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Beknopt overzicht Gigaset DESK 200   

1 Snelkiestoets
2 Toets “Microfoon uit” met LED 

De LED knippert als de microfoon 
uitgeschakeld is.

3 Programmeertoets 
De LED van de toets "Microfoon 
uit" knippert tijdens het opslaan. 

4 Nummerherhalings-/pauzetoets
5 Ruggespraaktoets
6 Toets voor hoornvolume
7 Schakelaar voor het wisselen tus-

sen impuls- en toonkiezen
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Oproepweer-
gave knippert 
bij een inko-
mende 
oproep

Naamplaatje 
voor snelkies-
nummers
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Lees de gebruiksaanwij-
zing zorgvuldig door en 
volg de aanwijzingen op 
bij het gebruik van uw 

toestel. Bewaar de gebruiksaanwij-
zing voor later gebruik. Gebruik 
alleen de meegeleverde stekkers en 
kabels! 

Gebruik volgens de 
voorschriften
Uw telefoontoestel Gigaset DESK 
200 - hierna toestel genoemd - is 
geschikt voor telefoneren binnen 
een telefoonnetwerk. Het toestel is 
alleen geschikt voor gebruik in bin-
nenruimten.
Elk ander gebruik wordt beschouwd 
als oneigenlijk gebruik. Ongeoor-
loofde wijzigingen of modificaties 
zijn niet toegestaan.

Veiligheidsinstructies
Sluit het aansluitsnoer alleen 
aan op de daarvoor bestemde 
telefoonaansluiting.
Gebruik de toestellen niet in 
een omgeving waar explosie-
gevaar bestaat, bijvoor-
beeld een schilderwerkplaats.
De apparaten zijn niet bevei-
ligd tegen spatwater. Plaats de 
toestellen niet in vochtige 
ruimtes, zoals badkamers of 
doucheruimtes.
Defecte toestellen niet meer 
gebruiken of door de Service-
dienst laten repareren, aange-
zien deze andere draadloze 
diensten kunnen storen. 

Inhoud van de 
verpakking controleren
Controleer de inhoud van de verpak-
king van uw toestel voordat u het 
toestel in gebruik neemt:

hoorn
houder
aansluitkabel
spiraalsnoer
gebruiksaanwijzing

Neem contact op met onze klanten-
service in geval van schade of als er 
iets ontbreekt (pagina 8).

Naamplaatjes
Onbeschreven naamplaatjes voor de 
snelkiestoetsen vindt u op internet 
onder: 
www.gigaset.com/manuals

https://www.gigaset.com
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Telefoon aansluiten

Sluit de hoorn aan op de houder. 
Sluit het spiraalsnoer met het 
korte uiteinde aan op de handset 
(1) en met het andere uiteinde op 
de houder (2).

Sluit het toestel aan op uw tele-
foonaansluiting. Sluit de aansluit-
kabel aan op de houder (3) en uw 
telefoonaansluiting. Gebruik 
hiervoor eventueel een van de 
meegeleverde telefoonadapters. 
Leid de aansluitkabel door de 
geleiding (bij gebruik als bureau-
toestel (4) of bij wandmontage 
(5)) of de houder.

Wandmontage

WWaarschuwing! Levensgevaar 
door elektrische schok of gasexplo-
sie! Houd bij de montage rekening 
met eventuele stroom- of gasleidin-
gen in de muur. Zorg ervoor, dat u de 
stroom- of gasleidingen niet bescha-
digd.

Het toestel is geschikt voor montage 
tot een hoogte van max. 2 meter.

Boor twee gaten in de muur met 
een horizontale afstand van ca. 
54 mm en bevestig hierin twee 
geschikte pluggen en schroeven 
(niet meegeleverd).
Monteer het toestel op de uitste-
kende schroeven.

1

1

5

2

3

4



4
nl

Gigaset DESK 200 / IM  nl/ A30054-M6539-R101-4-PF19 / DESK200_nl.fm / 12.12.2022
Telefoon in gebruik 
nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van 
het toestel:

Stel het toestel niet bloot aan 
zonnestraling of andere warmte-
bronnen.
Bedrijfstemperatuur tussen +5°C 
en +40°C.
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.
Plaats het toestel niet in stoffige 
ruimten; dit komt de levensduur 
van het toestel niet ten goede.
Op bepaalde meubelen kunnen 
onderdelen van het toestel (bijv. 
de voetjes) ongewenste sporen 
achterlaten.

