoonnummer in bellerslijst heeft meerdere keren
gebeld
Aangesloten op lichtnet
Ingeschakeld: benaderingssensor ingeschakeld
Knippert: benaderingssensor en automatische oproepbeantwoording ingeschakeld
Telefoonnummer
Gespreksduur
Cursorpositie tijdens instellen (bijvoorbeeld
volume)
Ruggespraaktoets ingedrukt
Pauze
Klaar voor gebruik
Geen geheugeninhoud
Bij een oproeppoging: toestel geblokkeerd

Bij toonkiezen:
n
-

* ingedrukt
Hekje-toets # ingedrukt
Sterretje-toets
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Verlichting van toetsen en display
Alle toetsen en het display worden verlicht
◆ als een oproep binnenkomt,
◆ als u een toets indrukt,
◆ als u de hoorn opneemt,
◆ als u het toestel nadert en de benaderingssensor is
ingeschakeld (zie pagina 6).

Benaderingssensor
De benaderingssensor herkent u als u in de buurt van
het toestel komt. De toetsen en het display worden verlicht. Een oproep wordt automatisch met handsfree
beantwoord.
Voorwaarde: de beller is opgeslagen onder een naamtoets en de functie "Automatisch beantwoorden" is
ingeschakeld (zie pagina 6).
Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord
gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de
handsfree-functie voert (zie pagina 4).

Belangrijke telefoonnummers onder
naamtoetsen opslaan
Voor een snelle toegang tot belangrijke telefoonnummers kunt u tot 6 nummers opslaan onder de naamtoetsen.
U kunt de naamtoetsen van een bijbehorend opschrift
voorzien (zie pagina 5). Het nummer van de deelnemer
moet volledig (inclusief netnummer) worden opgeslagen.

Duidelijke weergave van inkomende gemiste
oproepen
De Gigaset 5040 geeft inkomende oproepen ook
optisch weer:
◆ De naamtoets knippert als de beller onder de toets is
opgeslagen (zie pagina 5).
◆ De toets Bellerslijst knippert als de beller niet onder
een van de naamtoetsen is opgeslagen (zie
pagina 10).
◆ Het telefoonnummer wordt in het display weergegeven als NummerWeergave is ingeschakeld (zie
pagina 9).
Bovendien heeft u snel toegang tot oproepen die tijdens uw afwezigheid zijn binnengekomen:

◆ De naamtoets licht op als de beller onder de toets is

opgeslagen.
◆ De toets Bellerslijst licht op als de beller niet onder

een van de naamtoetsen is opgeslagen. U kunt door
de lijst met alle gemiste oproepen bladeren.

Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de
telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:
◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers
en snoeren!
◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor
bestemde aansluiting/connector.
◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals
de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen,
directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
◆ Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve
vloeistoffen en dampen.
◆ Open het toestel nooit zelf!
◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
◆ Draag uw Gigaset 5040 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruiker.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij
het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar
speciale inzamelingscentra te worden gebracht die
zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product
betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/
96/EC.
De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling
van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van
tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het inleveren van oude apparaten
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kunt u opvragen bij uw gemeente of bij uw vuilverwerkingsbedrijf.

Telefoon in gebruik nemen
Aanbevelingen voor het plaatsen van het
toestel
◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of

andere warmtebronnen.
◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5 C en +40 C.
◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals

draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan.
Het telefoongesprek kan anders negatief worden
beïnvloed.
◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de
levensduur van het toestel niet ten goede.
◆ Neem het toestel af met een vochtige of antistatische
doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van
elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve
reinigingsmiddelen!
◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het
toestel (bijvoorbeeld de voetjes) ongewenste sporen
achterlaten.

Aansluiten
Steek het korte uiteinde van het spiraalsnoer in de aansluiting van de hoorn en sluit het lange uiteinde aan op
de aansluiting aan de onderzijde van het toestel die met
is gemarkeerd. Steek het ene uiteinde van het
telefoonsnoer in de wandaansluiting en het andere uiteinde in de aansluiting met de markering Y aan de
onderzijde van het toestel. Sluit de kabel van de
netadapter aan op de hiervoor bedoelde aansluiting
aan de onderzijde van het toestel en steek de netadapter in een stopcontact. Hiermee is uw toestel gereed
voor gebruik.

a

Als het toestel niet aangesloten is op het lichtnet functioneert de verlichting van het display en de toetsen
niet, met uitzondering van de luidsprekertoets.

