Handleiding
Gigaset S510/S650
PRO
Verkorte handleiding

2 Taal
Zet uw handset op Nederlands voor gemakkelijker gebruik. Druk hiervoor op het toestel op de
Menu knop. Ga naar het icoontje van de Engelse sleutel (‘Instellingen’), klik op ‘Language’,
selecteer: ‘Nederlands’ en druk de displaytoets ‘Terug’.

3 Extern bellen
Voer een nummer in en toets de verbindingstoets om extern te bellen. Toets de verbreektoets om
de verbinding te verbreken. Een binnenkomende lijn kunt u aannemen door de verbindingstoets
of de speakertoets in te drukken. Wanneer u het toestel in de lader heeft staan, kunt u deze
automatisch aannemen door de handset uit de lader te nemen. Deze functie staat standaard
ingeschakeld. Dit kan u aanpassen in het menu bij ‘Instellingen’. Ga naar ‘Telefonie’ en vink
‘Autom. aannemen’ aan of uit.

4 Intern bellen
Toets het interne nummer in en u belt direct intern.

5 Redial
Om een eerder gebeld nummer terug te bellen,
toetst u de verbindingstoets in. U ziet nu een lijst
met eerder gebelde nummers. Selecteer een
contact met de navigatietoets en druk op de
verbindingstoets.

6 Beller in de wacht zetten
Wanneer u verbonden bent met een beller, kunt u
deze persoon in de wacht zetten. U ziet in de
display ‘Rug. spr.’ staan en drukt de displaytoets
eronder. De beller hoort nu de wachtmuziek die is
ingesteld via onze centrale. Wanneer u de beller
terug wilt nemen, toetst u de displaytoets onder
‘Einde’ in de display.
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7 Een tweede gesprek voeren
U kunt een nieuw gesprek voeren terwijl u een beller aan de lijn heeft. Dit kan nadat u de eerste
beller in de wacht heeft gezet en zelf verbinding wilt maken met een ander contactpersoon, of bij
een inkomend gesprek. Wanneer u de beller in de wacht heeft gezet, ziet u in het display
‘Oproepen:’ staan. U kunt nu een extensie- of telefoonnummer intoetsen en vervolgens de
verbind toets in drukken. U wordt nu verbonden met de nieuwe partij. U ziet beide contacten in de
display staan. Het contact met daarvoor een oranje telefoontje is het gesprek dat u op dat
moment voert.
Met de navigatie knop kunt u wisselen tussen de beide contacten. Wilt u één van beide
gesprekken beëindigen, zorg dan dat dat gesprek het huidige gesprek is, druk op ‘Opties’ en kies
voor ‘Einde gesprek’. Wanneer u een beller aan de lijn heeft en er een nieuw gesprek
binnenkomt, kunt u dit gesprek aannemen. U ziet bovenin de display ‘Wisselgesprek’ staan en de
gegevens van de nieuwe beller. Toets de displaytoets onder ‘opnemen’ in en de eerste beller
komt in de wacht te staan terwijl u met de tweede beller verbonden wordt.

8 Telefoonboek
Om contacten in het telefoonboek te zetten, drukt u op het telefoonboek icoontje op de handset.
Met de verbind toets wordt u direct verbonden met de contactpersoon. U kunt nieuwe
contactpersonen invoeren door bovenin de lijst te kiezen. U toetst nu de gegevens in en drukt op
‘Opslaan’.

9 Doorverbinden
U kunt een gesprek doorverbinden door deze eerst in de wacht te zetten met de ‘R’-toets. Toets
nu een extern telefoonnummer in of een extensie nummer van een collega, gevolgd door de
verbind toets en wacht heel even. U kunt overleg plegen. Wanneer u door wilt verbinden, drukt u
nogmaals op de ‘R’-toets. Bij u zal de verbinding verbroken worden.

10 Gemiste oproepen
Gemiste oproepen zijn te zien aan de berichten toets, deze zal rood knipperen. Ook ziet u in het
display een telefoontje met daaronder het aantal gemiste oproepen. Druk op de berichtentoets,
selecteer: ‘Gemiste opr’ en druk ‘Ok’ om u gemiste oproepen te bekijken en eventueel terug te
bellen.

11 Conferentie
Met de Gigaset S510Pro is het ook mogelijk om een conferentie op te starten. U doet dit door de
eerste beller in de wacht te zetten met de display toets ‘Rug. spr.’. Vervolgens start u een tweede
gesprek door een telefoonnummer in te voeren en de verbind toetste drukken. Zodra er
verbinding gemaakt is, zal u links onderin de display 'Confer. zien staan. Wanneer u de
bijbehorende display toets indrukt, worden alle partijen met elkaar verbonden en kunt u
tegelijkertijd met zijn drieën communiceren.
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