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Beknopt overzicht Gigaset DA510  

Toetsen
1 Naamtoetsen
2 Naamplaatje voor naamtoetsen
3 Shift-toets
4 Programmeertoets
5 Nummerherhalings-/

pauzetoets
6 Ruggespraaktoets
7 Microfoon uit-toets
8 Volume-/snelkiestoets

Toets voor instellen van het 
volume van de hoorn en het bel-
signaal en voor snelkiezen 
(Ruimtebewaking)

LED
G Volume-/snelkiestoets ¤ knippert bij een inkomende 

oproep,¤ licht op bij het opnemen van de 
hoorn als de functie Snelkiezen 
ingeschakeld is.¤ knippert snel als de toetsblokke-
ring ingeschakeld is.
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Telefoon aansluiten 

¤ Sluit de telefoonaansluiting van het toestel 
(1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik 
hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer en 
eventueel een telefoonadapter (indien mee-
geleverd). 

Wandmontage¤ Boor twee gaten in de muur 
met een onderlinge afstand 
van 99,4 mm en bevestig 
hierin twee schroeven. ¤ Verwijder de hoornvergren-
deling (5) met een schroeven-
draaier en bevestig de ver-
grendeling in de hoornuitspa-
ring van het bureautoestel (6).¤ Hang het telefoontoestel op 
aan de schroeven.

4

1

5

2

3

¤ Leid het telefoonsnoer door 
de kabelgeleiding: bij 
gebruik als bureautoestel 
naar boven (2), bij wand-
montage naar beneden (3).

¤ Sluit de hoorn op het toe-
stel aan met het spiraal-
snoer (4).

6

Let op
Nadat u de Gigaset heeft aangesloten, neemt u de hoorn circa 5 seconden 
op om de functionaliteit te controleren. Voer deze stap ook uit na een 
stroomstoring in het telefoonnet. Uw instellingen gaan na een stroomsto-
ring niet verloren.
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Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en 
bedienen van de telefoon altijd reke-
ning met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de bij het toestel 

geleverde stekkers en snoeren!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan 

op de daarvoor bestemde aan-
sluiting/connector.

u Sluit alleen goedgekeurde acces-
soires aan.

u Zorg ervoor dat er niemand over 
de kabels kan struikelen!

u Plaats het toestel op een stevige 
ondergrond!

u Gebruik het toestel niet in een 
vochtige ruimte zoals de 
douche- of badkamer. Het toe-
stel is niet spatwaterdicht.

u Stel het toestel niet bloot aan 
warmtebronnen, directe zonne-
straling of andere elektrische 
apparatuur.

u Stel het toestel niet bloot aan 
vocht, stof, agressieve vloeistof-
fen en dampen.

u Open het toestel nooit zelf!
u Steek geen spitse en metalen 

voorwerpen in de aansluitingen!
u Til het toestel nooit op aan de 

snoeren!
u Draag uw toestel alleen inclusief 

de gebruiksaanwijzing over aan 
andere gebruikers. Uw Gigaset 
DA510 beschikt over een perma-
nent geheugen. Het is daarom 
aan te raden alle opgeslagen 
nummers te wissen voordat u 
het toestel overdraagt aan 
iemand anders.

Telefoon in gebruik 
nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van 
het toestel:
u Stel het toestel niet bloot aan 

zonnestraling of andere warmte-
bronnen.

u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C 
en +40° C.

u Houd tussen het toestel en zend-
ontvangers zoals draagbare tele-
foons, zendapparatuur en tv-toe-
stellen, een afstand van mini-
maal één meter aan. Het tele-
foongesprek kan anders negatief 
worden beïnvloed.

u Gebruik het toestel niet in ruim-
tes met veel stof, aangezien dit 
de levensduur van het toestel 
niet ten goede komt.

u Op bepaalde meubelen kunnen 
onderdelen van het toestel (bijv. 
de voetjes) ongewenste sporen 
achterlaten.

Kiezen en opslaan van 
telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen
c~ Hoorn opnemen, tele-

foonnummer kiezen.

Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer 
wordt automatisch opgeslagen 
(max. 32 cijfers).
c I Hoorn opnemen, num-

merherhalingstoets 
indrukken.
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Naamkiezen
U kunt 20 telefoonnummers opslaan 
onder 10 naamtoetsen (2 onder elke 
toets, telkens max. 32 cijfers).
Let op: U kunt de naamtoetsen ook 
als functietoetsen voor netdiensten 
gebruiken (£ pagina 9). 