Interne klok instellen

º3 Geheugentoets lang indrukken. Functie
o

º

starten. De momenteel ingesteld tijd wordt
weergegeven in 24-uursmodus (bij levering: 00:00).
Juiste tijd in uren <hh> en minuten <mm>
invoeren (24-uursmodus).

Geheugentoets lang indrukken.
Als het instellen is gelukt, hoort u een positieve bevestigingstoon.
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c

Telefoneren
Telefoonnummer kiezen

c oHoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

óf

Handsfree telefoneren uitschakelen
Tijdens het gesprek de hoorn opnemen.
óf

L

Luidsprekertoets indrukken.

oL

Gesprek via de handsfree-functie beëindigen

c

óf

Telefoonnummer kiezen, luidsprekertoets
indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.
Verkeerd ingevoerde cijfers kunt u wissen met
en
vervolgens opnieuw invoeren. Door het opnemen resp.
neerleggen van de hoorn breekt u de procedure af.
Cijfers na de 14e positie worden op het display van
rechts naar links verschoven. Met
kunt u bij het
kiezen na de 2e positie kiespauzes invoegen.

I

;

Telefoonnummer kiezen met naamtoetsen, zie
“Naamtoetsen gebruiken“.
Telefoonnummer uit de bellerslijst kiezen (pagina 10).

L

ca Hoorn opnemen en weer terug op het toestel leggen.

Nummerherhaling
De laatste 5 gekozen nummers (max. 12 posities) worden automatisch opgeslagen. U kunt deze nummers
oproepen uit de nummerherhalingslijst en nogmaals
laten kiezen.

Het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw
kiezen

c; Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets

indrukken. Het als laatste gekozen nummer
wordt direct gekozen.

Handsfree inschakelen/uitschakelen
Met dit telefoontoestel kunt u ook telefoneren (handsfree) of instellingen invoeren als de hoorn op het toestel
ligt. De optimale afstand tot de microfoon tijdens het
spreken bedraagt circa 50 cm.
Als de functie Handsfree-telefoneren ingeschakeld is,
knippert de luidsprekertoets.
◆ Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:

L + aBij ingedrukte luidsprekertoets de hoorn
neerleggen.
◆ Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:

L

Vóór het kiezen: luidsprekertoets indrukken
tot u de kiestoon hoort.

Luidsprekertoets indrukken.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

;

Bij opgelegde hoorn: nummerherhalingstoets indrukken.
Het als laatste gekozen telefoonnummer wordt weergegeven (met
kunt u de nummerherhalingslijst op
elk gewenst moment sluiten).

;

H...I
L
c

Met Vooruit-/Terug-toets naar het
gewenste telefoonnummer in de lijst bladeren.
Luidsprekertoets indrukken.
Na 2 seconden wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.
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Naamtoetsen gebruiken
U kunt maximaal 6 telefoonnummers onder naamtoetsen opslaan, die u vervolgens van de naam van de deelnemer kunt voorzien.
U moet het volledige telefoonnummer invoeren, inclusief netnummer. Dit geldt ook voor lokale telefoonnummers.

Naamtoetsen programmeren

o
-

Nummer inclusief netnummer invoeren.

Gewenste naamtoets lang indrukken.
Het nummer wordt opgeslagen.
U kunt maximaal 32 cijfers invoeren. Cijfers na de14e
positie worden op het display van rechts naar links verschoven.

Labels voor naamtoetsen
Naamtoetsen van een opschrift voorzien:
1 Haal de afdekking van de toets af.
2 Neem een naamplaatje van het voorgedrukte blad
en schrijf de gewenste naam op het naamplaatje.
3 Plaats het naamplaatje op de toets en breng de afdekking opnieuw aan.

óf

c

Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.

Oproep beantwoorden met een naamtoets
Een naamtoets knippert als u een oproep ontvangt die
onder deze toets is opgeslagen.
Automatisch beantwoorden
Loop naar het toestel. De oproep wordt
automatisch met handsfree beantwoord.
Voorwaarde: de benaderingssensor en de automatisch
beantwoording van oproepen zijn ingeschakeld (zie
„Benaderingssensor inschakelen/uitschakelen“ op
pagina 6) en „Automatisch beantwoorden inschakelen/
uitschakelen“ op pagina 6).
Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord
gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de
handsfree-functie voert (zie pagina 4).
Als het automatisch beantwoorden van oproepen niet
ingeschakeld is:

-

Naamtoets indrukken als de beller is opgeslagen onder een toets en deze naamtoets
knippert.

