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1.1 Indeling C610

1.  Display van handset
2.  Laadniveau (geeft laadniveau van batterijen weer.)
3.  Displaytoetsen
4.  Berichtentoets
5.  Verbreektoets, aan/uit toets (hiermee verbreek je de verbinding of  
 keer je terug naar het vorige menu).
6.  Kardinaaltoets (ook wel ‘hekje’) kan je gebruiken voor 
 toetsvergrendeling.
7.  Microfoon
8.  R-toets
9.  Sterretje toets (hiermee kunt u de belsignalen uitschakelen indien je  
 niet gestoord wilt worden).
10.  Aansluiting voor headset
11.  Voicemail toets (deze toets gebruik je niet).
12.  Verbindingstoets / Groene hoorntje (knippert bij inkomend gesprek,  
 hiermee is gesprek op te nemen. bij geen gesprek: 
 nummerherhalingslijst)
13.  Navigatietoetsen
14.  Extensienummer (het interne nummer van het toestel)
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1.2 Indeling C530h

1.  Display van handset
2.  Laadniveau (geeft laadniveau van batterijen weer).
3.  Displaytoetsen
4.  Berichtentoets
5.  Verbreektoets, aan/uit toets (hiermee verbreekt je de verbinding  
 of keer je terug naar het vorige menu).
6.  Kardinaaltoets (ook wel ‘hekje’) kan je gebruiken voor 
 toetsvergrendeling.
7.  Microfoon uit-toets
8.  Microfoon
9.  R-toets
10. Sterretje toets (hiermee kunt u de belsignalen uitschakelen indien  
 je niet gestoord wilt worden.)
11.  Aansluiting voor headset
12.  Voicemail toets (deze toets wordt niet gebruikt.)
13.  Verbindingstoets / Groene hoorntje (knippert bij inkomend   
 gesprek, hiermee is gesprek op te nemen. bij geen gesprek: 
 nummerherhalingslijst)
14.  Handsfree toets
15.  Navigatietoetsen
16.  Ontvangstniveau
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2.1 In de doos van het toestel en het basisstation
• Het basisstation, bijvoorbeeld de N300 of N510
• Een korte witte netwerkkabel
• Een adapter voor het basisstation
• Een CD “Wauw, wat kan ik daarmee?” Helemaal niets ;-)

• De handset, bijvoorbeeld de C530h of C610h
• De handset-oplader
• Een adapter voor de handset-oplader
• Een riemclip
• Een tweetal AAA-batterijen
• Een tweetal adapters, één voor het basisstation, één voor de  

handset-oplader
• Een handleiding
 
2.2 Het aansluiten van het toestel
 
2.2.1 Basisstation aansluiten

Voor de aansluiting op internet heb je een router nodig die via een 
modem (eventueel in de router geïntegreerd) met internet verbonden 
is.

1. Steek één stekker van de netwerkkabel in de 
LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation 
(zie afbeelding, punt 1).
2. Steek de andere stekker van de netwerkkabel in de 
router/switch.
3. Steek de stekker met de gele rand in de blauwe 
uitsparing in de achterkant van het basisstation 
(zie afbeelding, punt 2).
4. Zorg ervoor dat de kabel van de stroomvoorziening goed in de 
geleiding zit (zie afbeelding, punt 3).
5. Steek de netadapter in het stopcontact.
 



2.2.2 Oplaadstation aansluiten

1. Schuif de platte stekker van de netadapter in het oplaadstation tot deze 
vastklikt.  De platte stekker past slechts op één manier in het 
oplaadstation (zie afbeelding, stap 1).
2. Steek de netadapter in het stopcontact (zie afbeelding, stap 2)

Als je de kabel eruit wilt halen druk je stevig op de ontgrendel-knop 
(zie afbeelding, stap 3) en trek je de kabel voorzichtig naar je toe 
(zie afbeelding, stap 4). 

2.3 Configuratie
Toestellen worden over het algemeen geconfigureerd verzonden. Wil je 
zelf een toestel configureren, kijk dan op www.voys.nl/instellen/gigaset 
voor een handleiding.

2.4 Een extra handset aanmelden
Standaard levert Voys de telefoon als set: een basisstation met een 
handset. Deze zijn al aan elkaar gekoppeld. Mocht je een extra handset 
willen aanmelden op het basisstation, dan doe je dat eenvoudig zelf. Je 
moet de aanmelding gelijktijdig starten op zowel de handset als op het 
basisstation. 