Telefoonnummer opslaan
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken. 

of

B Naamtoets indrukken 
(voor de eerste 10 tele-
foonnummers)

of

L B Shift-toets en naam-
toets indrukken (voor 
overige 10 telefoon-
nummers).

~ Telefoonnummer 
invoeren.

U kunt nu nog meer telefoonnum-
mers opslaan door de naamtoets 
resp. de shift- en naamtoets in te 
drukken en de procedure te herha-
len.
K & Programmeertoets 

indrukken, hoorn neer-
leggen.

Tijdens een gesprek
U kunt het telefoonnummer van uw 
gesprekspartner ook tijdens een 
gesprek opslaan:
K B Programmeertoets 

indrukken, naamtoets 
indrukken.

~ Telefoonnummer 
invoeren.

K Programmeertoets 
indrukken.

Telefoonnummer kiezen
c B Hoorn opnemen, 

naamtoets indrukken

of
c L B 

Hoorn opnemen, shift- 
en naamtoets indruk-
ken.

U kunt het gekozen nummer aanvul-
len door extra cijfers in te voeren.

Telefoonnummer wissen
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken. 

B Ofwel naamtoets zon-
der of 

L B met shifttoets indruk-
ken.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Hoe u de inhoud van alle naamtoet-
sen wist, £ pagina 9.

Opmerkingen
Let bij het opslaan en wissen van 
naamtoetsen op het volgende:
u * en # worden ongeacht 

de ingestelde kiesmethode 
opgeslagen, maar uitsluitend 
met toonkiezen gekozen 
(£ pagina 7).

u Als een ingevoerd telefoonnum-
mer langer is dan 32 cijfers, dan 
worden alleen eerste 32 cijfers 
opgeslagen.

Kiespauzes
U kunt met I één of meerdere 
kiespauzes invoeren (niet als eerste 
cijfer). Kiespauzes worden opgesla-
gen in het geheugen en worden 
alleen voor bepaalde telefooncen-
trales gebruikt (bijvoorbeeld: 
0 I 2368).
De pauzelengte (1,3 of 6 seconden) 
kan worden ingesteld (£ pagina 9).
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Telefoon instellen

Volume van de hoorn instellen
U kunt het volume op drie niveaus 
instellen. 

Tijdens een gesprek
G / Met harder-/zachter-

toets het volume 
instellen.

In de ruststand
c K O

Hoorn opnemen, 
programmeertoets 
indrukken, cijfertoets 9 
indrukken.


... 3 Volume selecteren.
K & Programmeertoets 

indrukken, hoorn neer-
leggen.

Microfoon uitschakelen
Afhankelijk van de instelling van de 
functie Microfoon uit (£ pagina 9) 
kunt u de microfoon en/of de hoorn 
van de telefoon tijdens een gesprek 
uitschakelen:
C Toets Microfoon uit 

indrukken om de func-
tie in of uit te schake-
len.

Terwijl de microfoon uitgeschakeld 
is, kan een ringtone worden weerge-
geven.

Belsignaal instellen
U kunt de ringtone en het volume 
van het belsignaal instellen of het 
belsignaal uitschakelen.

Volume van het belsignaal 
instellen
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

5 Cijfertoets 5 indruk-
ken.

Q... 4 Een van de cijfertoet-
sen indrukken. 

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

U kunt het volume van het belsignaal 
met de toets G  ook wijzigen ter-
wijl het belsignaal klinkt.

Ringtone van het belsignaal 
instellen
c K Hoorn opnemen, pro-

grammeertoets 
indrukken.

L Cijfertoets 6 indruk-
ken.

Q... O Een van de cijfertoet-
sen indrukken om de 
ringtone te selecteren. 