óf

L

Luidsprekertoets indrukken om handsfree
te telefoneren.

óf

c

Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.

Terugbellen met de naamtoetsen
Kiezen met de naamtoetsen

-

Naamtoets van de gewenste deelnemer
indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer gekozen.
Gesprek voeren via de handsfree-functie.

Een naamtoets licht op als u een oproep ontvangt die
onder deze toets is opgeslagen.

-c

Naamtoets 2 x indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer
gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.
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óf

-

Naamtoets een keer indrukken. De toets
dooft zonder dat er een terugbeloproep tot
stand wordt gebracht.

Toestel instellen

º

Verschillende instellingen van het toestel dient u door
af
het lang indrukken van de programmeertoets
te sluiten om deze in het geheugen op te slaan.
Om het invoeren van gegevens te onderbreken zonder
op te slaan (bijvoorbeeld bij verkeerde invoer), legt u de
hoorn neer als deze is opgenomen, resp. neemt u hem
op als hij op het toestel ligt. De oorspronkelijke instelling blijft behouden.

Benaderingssensor inschakelen/
uitschakelen
De benaderingssensor herkent wanneer u het toestel
nadert en schakelt de display- en toetsenverlichting in.

*

Toets voor benaderingssensor lang indrukken voor inschakelen/uitschakelen.
Als de benaderingssensor is ingeschakeld, wordt het
symbool Œ op het display weergegeven.

Automatisch beantwoorden inschakelen/
uitschakelen
Een inkomende oproep van een nummer dat onder een
naamtoets is opgeslagen, wordt automatisch beantwoord door de handsfree-functie zodra u het toestel
benadert. Voorwaarde: de benaderingssensor is ingeschakeld en het nummer is correct (inclusief netnummer) onder de naamtoets opgeslagen (zie pagina 5).
Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord
gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de
handsfree-functie voert (zie pagina 4).

1

Toets voor automatisch beantwoorden van
oproepen lang indrukken om de functie in
of uit te schakelen.

Als de functie Automatisch beantwoorden ingeschakeld is, knippert het symbool voor de benaderingssensor in het display (Œ).

Volume van oproepsignaal instellen
Voor het oproepsignaal heeft u de keuze uit 4 volumeniveaus (standaardinstelling: niveau 4). Als het oproepsignaal is uitgeschakeld, worden inkomende oproepen
alleen gesignaleerd op het display en door het knipperen van de toets Bellerslijst.
Instellen in de rusttoestand van het toestel:

º5 Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.
H...I Met harder-/zachter-toets het volume
instellen.
º Geheugentoets lang indrukken.

H I drukken.

Instellen terwijl het toestel overgaat:
...
Vóór het opnemen van de hoorn op

De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van het belsignaal instellen
Voor de frequentie (snelheid) van het belsignaal heeft u
de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

º6 Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.

1...3Op één van de toetsen 1... 3 drukken:
º

1: laagste frequentie;
3: hoogste frequentie.
Geheugentoets lang indrukken.
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Melodie van het belsignaal instellen

Volume van de luidspreker instellen

Voor het belsignaal heeft u de keuze uit 10 verschillende
melodieën (standaardinstelling: melodie 9 ).

Tijdens het handsfree telefoneren kunt u het volume in
7 niveaus instellen en opslaan (standaardinstelling: 1).

Instellen in de rusttoestand van het toestel:

º7 Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.

0 ... 9
º

Op één van de toetsen 0...9 drukken.
Geheugentoets lang indrukken.

Instellen terwijl het toestel overgaat:

0...9Op één van de toetsen 0...9 drukken.
Volume van de hoorn instellen
Voor het volume van de hoorn heeft u de keuze uit 3
niveaus (standaardinstelling: niveau 1).
Na het opnemen van de hoorn op
...
drukken.

HI

De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Microfoon uitschakelen (mute)
U kunt de hoorn en microfoon van het toestel uitschakelen, uw gesprekspartner hoort u dan niet meer.

J

Tijdens het gesprek: toets ’Microfoon uit’
indrukken. Opnieuw inschakelen: toets
opnieuw indrukken.

Wachtmuziek uit-/inschakelen
U kunt de wachtmuziek voor de mute-stand inschakelen en uitschakelen (standaardinstelling: aan).

º19#
Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten. Hekjetoets kort indrukken.

0/10: uitschakelen; 1: inschakelen.
º Geheugentoets lang indrukken.