Kiezen en opslaan van 
telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen
Hoorn opnemen, tele-
foonnummer kiezen.

Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer 
wordt automatisch opgeslagen.

 R Hoorn opnemen, num-
merherhalingstoets 
indrukken.

Snelkiezen
U kunt 10 telefoonnummers als snel-
kiesnummers opslaan onder de 
nummertoetsen (0-9, telkens max. 
21 cijfers).

Telefoonnummer opslaan
K Programmeertoets 

indrukken. 
P Snelkiestoets indruk-

ken.
Q ... O Snelkiesnummer 

opslaan.
Telefoonnummer voor 
snelkiestoets invoeren.

K Programmeertoets 
indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de 
LED van de toets "Microfoon uit".

Snelkiesnummer kiezen
 P Hoorn opnemen, snel-

kiestoets indrukken. 
Q ... O Snelkiestoets indruk-

ken.

Informatie over het opslaan en 
wissen van snelkiestoetsen

 en # worden ongeacht de 
ingestelde kiesmethode opgesla-
gen, maar uitsluitend met toonkie-
zen gekozen (  pagina 5).
Als het ingevoerde nummer langer 
dan 21 cijfers is, wordt het opgesla-
gen nummer gewist.

Kiespauzes
U kunt met R één of meerdere 
kiespauzes invoeren (niet als eerste 
cijfer). Kiespauzes worden opgesla-
gen in het geheugen en zijn nodig 
voor bepaalde telefooncentrales (bij-
voorbeeld: 0 R 2368).

Kiezen van een pauze binnen de 
eerste 5 cijfers: 
Het opgeslagen telefoonnum-
mer wordt volledig gekozen, 
inclusief de kiespauze van 2 
seconden.
Kiezen van een pauze na de eer-
ste 5 cijfers: 
Het gedeelte van het telefoon-
nummer dat na de pauze is 
opgeslagen, wordt pas gekozen 
na het indrukken van toets R.
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Toestel instellen

Volume van de hoorn instellen
Het volume van de hoorn kan op 
twee niveaus worden ingesteld. 
S Volumetoets indruk-

ken.
De volgende keer dat u de hoorn 
opneemt, is het oorspronkelijke 
volume weer ingesteld.

Microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon van het toestel 
tijdens een gesprek uitschakelen:
Q Toets “Microfoon uit” 

indrukken.
Om de microfoon weer in te schake-
len: toets “Microfoon uit”. Zolang de 
microfoon uitgeschakeld is, knippert 
de LED van de toets.

Oproepsignaal instellen
U kunt de ringtone en het volume 
van het oproepsignaal instellen 
(instelling bij levering: niveau 6) of 
uitschakelen.

 K Hoorn opnemen,  
programmeertoets 
indrukken.

# Hekjetoets indrukken.
Q ... O Een van de nummer-

toetsen indrukken. 
(0: oproepsignaal uit 
totdat de hoorn de vol-
gende keer wordt 
opgenomen).

K Programmeertoets 
indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de 
LED van de toets "Microfoon uit".

Gebruik achter een 
privé-telefooncentrale

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:

Afhankelijk van uw telefooncentrale 
moet u eventueel de kiesmethode of 
de flashtijd van uw telefoon wijzigen. 

Tijdelijk van “impuls”-instelling 
omschakelen op toonkiezen.
Om functies te kunnen gebruiken 
waarvoor toonkiezen nodig is (bij-
voorbeeld het op afstand beluisteren 
van een antwoordapparaat), kunt u 
de telefoon voor de duur van het 
gesprek omschakelen op toonkiezen 
zonder dat u de schakelaarpositie 
hoeft te wijzigen. 

Volume

zacht middel hard

Ringtone 1 
 3
Ringtone 2 L
Ringtone 3 M N O

T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 270/600 ms 
P: Impulskiezen

Dit is mogelijk met de 
schuifregelaar onder 
de toetsen.
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Nadat de verbinding tot stand is 
gebracht:

Sterretje-toets indruk-
ken.

