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Telefoneren met Gigaset PRO IP DECT-telefoontoestellen
Aan de hand van de handset Gigaset SL610H PRO wordt het telefoneren met een DECT-basisstation
Gigaset N510 IP PRO of een Gigaset N720 DECT IP Multicell System beschreven.
Overige aanbevolen Gigaset-handsets voor professioneel gebruik: SL400H, S800H, E49H.
Let op: niet alle functies staan op alle handsets resp. basisstations ter beschikking.
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1 Navigatietoets
Snelle toegang tot menu en telefoonfuncties
2 Handsfree-toets
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren,
Kiezen (lang indrukken)
3 Verbindingstoets
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen
(kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken),
Knippert: inkomende oproep
4 Toets 1
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
5 Ster-toets
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken),
Bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen /
toonkiezen (kort indrukken)
Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
6 R-toets
Ruggespraak (flash), kiespauze invoeren (lang indrukken)
7 Displaytoetsen
Displayfuncties oproepen
8 Berichtentoets
Toegang tot oproeplijst en berichtenlijst,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
9 Verbreek-, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen, functie annuleren,
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
10 Hekje-toets
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken),
Bij tekstinvoer: bij het invoeren van tekst wisselen tussen
hoofdletters, kleine letters en cijfers
11 Toets Microfoon uit
Microfoon uitschakelen

Navigatietoets
In de ruststand:

w of v hoofdmenu openen.

s Telefoonboek openen. Lang indrukken: onlinetelefoonboek openen.
t Volume instellen.
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u Handset op N510 IP PRO:
Lijst met handsets openen die op hetzelfde
basisstation zijn aangemeld.
Handset op een Gigaset N720 DECT IP Multicell
System: bedrijfstelefoonboek openen.

In menu’s en lijsten:

w Afhankelijk van de situatie: contact selecteren,
Instelling opslaan, actie bevestigen.
q Een regel naar boven/onder navigeren
In invoervelden:

q Cursor naar boven/omlaag verplaatsen.
r Cursor naar links/rechts verplaatsen.
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Symbolen op het display

Displaysymbolen
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Oproepen Kalender

Naam van de
handset
Nieuwe
berichten
Displayfuncties
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Ontvangststerkte
Eco-modus
ingeschakeld
Bluetooth
ingeschakeld
Headset aangesloten

˝ Toetsblokkering
ingeschakeld
Batterijen worden
geladen
V Laadniveau van de
batterijen
Ã Voicemail

™ Gemiste oproepen
õ Datatoestel
aangesloten
¾ Berichtenlijst
ó Oproepsignaal
uitgeschakeld
ñ Attentietoon
á Gemiste afspraken
ingeschakeld
È) toegang tot infodiensten - als deze door de beheerder zijn

Infodiensten: u heeft via het menu (v
vrijgeschakeld.
E-mailnotificatie: bij het ontvangst van een nieuw e-mailbericht ontvangt u een notificatie in het Message
Center. Dit moet bij het configureren van het e-mailaccount door de beheerder worden ingesteld (toegang tot
de berichtentoets f ).

Telefoneren
c Verbindingstoets indrukken om via de hoorn
te telefoneren.
d Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren. Als op de handset een
headset is aangesloten, bedient u via deze
toets ook de headset.
U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen
tijdens een gesprek.

Oproep tot stand brengen
~c

Telefoonnummer invoeren, verbindingstoets indrukken.

Kiezen annuleren of gesprek beëindigen
a Verbreektoets indrukken.
Tijdens het invoeren van het telefoonnummer
Û Displaytoets indrukken om foutief ingevoerde
cijfers links van de cursor te wissen.
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Met snelkiestoets kiezen

Q, 2... O
Een snelkiestoets lang indrukken.
Het snelkiesnummer dat onder de toets is
opgeslagen, wordt gekozen.

2

Anoniem bellen
U kunt het meesturen van uw telefoonnummer voor
de eerstvolgende oproep onderdrukken.

v ¢ Ç Netdiensten ¢ Volg. opr. anoniem
~c

Telefoonnummer invoeren of overnemen uit het telefoonboek, verbindingstoets indrukken.

Oproep beantwoorden
U hoort het oproepsignaal, de verbindingstoets c
knippert. De oproep wordt in het display weergegeven.
c Verbindingstoets indrukken of d indrukken om handsfree te telefoneren. U spreekt
met de beller.
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Microfoon uitschakelen, handsfree-telefoneren,
Microfoon uitschakelen

h Microfoon uit-toets tijdens het gesprek
indrukken. De toets opnieuw indrukken om
de microfoon opnieuw in te schakelen.

Handsfree in-/uitschakelen
Inschakelen bij het kiezen:
~d

Nummer invoeren en de handsfree-toets
indrukken.

Wisselen tussen handmatig en handsfree
telefoneren:
d Handsfreetoets.