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

U kunt de ringtone ook wijzigen met 
de toetsen (0 ...9) terwijl de telefoon 
overgaat.
Let op:
De lengte van het belsignaal is 
afhankelijk van de duur van de sig-
naalspanning in uw telefoonnet. 
Deze duur kan per land en telefoon-
net verschillen. Mocht de door u 
geselecteerde ringtone verkort of 
niet volledig worden weergegeven, 
kies dan een van de andere ring-
tones.
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Toetsblokkering instellen
U kunt de toetsen van de telefoon 
blokkeren tegen onbedoeld gebruik. 
Alle toetsen worden geblokkeerd, 
met uitzondering van de toetscom-
binatie die de blokkering opheft, de 
noodnummers (£ pagina 6).
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

N Cijfertoets 8 indruk-
ken.

Q / 
 / 2 
Nummertoets voor de 
gewenste instelling 
indrukken:
0: blokkering opheffen
1: blokkering inschake-
len
2: blokkering tijdelijk 
(voor de volgende 
oproep) opheffen

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.
2: Blokkering tijdelijk 
(voor de volgende 
oproep) opheffen. De 
hoorn niet neerleg-
gen. 

~ Het nummer kiezen.

Als de toetsblokkering ingeschakeld 
is, wordt dit bij het opnemen van de 
hoorn aangegeven door de LED van 
de toets G (snel dubbel knippe-
ren).

Alarmoproep 
Bij levering zijn er twee alarmnum-
mers (110, 112) op uw toestel gepro-
grammeerd - deze kunt u niet wijzi-
gen. U kunt zelf nog een derde alar-
mnummer programmeren (max. 32 
cijfers). 

Alarmnummers kunnen ook bij inge-
schakelde toetsblokkering worden 
gekozen.

Alarmnummer programmeren
c K Hoorn opnemen, pro-

grammeertoets 
indrukken.

N 5 Cijfertoetsen 8 en 5 
indrukken.

~ Alarmnummer invoe-
ren.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Alarmnummer wissen 
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

N 5 Cijfertoetsen 8 en 5 
indrukken.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Het alarmnummer wordt gewist.

Snelkiezen (Ruimtebewaking)
Als de functie Snelkiezen ingescha-
keld is, wordt het opgeslagen num-
mer door het indrukken van elke wil-
lekeurige toets (met uitzondering 
van de programmeertoets K) 
gekozen. 

Snelkiezen inschakelen
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

G Snelkiestoets indruk-
ken.

~ Telefoonnummer voor 
snelkiezen invoeren.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

De functie Snelkiezen wordt inge-
schakeld. Als u de hoorn opneemt, 
licht de snelkiestoets op.
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Snelkiezen uitschakelen
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

G Snelkiestoets indruk-
ken.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

De functie Snelkiezen wordt uitge-
schakeld.

Nummers blokkeren en 
vrijgeven
U kunt oproepen naar bepaalde 
regionummers (bijvoorbeeld betaal-
nummers) blokkeren. U kunt maxi-
maal 3 nummers blokkeren.

Nummers blokkeren
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

N L Cijfertoetsen 8 en 6 
indrukken.


 / 2 / 3 
Met de cijfertoets een 
van de drie blokkerin-
gen van regionum-
mers selecteren.

~ Het regionummer 
invoeren dat u wilt 
blokkeren (bijvoor-
beeld 0900, 001) of de 
eerste cijfers (max. 5) 
van een telefoonnum-
mer invoeren.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Nummervrijgeven
Om de nummers vrij te geven:
c K Hoorn openen, pro-

grammeertoets 
indrukken.

N L Cijfertoetsen 8 en 6 
indrukken.


 / 2 / 3 
Met de cijfertoets een 
van de drie blokkerin-
gen selecteren, die u 
nu wilt vrijgeven.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Gebruik achter een 
huistelefooncentrale

Speciale functies / 
ruggespraaktoets
U kunt tijdens een extern gesprek 
ruggespraak houden of het gesprek 
doorverbinden. Druk hiervoor op de 
ruggespraaktoets H. Zie voor 
meer informatie de gebruiksaanwij-
zing van uw telefooncentrale. Om de 
ruggespraaktoets te kunnen gebrui-
ken, moet de flash-tijd (onderbre-
kingstijd) van de telefoon op de 
juiste waarde voor de telefooncen-
trale zijn ingesteld. Zie voor meer 
informatie over dit onderwerp de 
gebruiksaanwijzing van uw telefoon-
centrale. 