2. Introductie

4



Om een extra handset aan te melden, volg je onderstaande stappen:

Op de handset

Het kan zijn dat je de melding ‘Handset aanmelden’ / ‘Please register 
handset’ in je display ziet:
• Druk op de toets onder de display-melding ‘Aanmeld. / ‘Register’’

In de display verschijnt de melding dat er een basisstation wordt 
gezocht dat zich in aanmeldmodus bevindt. Staat er geen melding in 
de display, start de aanmeldprocedure als volgt:
• Ga naar ‘settings / instellingen’
• Ga naar ‘registration / aanmelden’
• Druk op ‘register handset / handset aanmelden’

Op het basisstation: 
• Druk minimaal 5 seconden lang (en binnen 60 seconden) op de 
• aanmeld-/paging toets. Dit is de grijze knop die blauw brandt op 

het basisstation. 
• Als de handset het basisstation heeft gevonden, wordt er gevraagd 

om de systeem-PIN in te voeren. Dat is standaard ‘0000’.

Als je aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar ruststand. 
Op de display wordt het interne nummer van de handset weergegeven 
(bijvoorbeeld INT 1). 

Automatische lijn toewijzing

Na het aanmelden zijn alle verbindingen van het basisstation aan de 
handset toegewezen als inkomende lijnen. Het eerst geconfigureerde 
VoIP-account wordt als uitgaande lijn toegewezen.

Deze toewijzing is aan te passen via de webinterface van het 
basisstation. Deze is te bereiken door het IP-adres van het basisstation 
in te vullen in de adresbalk van je webbrowser. Lees hier hoe je het IP-
adres van je Gigaset toestellen achterhaalt. 
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3.1 Gesprekken opzetten
Alle oproepen (zowel intern als extern) kun je op de onderstaande 
manieren beginnen. Voys raadt aan om de eerste methode te 
gebruiken, omdat deze sneller en gemakkelijker in gebruik is.

3.1.1 Methode 1

Voer het nummer in (intern nummer of vast/mobiel nummer) en druk 
op de verbindingstoets, het groene hoorntje. 

3.1.2 Methode 2

Druk de verbindingstoets (het groene hoorntje) in en voer vervolgens 
het nummer (intern nummer of vast/mobiel nummer) in.

3.2 Inkomend gesprek opnemen
Een inkomend gesprek wordt op de Gigaset R630H op drie manieren 
gesignaleerd: door een belsignaal (melodie), een melding in het display 
met het nummer van de afzender en eventuele prefix en door het 
knipperen van de verbindingstoets.

Je kunt het gesprek op de volgende manier opnemen:
1. De verbindingstoets in te drukken.
2. De handset uit de lader te nemen, het gesprek wordt automatisch 
opgenomen.

3.3 Handsfree telefoneren
Het is mogelijk om op meerdere manieren een handsfree gesprek te 
voeren. Met een handsfree gesprek hou je de handset niet tegen uw 
oor te houden en kunt u deze op bijvoorbeeld uw bureau zetten zodat 
je tijdens het gesprek verder kunt werken.

3.2.1 Methode 1

De eerste methode is het invoeren van het nummer om vervolgens 
twee maal op de verbindingstoets  te drukken. Het gesprek zal nu 
meteen in handsfree modus opgezet worden. Voor de C610h geldt dat 
deze een aparte handsfree-toets heeft.

Verbindings
toets
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3.2.2 Methode 2

Indien u reeds een gesprek heeft opgezet, kunt u deze omzetten naar 
handsfree modus door tijdens het gesprek op de verbindingstoets te 
drukken. Om van handsfree modus terug te keren naar een handmatig 
gesprek druk je op de verbindingstoets  om weer normaal te kunnen 
telefoneren. Voor de C610h geldt dat deze een aparte handsfree-toets 
heeft.
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4.1 Handset in- en uitschakelen
• Inschakelen: houd de toets met het rode hoorntje ingedrukt totdat 

het scherm oplicht of plaats de handset in zijn oplader (de handset 
gaat vervolgens automatisch aan).

• Uitschakelen: houd de toets met het rode hoorntje  ingedrukt totdat 
het scherm uitgaat. Als je hem in de lader wilt uitschakelen zet hem 
dan eerst in de lader en houd vervolgens de toets met het rode hoo-
rntje ingedrukt.

 
4.2 Handset vergrendelen
Hou de toets met het sleuteltje en hekje (#) ingedrukt om de toetsen te 
vergrendelen en ook weer te ontgrendelen.

 
4.3 Alle geluiden uit, stille modus
Houd de toets met het belletje en sterretje (*) ingedrukt om alle 
geluiden uit te zetten of weer aan te zetten.

 
4.4 Volume aanpassen
• Druk tijdens een gesprek op de bovenste navigatietoets om het  

volume te regelen. Daarbij kan je vervolgens op de navigatietoets 
links voor zachter volume en rechts voor harder volume intoetsten. 