Het volume van de hoorn, luidspreker of
headset wijzigen
t

r

Navigatietoets indrukken om het menu
Volume handset op te roepen.
Volume van de hoorn resp. handsfree telefoneren instellen.

oproepsignaal permanent uitschakelen
* Ster-toets lang indrukken. Opnieuw om het
oproepsignaal weer in te schakelen.

Tijdens een gesprek de handset in de lader
plaatsen:
d De handsfreetoets indrukken tijdens het
terugzetten en vervolgens nog 2 seconden
ingedrukt houden.

Oproeplijsten
Beantwoorde, gemiste en uitgaande (nummerherhalingslijst) worden opgeslagen.

Telefoonnummer uit de oproeplijst
kiezen
c
v

¢Ê

Verbindingstoets indrukken om de nummerherhalingslijst te openen of

Version 1, 15.02.2012

Oproeplijsten openen via het menu en
de gewenste lijst selecteren.
De laatste (nieuwste) oproep resp. het als laatste
gekozen nummer wordt weergegeven.
q
Eventueel een andere vermelding selecteren.
c Verbindingstoets indrukken. Het nummer
wordt gekozen.

Vermelding uit oproeplijst kopiëren naar
het lokale telefoonboek

q
In de lijst naar de gewenste naam bladeren.
§§Opties§§ indrukken.
q
Vermelding Naar telefoonboek selecteren en
met §§OK§§ bevestigen.
Het telefoonboek wordt geopend. U kunt een
nieuwe vermelding in het telefoonboek aanmaken of
een bestaande vermelding wijzigen.
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Telefoonboek
Telefoonnummer kiezen

Nieuw contact aanmaken

Telefoonboek openen met de navigatietoets
s.
q In de lijst naar de gewenste naam bladeren.
c Verbindingstoets indrukken. Als er meerdere
nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met r en de verbindingstoets c opnieuw indrukken. Het
nummer wordt gekozen.
Let op: als er online-telefoonboeken en/of een
bedrijfstelefoonboek zijn geconfigureerd, kunt u ook
daarin zoeken naar telefoonnummers (zie gebruiksaanwijzing).

¤ Invoer op meerdere

Z

t

<Nieuwe invoer>

regels:
Voornaam, Achternaam etc.
Melodie beller (VIP): vermelding in telefoonboek
markeren als VIP en hieraan
een bepaald oproepsignaal
toewijzen.
q
Van veld naar veld
navigeren.

Nieuwe invoer
Voornaam:
Achternaam:
Telefoon (thuis):
Û

Abc
Opslaan

§Opslaan§ Telefoonboekvermelding opslaan.
Invoeren van tekst zie gebruiksaanwijzing.

Telefoneren met meerdere deelnemers
Ruggespraak
U wilt tijdens een gesprek ruggespraak voeren met
een tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in
de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een
meldtekst resp. een wachtmuziek.
§Rug.spr.§
~

Tijdens een gesprek op de displaytoets
indrukken.

Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.
Als deze zich niet meldt, drukt u op §Einde§ om terug
te keren naar de eerste gesprekspartner.

Ruggespraak annuleren
§Opties§

¢ Einde gesprek

U bent weer verbonden met de eerste
deelnemer.

Wisselgesprek
U spreekt met een deelnemer; een andere deelnemer
staat in de wacht, omdat u bijvoorbeeld een tweede
gesprek heeft aangenomen of een gesprek in de
wachtstand heeft geplaatst. Beide deelnemers worden weergegeven. U kunt afwisselend met de beide
twee gesprekspartners spreken.

q

Met de navigatietoets tussen de deelnemers
heen en weer schakelen.
De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in
het display aangeduid met æ.
Het huidige gesprek beëindigen

¢

Einde gesprek
§Opties§
U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.
Let op: als u een tweede deelnemer aan de lijn hebt,
kunt u geen ruggespraak meer starten.

Conferentie
Let op: geldt uitsluitend voor Gigaset N510 IP PRO.
U voert een gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een wisselgesprek beantwoord. U kunt maximaal met twee
gesprekspartners tegelijk spreken.
§Confer.§

Conferentie beëindigen
§EindConf§ U keert terug naar de status “Wisselgesprek”. U bent weer verbonden met de
deelnemer waarmee u de conferentie
bent begonnen.
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U en beide gesprekspartners (beiden
aangeduid met æ) kunnen elkaar horen
en met elkaar spreken.

Verbreektoets indrukken om het gesprek
met beide deelnemers te beëindigen.
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Oproep doorverbinden

Wisselgesprek (aankloppen)

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek
doorverbinden naar een andere deelnemer.

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon (aankloptoon). U kunt het gesprek beantwoorden of weigeren.

§§Rug.spr.§
~

Displaytoets indrukken.

Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren. Het telefoonnummer
wordt gekozen. U wordt met de tweede
deelnemer verbonden.
In de configuratie van het toestel is vastgelegd, op
welke manier een gesprek wordt doorverbonden:
Als de functie Oproep doorverbinden met de R-toets
ingeschakeld is:
S R-toets indrukken. Het gesprek wordt doorverbonden.
Als de functie Oproep doorverbinden door neerleggen van de hoorn ingeschakeld is:
a Verbreektoets indrukken (ook voordat de
deelnemer zich meldt) om het gesprek door te
verbinden.