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

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 acti-
veert u door het invoeren van 
bepaalde toetscombinaties, die u 
van uw netwerkaanbieder ontvangt.  
U kunt de hele toetscombinatie 
inclusief het bestemmingsnummer 
van een vaste oproepdoorschakeling 
net als een gewoon telefoonnum-
mer onder een snelkiestoets pro-
grammeren. 

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. Gebruik hier-
voor de schuifregelaar onder de 
toetsen (  pagina 5). 

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.
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.
Kleine beschadigingen van het 
hoogglansoppervlak kunnen voor-
zichtig worden hersteld met display-
polijstmiddel voor mobiele tele-
foons.

Contact met vloeistoffen 
Als het toestel in contact gekomen is 
met vloeistof:
1 Alle kabels van het toestel los-

koppelen
2 De vloeistof uit het toestel laten 

lopen.
3 Alle delen droog deppen. 
4 Het toestel vervolgens ten min-

ste 72 uur met de toetsen naar 
beneden (indien aanwezig) laten 
drogen op een droge, warme 
plek (niet in een magnetron of 
een oven o.i.d.) 

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

Als het toestel volledig droog is, kan 
het in veel gevallen weer worden 
gebruikt.

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?
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U hoort een kiestoon, maar het 
toestel kiest niet: de aansluiting 
functioneert goed. Is de kiesme-
thode goed ingesteld?
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.

Milieu
Milieumanagementsysteem

Gigaset Com-
munications 
GmbH is 
gecertifi-
ceerd 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 
doorgekruiste vuilnisbak 
op het product betekent 
dat het product valt 
onder Europese richtlijn 

2012/19/EU.
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 toestel is geschikt voor een ana-
loge aansluiting op het Belgische en 
Nederlandse telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de 
landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Commu-
nications GmbH dat dit toestel vol-
doet aan de basiseisen en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 
2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.
De volledige tekst van de EU-confor-
miteitsverklaring is beschikbaar 
onder het volgende internetadres: 
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook 
beschikbaar in de "Internationale 
verklaringen van overeenstemming" 
of "Europese verklaringen van over-
eenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestan-
den.

https://www.gigaset.com/docs
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Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
www.gigaset.com/service.

Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:

Vragen & antwoorden 
Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te 
maken via: www.gigaset.com/service
Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen 
Compatibiliteitstests

Neem contact op met onze servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?  
Wij helpen u graag verder ...

... Online: 
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon: 
voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefo-
nisch contact opnemen met onze medewerkers.
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand. 
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is 
verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnet-
werk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de 
telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende 
apparaat en de eventuele accessoires 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 pro-
duct) die de koper kan laten gelden. 
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product ver-
zocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte 
product blijken.

Garantiecertificaat voor België
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aan-
spraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden: 

Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maan-
den na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaal-
fouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos 
repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van 
de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, 
keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes 
maanden na aankoopdatum. 

Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het 
gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de 
informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen. 

https://www.gigaset.com/service
https://www.gigaset.com/service
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Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde 
dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). 
Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde 
software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten. 

Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die 
onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vast-
gesteld is geldend te worden gemaakt. 

Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de 
vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigen-
dom van Gigaset Communications.

Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. 
De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset 
Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt. 

Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgeslo-
ten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwin-
gend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van 
de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend. 

Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communicati-
ons zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in reke-
ning te brengen. 

De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten 
nadele van de klant. 

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset 
Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland
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 aan-
koopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle 
gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repare-
ren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen 
met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden 
aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return 
Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument 
wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te 
bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden 
garantie verleend. 
De garantie vervalt indien:

Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door ande-
ren dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;

Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd 
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onder-
houden, en/of er sprake is van normale slijtage;

Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, ver-

wijderd en/of veranderd;
Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare bat-

terijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batte-
rijen) defecten zijn ontstaan;
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Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of 
installeren van de (goedgekeurde) zaken;

Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor 
zover dergelijke condities zijn aangegeven;

Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantie-
werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamhe-
den drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt 
geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke 
aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch 
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
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Issued by 
Gigaset Communications GmbH 
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability. 
Rights of modification reserved.
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