H...I

Met volumetoetsen het volume instellen.

Telefoonblokkering inschakelen/
uitschakelen
Het toestel kan worden geblokkeerd zodat er geen
nummers kunnen worden gekozen (met uitzondering
van een ingesteld nummer voor de functie VasteOproep). Inkomende oproepen kunnen gewoon worden beantwoord.

#

Toets Blokkeren lang indrukken.
Door de toets opnieuw in te drukken, wordt
de blokkering weer uitgeschakeld.
Als het toestel is geblokkeerd, verschijnt in het display
het symbool
.

{

VasteOproep (direct kiezen)
Als er voor VasteOproep een nummer is ingesteld, wordt
dit alleen bij geblokkeerd toestel na het opnemen van
de hoorn (of het indrukken van de luidsprekertoets) en
het indrukken van een willekeurige toets automatisch
). Het
gekozen (behalve het lang indrukken van
toestel is geblokkeerd voor het kiezen van andere telefoonnummers, inkomende oproepen kunnen wel
gewoon worden beantwoord.

#

º8 Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.
o
Telefoonnummer voor direct kiezen invoeren (max. 32 cijfers).
º Geheugentoets lang indrukken.
ƒ

Als de functie VasteOproep en Toetsblokkering zijn
ingeschakeld, ziet u in het display de symbolen
en
.

{
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VasteOproep uitschakelen
De functie VasteOproep wordt uitgeschakeld zodra u de
toetsblokkering uitschakelt.

º# Geheugentoets lang indrukken. Hekjetoets
kort indrukken.

Telefoonnummer voor VasteOproep verwijderen

1 /2

º1252

º

º

Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.
Geheugentoets lang indrukken.

Weergave van de gespreksduur in-/
uitschakelen
Het toestel kan de gespreksduur bij benadering op het
display weergeven (max. 99 min. 59 sec., instelling bij
levering: ingeschakeld). Als de weergave van de
gespreksduur is ingeschakeld, wordt de tijdweergave 8
seconden na het kiezen van het laatste cijfer gestart.

º18#
Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten. Hekjetoets kort indrukken.

0 / 10: uitschakelen; 1: inschakelen.
º Geheugentoets lang indrukken.
Pauzetijd instellen

;

Zo nodig kunt u de pauzetijd van de toets
(pauzefunctie vanaf 2e invoerpositie) veranderen in 1, 3 of 6
seconden (standaardinstelling: 3 seconden).

º102

Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.

0...20: 1 sec.; 1: 3 sec.; 2: 6 sec.
º Geheugentoets lang indrukken.
Andere kiesmethode instellen
U kunt kiezen uit twee kiesmethoden:

1: Toonkiezen
2: Impulskiezen zonder flash.
Geheugentoets lang indrukken.
De kiesmethode wordt opgeslagen.

Andere kiesmethode instellen tijdens een
verbinding
Als het toestel is ingesteld op impulskiezen en u functies
wilt gebruiken waarvoor toonkiezen is vereist (bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand beluisteren),
kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode wijzigen.

*
o

Bij bestaande verbinding: sterretjetoets
kort indrukken.

Cijfers voor bediening op afstand/datatransmissie invoeren.
Door de hoorn neer te leggen, wordt de originele kiesmethode weer ingesteld.

Gebruik achter een huiscentrales
Netlijncodes invoeren/verwijderen
Als u uw toestel gebruikt in combinatie met een huiscentrale, dan dient u wellicht één of meerdere netlijncodes te programmeren. Door middel van de netlijncode
wordt automatisch een kiespauze ingevoegd. U kunt
maximaal 3 netlijncodes opslaan.

º0 Geheugentoets lang indrukken. Functie

starten.
Als op een geheugenlocatie geen netlijncode is ingesteld, verschijnt op het display
z.
Als er meerdere netlijncodes zijn opgeslagen, dan worden deze naast elkaar weergegeven; de netlijncode die u kunt bewerken,
knippert.
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Met
kunt u tussen de weergegeven
netlijncodes wisselen om ze als volgt te
bewerken:

Functies voor extra diensten van het
openbare telefoonnet gebruiken

º

Netlijncode verwijderen:
Geheugentoets lang indrukken.

Als u diensten wilt gebruiken die u moet inschakelen
met de ruggespraaktoets, controleer dan eerst of de
juiste flashtijd is ingesteld voor de toets.

o

Netlijncode invoeren:
Netlijncode van één tot drie cijfers invoeren.