Kiesmethode/flashtijd 
wijzigen
De telefoon ondersteunt de vol-
gende kiesmethodes:
u Toonkiezen
u Impulskiezen
Afhankelijk van uw telefooncentrale 
moet u eventueel de kiesmethode of 
de flashtijd van uw telefoon wijzigen. 
Normaal gesproken is de telefoon bij 
levering ingesteld op de waarden die 
in uw land gelden.
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Kiesmethode wijzigen
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

# Hekjetoets indrukken.

 / 2 Toonkiezen: cijfertoets 

1 indrukken.
Impulskiezen: cijfer-
toets 2 indrukken.

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Flashtijd wijzigen
U kunt de flashtijd wijzigen als toon-
kiezen is ingesteld als kiesmethode 
(zie hierboven).
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken. 


  O 5
Cijfertoetsen 1, 9 en 5 
indrukken.

Q... 5 Cijfertoets voor de 
gewenste flashtijd 
indrukken (mogelijke 
waarden£ pagina 10. 

K & Programmeertoets 
indrukken, hoorn neer-
leggen.

Tijdelijk van impulskiezen 
omschakelen op toonkiezen.
Om functies te kunnen gebruiken 
waarvoor toonkiezen nodig is (bij-
voorbeeld het op afstand bedienen 
van uw antwoordapparaat), kunt u 
het toestel voor de duur van een 
gesprek omschakelen op toonkie-
zen. 
Nadat de verbinding tot stand is 
gebracht:
* Sterretje-toets indruk-

ken.
Na het verbreken van de verbinding 
wordt de kiesmethode teruggezet 
op impulskiezen.

Netlijncodes
Als uw telefoon op een huiscentrale 
is aangesloten, moet u wellicht een 
zogenoemde netlijncode invoeren 
voordat u een extern gesprek kunt 
voeren. U kunt maximaal 3 netlijnco-
des in uw toestel opslaan. Als u meer 
dan drie netlijncodes invoert, wor-
den alleen de laatste drie ingevoerde 
netlijncodes opgeslagen. Als tijdens 
het kiezen een netlijncode wordt 
herkent, wordt automatisch een 
kiespauze ingevoegd. 
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

Q Cijfertoets 0 indruk-
ken.

~ Netlijncode invoeren 
(1 tot 3 cijfers).

of ...
I Nummerherha-

lingstoets indrukken 
om de volgende net-
lijncode in te voeren. 

... of
K & Programmeertoets 

indrukken en de hoorn 
op het toestel leggen 
om het opslaan van 
netlijncodes te beëin-
digen.
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Gebruik achter openbare 
telefooncentrales
Openbare telefooncentrales bieden - 
in sommige gevallen alleen op 
bestelling/aanvraag - een aantal 
handige extra diensten (bijvoor-
beeld oproepdoorschakeling, terug-
bellen bij bezet, conferentie met drie 
deelnemers etc.). Deze diensten 
roept u met bepaalde toetscombina-
ties op die u van uw netwerkaanbie-
der ontvangt. 
U kunt de hele toetscombinatie 
inclusief het bestemmingsnummer 

van een vaste oproepdoorschakeling 
net als een gewoon telefoonnum-
mer onder een naam- of een 
snelkiestoets programmeren. 

Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de 
ruggespraaktoets nodig voor het 
gebruik van verschillende extra dien-
sten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen 
bij bezet”.
Indien nodig moet u de flash-tijd van 
uw telefoon aanpassen aan de open-
bare telefooncentrale (£ pagina 8). 

Overige instellingen
Met behulp van de programmeer-
toets K en een code kunt u 
bepaalde instellingen invoeren, die 
in de onderstaande tabel worden 
weergegeven.

Iedere procedure wordt als volgt 
gestart:
c K Hoorn opnemen, 

programmeertoets 
indrukken.

Om de procedure af te sluiten:
K & Programmeertoets 

indrukken, hoorn neer-
leggen.

De volgende instellingen zijn mogelijk: 

Code Waarde Beschrijving

1 02 0
1
2

1 s
s
6 s

Lengte van de pauze instellen die u met 
de pauzetoets kunt invoegen.