§Opnemen§ Oproep beantwoorden.
§Afwijzen§ Oproep weigeren.
Let op: u kunt ook op de verbreektoets a drukken
om het actuele gesprek te beëindigen en vervolgens
de verbindingstoets c indrukken om de tweede
oproep te beantwoorden.

Oproep omleiden

¢ Ç Netdiensten ¢ Doorschakelen
¤ Invoer op meerdere regels:
v

Status Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.
Naar tel.nr.
Nummer invoeren waarnaar moet worden
doorgeschakeld.
Bij
Tijdstip selecteren: Alle, Bezet of Geen antwoord.
§OK§ Oproepdoorschakeling inschakelen en §Verstuur§.

Speciale toetsen en toetsprogrammeringen
Berichtentoets
Met de berichtentoets f opent u het Message
Center.
Ã Voicemailberichten (Voicemail)
™
Gemiste oproepen
Ë E-mails
Gemiste afspraken
Als er voor een van deze typen berichten een nieuwe
vermelding is binnengekomen, dan knippert de
berichtentoets f.

Cijfertoetsen - snelkiezen

Displaytoetsen – snelle toegang
tot nummers en functies
Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering
al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen. U kunt deze nummers resp. de
functies dan met één druk op de toets oproepen.
Linker of rechter displaytoets lang indrukken.
De lijst met toetsprogrammeringen wordt geopend.
Functie selecteren en §OK§ indrukken.
Let op: deze functie staat niet voor alle handsettypen ter beschikking.

¤
¤

U kunt onder de cijfertoetsen Q en 2 - O een
telefoonnummer programmeren, dat u vervolgens
met één druk op de toets kunt bellen.
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Q, 2... O Cijfertoets lang indrukken:.
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Toetscombinaties
Toetscombinaties voor functies van de telefooncentrales Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO
*2
*32
*33
*L
*MM
*MN
*MO
*N
*N
*O
***

+ telefoonnummer
+ groep-ID
+ groep-ID
+ Snelkiezen
+ Login-ID
+ Login-ID

Telefoongesprek markeren als privé.
Aanmelden bij de groep.
Afmelden bij de groep.
Telefoonnummer bellen met snelkiezen.
Bij het toestel aanmelden.
Bij het toestel afmelden
Alle gebruikers bij het toestel afmelden.
+ int. telefoonnummer Oproepen voor gebruikers met dit telefoonnummer overnemen.
Willekeurige oproepovername.
+ Voicemail-box-ID
Voicemailberichten opvragen.
+ cijfer
Oproep tot stand brengen via lijn met bijbehorende lijnprefix

Tijdens het telefoongesprek
**
*
*2
*3

Call2Go: gesprek doorverbinden naar uw andere telefoontoestellen.
Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5 beschikbaar.
Gesprek opnemen en als voicemailbericht versturen.
+ telefoonnummer
Gesprek doorverbinden met ruggespraak
Conferentie tot stand brengen met een actieve deelnemer en een deelnemer in de
wachtstand. Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie
5.1 beschikbaar.

Extra functies
*Q

+ bestemmingsnummer

*Q
Q
*Q2
+ bestemmingsnummer
*Q2Q
*Q3
+ bestemmingsnummer
*Q3Q

*QM
*QMQ
*QN
+00 tot 99
(wachtplaats-ID)
*QO
*QOQ

Algemene omleiding voor alle oproepen naar het bestemmingsnummer inschakelen (Omleiding Altijd).
Omleiding opheffen.
Omleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij
bezet inschakelen.
Omleiding van alle oproepen bij bezet uitschakelen.
Omleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij
tijdsoverschrijding (Niet melden) inschakelen.
Omleiding van alle oproepen bij tijdsoverschrijding (Niet melden)
uitschakelen.
Terugbellen bij bezet inschakelen.
Terugbellen bij bezet uitschakelen.
Een oproep in de wachtstand parkeren op een wachtplek of uit een
wachtplek halen.
Niet storen (DND) inschakelen voor alle telefoontoestellen.
Niet storen (DND) uitschakelen voor alle telefoontoestellen.
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Conferentiebeheer

*
*
*2
*3
*4(...4)N
*L(...L)N
*M(...M)N
*O(...O)N

Gesproken menu met bedieningsopties oproepen.
Mute-functie (microfoon) inschakelen en /uitschakelen.
Het woord vragen indien door moderator op mute gezet.
Moderator: conferentie blokkeren en vrijgeven.
Volume van de handset in stappen verlagen. N = opslaan.
Volume van de handset in stappen verhogen. N = opslaan.
Microfoonvolume in stappen verlagen. N = opslaan.
Microfoonvolume in stappen verhogen. N = opslaan.

Issued by Gigaset Communications GmbH; Frankenstr. 2a;
D-46395 Bocholt. © Gigaset Communications GmbH 2012.
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