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Berichtentoets indrukken om de verbinding met de voicemail tot stand te brengen. 

Voice Mail 
Nieuwe berichten op de voicemail worden weergegeven door het knipperen van de Berichtentoets    
Rechts naast het symbool           staat het aantal nieuwe berichten. 

Vaste toestel achter Hybird 120 ~ Buitenlijn via code 

Interne nummers 

Voice Mail 

Doorverbindtoets indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. 
 
Interne deelnemer /groep 
Telefoonnummer van de deelnemer/groep invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en de 
doorverbindtoets opnieuw indrukken. Het gesprek wordt doorverbonden en  u kunt ophangen. 
 
OF: Druk op de functietoets (BLF) van de persoon naar wie u het gesprek wilt doorverbinden en u 
kunt de hoorn opleggen. 
 
Extern nummer 
Kies het telefoonnummer voorzien van een extra “0” voor de buitenlijn en de doorverbindtoets 
opnieuw indrukken. Het gesprek wordt doorverbonden en  u kunt de hoorn opleggen. 
 

Doorverbinden naar een andere deelnemer 
U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere deelnemer. 
Opmerking: Dit kan naar een interne of externe deelnemer. 

Doorverbinden zonder navraag 

Doorverbindtoets indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. 
 
Interne deelnemer /groep 
Kies het telefoonnummer van de gewenste deelnermer, druk op de Kiezen displaytoets rechts onder 
het display 
 
OF: Druk op de functietoets (BLF) van de persoon die u wilt spreken/ 
 
Extern nummer 
Kies het telefoonnummer voorzien van een extra “0” voor de buitenlijn en druk op de Kiezen display-
toets rechts onder het display 
 
Zodra de andere deelnemer het gesprek heeft beantwoord. 
 
U kunt het gesprek aankondigen en doorverbinden door de doorverbindtoets opnieuw indrukken of 
het gesprek te beeindigen. 
 
OF: Terug naar het gesprek in de wachtstand via de navigatietoets , selecteer het gesprek dat in de 
wacht staat en klik op de √ in het midden van de navigatietoets. 

Doorverbinden 

Doorverbinden met navraag 
Met deze functie kunt u controleren of de verbinding daadwerkelijk tot stand komt en kunt u kiezen om 
deze door te verbinden of tussen de gesprekken te makelen. 
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Call Pick-up 
U hoort dat een ander toestel gebeld wordt en wilt dit gesprek opnemen op uw eigen telefoon, dan kan 
dit gebeuren via de functie code: 
 

 # 0   gevolgd door het intern toestelnummer van het toestel dat gebelt wordt. 
 
Groep  Om een oproep te accepteren van de groep waarvan u deelnemer bent kiest u: 
 

* 0 
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U hoort het belsignaal, de toets Handsfree knippert. Om op te nemen 

De hoorn opnemen,  
 
OF: Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren. 
 
U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen naar handsfree of de handset tijdens een gesprek. 

5 Displaytoetsen 

6 Infodiensten 

7 Niet storen 

8 Gespreksopname 

9 Berichten en oproepen 

10 Einde-/-terug 

11 Navigatie 

12 Ruggespraak 

13 Conferentie 

14 Doorverbinden 

15 Functietoesten 

Extern nummer 

Kies de “0” voor de buitenlijn of de speciale bundel code (voorbeeld “2”)  voor de buitenlijn, of druk 
op de gewenste Functie (Verkort kiezen) toets. Kies het externe nummer. 
 
Interne nummer 
Kies het interne nummer 
 
Handsfree indrukken of de hoorn op nemen. Het nummer wordt gekozen. 
 

                    Beknopt overzicht (DE900 in het voorbeeld) 

Gesprek opzetten 

Conferentie gesprekken 

Inkomende oproepen 

1 Mute 

2 Handsfree 

3 Headset 

4 Volume 

2 3 

Uw Gigaset telefoon ondersteund conferentie gesprekken met meerdere deelnemers. 
[DE310 & DE410 drie deelnemers | DE700 & DE900 vijf deelnemers] 
 
Tijdens een gesprek drukt u op de Conferentie toets, kies het telefoonnummer van de andere 
deelnemer. Zodra de deelnemer zich meldt, wordt hij automatisch aan de conferentie toegevoegd. 
 
U kunt deze actie herhalen om meerdere deelnemers toe te voegen. 

Gesprek opnemen (alleen DE900) 

Tijdens het gesprek kunt u een opname starten. Na het gesprek kunt u deze beluisteren via het dis-
play Menu:Berichten—Gespreksopname. 

Niet storen 
Indien geactiveerd worden inkomende gesprekken direct omgeleid naar b.v. een voicemail of krijgt 
men een bezet toon te horen. 

Mute 
U kunt de microfoon van de hoorn, de handsfreevoorziening en de headset uitschakelen.  
Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. 

Extra functies 

Andere nuttige functionaliteiten 

 Oproep omleiding direct   aan  *11 telefoonnummer #   uit  #11 

 Oproep omleiding na tijd   aan  *12 telefoonnummer #   uit  #12 

 Oproep omleiding indien bezet  aan  *13 telefoonnummer #   uit  #13 

 Nachtstand geactiveerd   *90 

 Dagstand geactiveerd   #90 

 Intercom oproep    *27 telefoonnummer 

Kiezen uit het telefoonboek 

Telefoonboek openen met de Navigatietoets 
 
In de lijst naar de gewenste naam bladeren. 
 
Handsfree indrukken of de hoorn op nemen. Het nummer wordt gekozen. 

Laatste nummer herhalen 
Oproeplijsten weergeven en telefoonnummer kiezen 

Nummerherhalingslijst openen met de Navigatietoets, selecteer het gewenste nummer. 
 
Handsfree indrukken of de hoorn op nemen. Het nummer wordt gekozen. 