1 10 0
1
2

S uit, E uit, M aan
S uit, E uit, M uit
S uit, E aan, M uit

Functie Microfoon uit instellen 
S: Verzender, E: Ontvanger, 
M: Ringtone

1 11 0
1

uitgeschakeld
ingeschakeld

Toetssignaal uitschakelen/inschakelen

1 25 0
1
2
3

alle standaardinstellingen herstellen
alle naamtoetsen wissen
alle netlijncodes wissen
door de netwerkprovider geprogrammeerde naamtoetsen her-
stellen (indien bij levering ingesteld).

1 32 0
1
2

langzaam knipperen
snel knipperen
uitgeschakeld

Oproepindicatie (LED) inschakelen/uit-
schakelen
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Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een 
vochtige of antistatische doek. 
Gebruik geen oplosmiddelen of 
microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hier-
door kan een statische lading ont-
staan.
Contact met vloeistoffen
Als het toestel in contact gekomen is 
met vloeistof:
1 De vloeistof uit het toestel laten 

lopen.
2 Alle delen droog deppen. Het 

toestel (met de toetsen naar be-
neden) vervolgens ten minste 
72 uur laten drogen op een dro-
ge, warme plek (niet in een mag-
netron of een oven o.i.d.).

3 Het toestel pas weer inschake-
len als dit volledig droog is. 

Als de telefoon volledig droog is, kan 
deze meestal weer worden gebruikt.

In uitzonderingen kan het contact 
met chemische substanties het 
oppervlak van het toestel verande-
ren. Als gevolg van het grote aantal 
verkrijgbare chemicaliën zijn niet 
alle substanties getest.

Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u 
hoort geen kiestoon: is het aan-
sluitsnoer goed aangesloten op het 
toestel en op de telefoonaanslui-
ting?
U hoort een kiestoon, maar het 
toestel kiest niet: de aansluiting 
functioneert goed. Is de kiesme-
thode goed ingesteld?
Is de toetsblokkering ingeschakeld? 
Is dit nummer geblokkeerd?
Uw gesprekspartner hoort u niet: 
is de toets "Microfoon uit" ingedrukt? 
U hoort regelmatige impulsgelui-
den tijdens een gesprek: de verbin-
ding ontvangt telimpulsen van de 
telefooncentrale die het toestel niet 
kan interpreteren. Neem contact op 
met uw netwerkaanbieder.

1 91 0
1

1,5 : 1
2 : 1

Impulsverhouding voor impulskiezen 
instellen

1 92 0
1
2
3
4

85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms

Signaaltijd/signaalpauze voor toonkie-
zen instellen

1 95 0
1
2
3
4
5

90 / 85 ms
120 / 85 ms
270 / 85 ms
375 / 85 ms
600 / 85 ms
100 / 85 ms

Flashtijd voor toonkiezen 
instellen

5 0–4 Volume van het belsignaal instellen, 5 niveaus: belsignaal uit

6 0–9 Ringtone van het belsignaal instellen, 10 melodieën

8 0
1
2

Toetsblokkering opheffen
Toetsblokkering inschakelen 
Toetsblokkering tijdelijk opheffen

9 1–3 Volume van de hoorn instellen, 3 niveaus

# 1
2

Toonkiezen
Impulskiezen

Kiesmethode instellen

Code Waarde Beschrijving

!
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Milieu
Ons milieubeleid 
Gigaset Communications GmbH is 
zich bewust van haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en zet 
zich in voor een betere wereld. Al bij 
de planning van onze producten en 
processen houden wij rekening met 
de gevolgen voor het milieu. Dit 
geldt zowel voor de productie, de 
aanschaf, de verkoop, het gebruik, 
de service als de uiteindelijke inza-
meling en afvoer van onze produc-
ten.
Kijk voor meer informatie over onze 
milieuvriendelijke producten en pro-
cessen op internet onder
www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem
Gigaset Communica-
tions GmbH is gecerti-
ficeerd volgens de 
internationale normen 
ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd 
sinds september 2007 door TüV SÜD 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd 
sinds 17-02-1994 door TüV Süd 
Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude 
apparaten
Elektrische en elektronische produc-
ten mogen niet bij het huisvuil wor-
den aangeboden, maar dienen naar 
speciale inzamelingscentra te wor-
den gebracht die zijn bepaald door 
de overheid of plaatselijke autoritei-
ten.