• Als de handset niet in gebruik is, druk dan op de bovenste  
navigatietoets om het volume van de volume te regelen van zowel 
de speaker als het gespreksvolume. Daarbij geldt: navigatietoets 
naar links is zachter en naar rechts is harder.

 
4.5 Beltoon aanpassen
• Druk in het midden van navigatietoets om in het hoofdmenu te 

komen;
• Ga naar ‘Settings’, ‘Audio settings’, ‘Ringtones’, ‘Melodies’;
Hier kun je vervolgens de beltonen wijzigingen per lijn. Navigeer met 
de pijltjes door de diverse tonen en druk op ‘Save’ om wijzigingen op 
te slaan.

SSSHHHHTT!

Ophangen
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5.1 Contact toevoegen
• Druk op de onderste navigatietoets om naar ‘Directory’
• Druk op ‘New Entry’, vul vervolgens de gegevens in en druk op 

‘Save’ om een contact op te slaan.

5.2 Contact bewerken
• Druk op de onderste navigatietoets om naar ‘Directory’
• Ga met de navigatietoets naar het gewenste contact en druk op 

‘Options’ en selecteer ‘Edit entry’.
• Pas de gegevens aan en druk op ‘Save’ om de wijzigingen op te 

slaan.

5.3 Contact verwijderen
• Druk op de onderste navigatietoets om naar ‘Directory’
• Ga met de pijltjes naar het gewenste contact, druk op ‘Options’ en 

selecteer ‘Delete entry’.
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6.1 Gesprek in de wacht zetten
Om een gesprek in de wachtstand te zetten druk je tijdens het gesprek 
de ‘R’ toets éénmaal in. Om het gesprek uit de wachtstand te halen en 
verder te gaan met het gesprek druk je op de display toets “Einde”.

6.2 Doorverbinden
Zodra je een gesprek heeft ontvangt, kan je deze doorverbinden met 
een ander toestel. Het is mogelijk om door te verbinden naar interne 
nummers (Bijvoorbeeld 201, 202 etc.) of naar externe nummers 
(mobiele of vaste nummers).
Het is mogelijk om door te verbinden met ruggespraak (dan krijg je de 
andere kant eerst aan de lijn, bij je collega) of om deze blind door te 
verbinden (je zet het gesprek direct door naar het andere toestel).

6.2.1 Met ruggespraak

Tijdens het ingekomen gesprek drukt u op de ‘R’ toets en vul het te 
bellen nummer in. 
• Voorbeeld 1: Je ontvangt een gesprek, je wilt deze doorverbinden 

met je collega met toestelnummer 202. 
 
Tijdens het gesprek druk je op de ‘R’ toets en toetst 202 in (In het 
scherm zie je dan R202). Wacht totdat je collega opneemt en je kan 
een gesprek voeren dat de klant niet hoort. Druk nogmaals op de ‘R’ 
toets om het gesprek uiteindelijk door te verbinden naar je collega.

• Voorbeeld 2: Je ontvangt een gesprek, maar je collega is net de 
deur uit. Je wilt het gesprek doorverbinden met zijn of haar mobiele 
telefoon.  
 
Tijdens het gesprek druk je op de ‘R’ toets en vul je het 06-nummer 
in van je collega (in het scherm zie je dan bijv.: R0612345678). 
Wacht totdat je collega opneemt en je kan een gesprek voeren dat 
de klant niet hoort. Druk nogmaals op de ‘R’ toets om het gesprek 
uiteindelijk door te verbinden naar je collega. 



6.2.2 Blind

Tijdens het ingekomen gesprek druk je op de ‘R’ toets en vul het te 
bellen nummer in. 
• Voorbeeld 1: Je ontvangt een gesprek, je wilt deze doorverbinden 

met je collega met toestelnummer 202.  
 
Tijdens het gesprek druk je op de ‘R’ toets en toetst 202 in (in het 
scherm zie je dan R202). Druk vervolgens nogmaals op de ‘R’ toets  
om het gesprek door te verbinden. 
Krijg je jouw collega niet aan de lijn en wil je het gesprek  
terughalen? Druk dan op de linker softtoets ‘einde’ om het gesprek 
te hervatten.

• Voorbeeld 2: Je ontvangt een gesprek, maar je collega is net de 
deur uit. Je wilt het gesprek doorverbinden met zijn of haar mobiele 
telefoon.  
 
Tijdens het gesprek druk je op de ‘R’ toets  en vul je het 06-nummer 
in van je collega (in het scherm zie je dan bijv.: R0612345678). 
Druk nogmaals op de ‘R’ toets om het gesprek direct door te  
verbinden naar je collega.
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