Ruggespraaktoets (op openbare
telefooncentrales)

;o
º

Meer netlijncodes invoeren:
Nummerherhalingstoets indrukken, volgende netlijncode invoeren.
Geheugentoets lang indrukken.

Ruggespraaktoets (achter huiscentrales)
U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden
of een gesprek doorverbinden. Druk hiervoor kort op de
.
Ruggespraaktoets

º

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw
telefooncentrale. Bij levering is de ruggespraakfunctie
ingesteld op een flashtijd (onderbrekingstijd) van
120 ms voor het gebruik van nieuwe diensten in openbare telefoonsystemen. Het is mogelijk dat bij aansluiting op een huiscentrale de flashtijd moet worden veranderd (bijvoorbeeld in 600 ms) Zie hiervoor ook de
gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Flashtijd van de ruggespraaktoets instellen

º195
Geheugentoets lang indrukken. Functie
starten.

0...4

º

Gewenste flashcode invoeren:
0: 90 ms;
1: 120 ms (standaardinstelling);
2: 270 ms;
3: 375 ms;
4: 600 ms.
Geheugentoets lang indrukken.

In het openbare telefoonnet wordt deze toets soms
gebruikt voor het activeren van bepaalde extra diensten.
Afhankelijk van het land dient u de juiste flashtijd in te
stellen:
◆ België, Nederland, Zwitserland 120 ms (code 1)
◆ Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Duitsland, Griekenland: 270 ms (code 2)
◆ overige Europese landen: 90 ms (code 0).

NummerWeergave gebruiken
Als wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden
worden de telefoonnummers van inkomende oproepen
(a) op het display weergegeven en
(b) alle inkomende oproepen automatisch opgeslagen
in een bellerslijst:
◆ Zowel de netwerkprovider als de beller hebben
NummerWeergave (CLIP) niet onderdrukt.
◆ U heeft deze service aangevraagd bij de desbetreffende netwerkprovider (indien nodig).
Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar een beller
heeft NummerWeergave voor de oproep onderdrukt,
dan ziet u in plaats van het telefoonnummer ---P---.
in het display. Als het nummer om andere (technische)
redenen niet kon worden meegestuurd, ziet u ---0--of ---E--- op het display.
Op het display kunnen maximaal 14 cijfers van een telefoonnummer worden weergegeven. Bij langere telefoonnummers worden de laatste 14 cijfers weergegeven.
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Bellerslijst
In de bellerslijst kunnen maximaal 150 vermeldingen
worden opgeslagen. Als een beller meerdere keren belt,
wordt er geen nieuwe vermelding aangemaakt. Er kunnen 99 meervoudige oproepen worden weergegeven in
de vorm van extra informatie.
Volgorde van de vermeldingen in de lijst: de nieuwste
oproep wordt op de eerste positie weergegeven (positie
01). Na elke nieuw telefoonnummer worden oudere vermeldingen naar beneden verschoven, totdat ze uit de
lijst worden gewist. U kunt de bellerslijst als volgt
gebruiken:
◆ door de weergegeven telefoonnummers bladeren,
◆ extra informatie opvragen:
(a) datum en tijd, als deze worden verzonden door
het telefoonnet, anders alleen de tijd volgens de
interne klok van het toestel
(b) frequentie van een ingekomen telefoonnummer,
◆ vermeldingen wissen,
◆ een weergegeven telefoonnummer direct kiezen.

Bellerslijst weergeven en telefoonnummer
kiezen
Als er vermeldingen in de bellerslijst staan die u nog niet
heeft bekeken, dan knippert de toets Bellerslijst.
U kunt de bellerslijst openen, in de vermeldingen bladeren, extra informatie laten weergeven bij een oproep en
direct terugbellen:

.

Toets Bellerslijst indrukken.
In het display wordt het telefoonnummer
van de als laatste ontvangen oproep weergegeven. Links naast het telefoonnummer
staat de bijbehorende positie ’01’. Als het
nummer te lang is om volledig te worden
weergegeven, wordt het in meerdere stappen weergegeven (met
kunt u de
bellerslijst op elk gewenst moment sluiten).
Bladeren in de oproeplijst:
Op omhoog- of omlaag-toets drukken.
Extra informatie weergeven:
Hekjetoets kort indrukken.
Datum en tijd van de weergegeven vermel-

;

H...I
#

#
L

ding en het aantal oproepen (rechts) worden weergegeven.
Terug naar oproeplijst (NummerWeergave):
Hekjetoets opnieuw kort indrukken.
Telefoonnummer kiezen:
Handsfree-toets indrukken.
Na 2 seconden wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt
spreken.