Het symbool van de door-
gekruiste vuilnisbak op het 
product betekent dat het 
product valt onder Euro-

pese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en 
afzonderlijke inzameling van uw 

oude apparaat helpt mogelijke 
negatieve consequenties voor het 
milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen. Het is een eerste ver-
eiste voor hergebruik en recycling 
van tweedehands elektrische en 
elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het ver-
wijderen van oude apparatuur kunt 
u verkrijgen bij uw gemeente, het 
regionale reinigingsbedrijf, de vak-
handel waar u het product heeft 
gekocht, of bij uw verkoper / verte-
genwoordiger.

Goedkeuring
Dit apparaat is geschikt voor gebruik 
binnen Nederland op een analoge 
aansluiting.
Het apparaat is compatibel met 
landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Commu-
nications GmbH dat dit toestel vol-
doet aan de basiseisen en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 
1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsver-
klaring volgens 1999/5/EC vindt u op 
internet onder
www.gigaset.com/docs

www.gigaset.com
http://www.gigaset.com/docs
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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 aankoop-
factuur. Binnen de garantietermijn 
zal Gigaset Communications Neder-
land B.V. alle gebreken die het 
gevolg zijn van materiaal- en/of pro-
ductiefouten kosteloos repareren 
ofwel het defecte toestel vervangen. 
In dit geval kan contact worden 
opgenomen met de Gigaset Com-
munications Nederland B.V. Klanten-
service, alwaar de reparatie dient te 
worden aangemeld. Bij de Klanten-
service 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, zul-
len de verzendkosten voor eigen 
rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare 
batterijen/ accu's wordt maximaal 
zes maanden garantie verleend. 
De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uit-

breidingen aan het toestel zijn 
verricht door anderen dan Giga-
set Communications Nederland 
B.V. zonder haar schriftelijke toe-
stemming;

u Het toestel naar het oordeel van 
Gigaset Communications Neder-
land B.V. is verwaarloosd dan wel 
onvoorzichtig en/ of ondeskun-
dig is gebruikt, behandeld en/ of 
onderhouden, en/of er sprake is 
van normale slijtage;

u Er sprake is van onjuiste toepas-
sing van deze gebruiksaanwij-
zing;

u Typenummers en/of serienum-
mers en/ of garantiestickers zijn 

beschadigd, verwijderd en/of 
veranderd;

u Wijzigingen in garantiekaart en/
of aankoopfactuur zijn aange-
bracht;

u Door verkeerd inleggen en/of 
lekkage van vervangbare accu's 
(oplaadbare batterijen) en/of 
door gebruik van niet voorge-
schreven accu's (oplaadbare bat-
terijen) defecten zijn ontstaan;

u Defecten zijn ontstaan door het 
niet volgens voorschriften aan-
sluiten en/of installeren van de 
(goedgekeurde) zaken;

u Defecten zijn ontstaan ten 
gevolge van afwijkende omge-
vingscondities, voor zover der-
gelijke condities zijn aangege-
ven;

u Defecten zijn ontstaan door ove-
rige van buitenaf komende oor-
zaken;

u De verzegeling, voorzover aan-
wezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet ver-
lengd of vernieuwd door uitvoering 
van garantiewerkzaamheden, met 
dien verstande dat de garantie op 
uitgevoerde werkzaamheden drie 
maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geauto-
riseerde dealer in Nederland is ver-
kocht, wordt geen kostenloze service 
op de onderdelen en/of reparatie 
gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consu-
ment, waaronder tevens begrepen 
wettelijke aanspraken jegens de ver-
koper, worden door deze garantie 
noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland 
B.V.
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Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aan-
bod. Snelle ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en op de ser-
vicepagina van ons Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder
www.gigaset.com/nl/service Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vra-
gen of garantieaanspraken.
In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gege-
vens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .
In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service 
vindt u:
u Uitgebreide informatie over onze producten
u Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
u Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
u Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en 

welke handsets u samen kunt gebruiken
u Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van 

verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
u Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
u E-mail contact met onze Klantenservice
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch 
contact opnemen met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
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. Naast de afgebeelde CE-markering op de 
verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor 
welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele acces-
soires 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 (reparatie 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.

http://www.gigaset.com/nl/service
http://www.gigaset.com/nl/service
http://www.gigaset.com/nl/service
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Issued by  
Gigaset Communications GmbH 
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 
All rights reserved.  Subject to availability.  
Rights of modification reserved.
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