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Gigaset DE700 IP PRO – Gigaset DE900 IP PRO
Beknopte gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies  
Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Gebruik alleen de meegeleverde netadapter, zoals aan de onderzijde van de 
telefoon aangegeven.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de tech-
nische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dok-
terspraktijk.

Plaats de telefoon niet in badkamers of doucheruimten: de telefoon is niet 
(spat)waterdicht.

Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld 
een schilderwerkplaats.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en stel uw Gigaset-tele-
foon uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing ter beschikking aan der-
den.

Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repare-
ren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangebo-
den, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald 
door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
IHet symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product 
valt onder Europese 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 vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands 
elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij 
uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft 
gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
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Goedkeuring Gigaset DE700 IP PRO
Het apparaat is bedoeld om in combinatie met een extern modem te worden aangeslo-
ten op een telecommunicatienetwerk (LAN IEEE 802.3).
Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte 
(met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het 
betreffende land. 
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basisei-
sen 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 

Goedkeuring Gigaset DE900 IP PRO
Het apparaat is bedoeld om in combinatie met een extern modem te worden aangeslo-
ten op een telecommunicatienetwerk (LAN IEEE 802.3).
Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte 
(met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het 
betreffende land. Cet appareil est destinée pour une utilisation domestique en France.
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basisei-
sen 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

http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/docs
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Inhoud van de verpakking

u Telefoon Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO
u Hoorn met snoer voor aansluiting op de telefoon 
u Ethernet-kabel voor de aansluiting op het lokale netwerk (switch/router/gateway)
u Netadapter voor de aansluiting van de telefoon op het lichtnet (indien nodig) 

met drie verschillende stekkers (Europa, Groot-Brittannië, USA)
Let op: het toestel wordt via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien als het is 
aangesloten op een switch met PoE.

u CD met PC-software Gigaset QuickSync™ en een gebruiksaanwijzing
u Naamplaatjes voor de functietoetsen (met beschermingsfolie)
u Deze beknopte gebruiksaanwijzing

Toestel plaatsen en aansluiten

Hoorn aansluiten

Netwerkkabel aansluiten
§§1§§ Steek één stekker van de meegeleverde Ethernet-kabel in de rechter LAN-aansluiting 

op de achterzijde van de telefoon.
§§2§§ Steek de tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de Ether-

net-switch van uw netwerk of rechtstreeks op de router.

3

2
1

§§1§§ Steek de stekker van het langere uiteinde (zonder spiraal) van het
aansluitsnoer in de aansluiting aan de 
onderzijde van de telefoon. 

§§2§§ Leid het rechte gedeelte van de 
kabel door de kabelgeleiding. 

§§3§§ Steek de andere stekker van het 
telefoonsnoer in de aansluiting 
van de hoorn. 
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PC aansluiten
Voor de aansluiting van een PC heeft u een extra Ethernet-kabel nodig.

Toestel aansluiten op het lichtnet (indien nodig)
De juiste stekkermodule op de netadapter aansluiten.

Toestel op lichtnet aansluiten

Let op
Als u uw Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO aansluit op een Ethernet-switch 
met PoE (PoE-klasse IEEE802.3af ) dan wordt de telefoon via PoE (Power over Ethernet) 
van stroom voorzien. Het PoE-netwerk mag de grenzen van het bedrijfsterrein niet over-
schrijden. 

Let op
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

1

2

§§1§§ Een stekker van de Ethernet-kabel in de linker LAN-aansluiting 
aan de achterzijde van het toestel steken.

§§2§§ De tweede stekker van de 
Ethernet-kabel in de LAN-
aansluiting van de 
PC steken.

1

2

§§1§§ Steek de gewenste stekkermodule (Europa, Groot-Brittan-
nië of USA) in de uitsparing aan de onderzijde van de 
netadapter tot hij vastklikt.

§§2§§ Om de stekkermodule weer te ontkop-
pelen, drukt u op de knop met de opdruk 
Push en schuift u de module van de 
adapter af.

3

4

§§3§§ Sluit de netadapter aan op de aansluiting aan de achterzijde van de telefoon. 
§§4§§ Steek daarna de stekker in het 

stopcontact. 
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Toestel in gebruik nemen (eerste keer)
Nadat uw toestel op het lichtnet is aangesloten, start het automatisch op. Een installatie-
wizard leidt u door de noodzakelijke installatiestappen.
Taal instellen

Tijdzone instellen
¤ Markeer de gewenste tijdzone met de navigatietoets.
¤ Druk op de displaytoets §OK§ om uw keuze te bevestigen.
Als u uw keuze heeft gemaakt, keert u met de Einde-toets I terug naar het laatste 
invoermasker. Indien nodig, kunt u uw invoer nog corrigeren.

Verbinding met het lokale netwerk /
WLAN (Gigaset DE900 IP PRO) tot stand brengen
De netwerkverbinding wordt automatisch tot stand gebracht als het toestel automatisch 
een IP-adres krijgt toegewezen van een DHCP-server in het netwerk. 

Als uw telefoon nog geen verbinding heeft met het netwerk moet u eerst de netwerkcon-
figuratie uitvoeren. 
¤ Selecteer §§Ja§§ als u de benodigde informatie bij de hand heeft (bijvoorbeeld IP-adres, 

subnetmasker, adres van de standaard-gateway en DNS-server).
¤ Selecteer §§Nee§§ als u de netwerkconfiguratie op een later tijdstip via het displaymenu 

wilt uitvoeren.
Meer informatie over LAN-configuratie/WLAN-configuratie (Gigaset DE900 IP PRO) vindt 
u op de meegeleverde CD.

¤ Markeer de gewenste taal met de navigatie-
toets. Druk hiervoor op de bovenkant of 
onderkant van de navigatietoets q.

¤ Druk op de displaytoets §OK§ om uw keuze te 
bevestigen. 

Let op
Op uw toestel is bij levering de volgende netwerkconfiguratie ingesteld: LAN volgens IP-
protocolversie 4 (IPv4) met DHCP.

Select your Language
English
Deutsch
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands

OK
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Internettelefonie configureren 
Om via het internet met deelnemers in het internet, vaste telefoonnet en mobiele tele-
foonnet te kunnen bellen, heeft u een VoIP-provider nodig.
Het toestel zoekt in het netwerk naar een provisioning-bestand en controleert, of er al 
VoIP-accounts zijn geconfigureerd. Als deze er al zijn, worden de VoIP-accounts van de 
telefoon automatisch geconfigureerd. U kunt nu met uw toestel via internet telefoneren.
Als er nog geen VoIP-account is geconfigureerd, moet u de configuratie handmatig uit-
voeren. U gebruikt hiervoor de installatiewizard van de webconfigurator. Meer informatie 
hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.
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