Vermeldingen uit bellerslijst verwijderen
Alle vermeldingen tegelijkertijd verwijderen

.
Toets Bellerslijst indrukken.
º*º

Geheugentoets lang, sterretjetoets kort en
geheugentoets nogmaals lang indrukken.
De bellerslijst wordt gewist.
Afzonderlijke vermeldingen verwijderen

.
Toets Bellerslijst indrukken.
H...I Naar de gewenste vermelding bladeren.
ºº Geheugentoets 2 x lang indrukken.
De vermelding is gewist.

Weergave van netnummers in-/
uitschakelen
U kunt het toestel zo instellen dat het netnummer bij
inkomende oproepen niet wordt weergegeven. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn als u de laatste cijfers van een
lang telefoonnummer niet kunt zien op het display.
Voor 2 netnummers (elk maximaal 5 cijfers) kunt u de
weergave uitschakelen.

º4 Geheugentoets lang indrukken. Functie

starten.
Als op een geheugenlocatie geen nummer
is ingesteld, verschijnt op het display z.
Als beide geheugenposities in gebruik zijn,
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worden deze naast elkaar weergegeven; de
geheugenpositie die kan worden bewerkt,
knippert.

J ingedrukt? Toets nogmaals indrukken. Is de stek-

Met
kunt u tussen de weergegeven
geheugenpositie wisselen om deze als
volgt te bewerken:

Ruggespraaktoets functioneert niet: juiste flashtijd
instellen.
Het telefoonnummer van de beller en de oproeplijst
worden niet weergegeven: kan de functie NummerWeergave worden gebruikt (zie pagina 9)?

;

º

Nummer verwijderen:
Geheugentoets lang indrukken.

o

Nummer invoeren:
Nummer van een tot vijf cijfers invoeren.

;o
º

Andere netnummer invoeren:
Nummerherhalingstoets indrukken, volgende nummer invoeren.
Geheugentoets lang indrukken.

Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of
antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek
(gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of
agressieve reinigingsmiddelen!

Problemen tijdens het gebruik van uw
toestel
Geen signaaltoon: het volume van het oproepsignaal
is wellicht ingesteld op 0.
U neemt de hoorn op, maar hoort geen kiestoon: is
het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en
op de telefoonaansluiting?
U hoort de kiestoon, maar het toestel kiest niet: de
aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed
ingesteld (zie pagina 8)?
Alleen bij telefooncentrales: geen of verkeerde verbinding bij het kiezen uit geheugen (bijvoorbeeld
nummerherhaling, snelkiezen): netlijncode programmeren.

Uw gesprekspartner hoort u niet: toets ’Microfoon uit’
ker van het hoornsnoer juist aangesloten?

Als er bij het aansluiten op het telefoonnetwerk problemen optreden, kunt u contact opnemen met uw netwerkprovider of dealer.

Goedkeuring
Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland
op een analoge aansluiting.
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat
dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/
5/EC vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
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Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons
omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning
vindt u in deze gebruiksaanwijzing en op de servicepagina van onze Gigaset-website:
www.gigaset.com/nl/service

tie of vervanging van het product) die de koper kan
laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de
koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te
overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte
product blijken.

Hier vindt u:
◆ Uitgebreide informatie over onze producten
◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoor◆
◆
◆
◆
◆

den
Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren,
welk basisstation en welke handset u samen kunt
gebruiken
Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met
elkaar
Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste
software-updates
E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze
medewerkers:
Klantenservice Nederland 0900-3333102
0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het
mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door
een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het
mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CEmarkering op de verpakking (kartonnen doos) van de
telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende
apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit
gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (repara-

Garantie
Gigaset Communications verleent de consument een
garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen
vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt
de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die
het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten
kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met
de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij
de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht
het product aan Gigaset Communications Nederland
B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten
voor eigen rekening zijn.
De garantie vervalt indien:
◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke
toestemming;
◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel
onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt,
behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is
van normale slijtage;
◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze
gebruiksaanwijzing;
◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur
zijn aangebracht;
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◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voor-

schriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende
omgevingscondities, voor zover dergelijke condities
zijn aangegeven;
◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf
komende oorzaken;
◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd
door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien
verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is
verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder
tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten,
noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.
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