
 

 

Klant Handleiding  - Gigaset C530H 
 

Legenda Gigaset C530H 
 

1. LCD-scherm 

2. Rechter display-toets (OK-toets) 

3. Ophangen-toets 

4. Menu-toets / Navigatietoets 

5. #(Hekje)-toets 

6. [R]-toets 

7. *(Sterretje)-toets 

8. Bericht-toets 

9. [BEL]-toets 

10. Linker display-toets (TERUG-toets) 

 

  



 

 

Gigaset C530H: Doorverbinden met ruggespraak 
 

U kunt als volgt doorverbinden met ruggespraak: 

1. Houdt de [R]-toets ingedrukt om de optie te krijgen om door te verbinden – het huidige 

gesprek wordt in de wacht gezet 

2. Typ het nummer in waaraan u wilt doorverbinden 

3. Houdt de [R]-toets ingedrukt om naar het doorverbind-nummer te bellen OF druk op het 

[BEL]-button 

4. Hou ruggespraak 

5. Houdt de [R]-toets ingedrukt om door te verbinden en de verbinding te verbreken. Het 

gesprek is nu doorverbonden. 

 

Gigaset C530H: Doorverbinden zonder ruggespraak 
 

U kunt als volgt doorverbinden zonder ruggespraak: 

1. Tijdens het ingekomen gesprek drukt u op de #[HEKJE]-toets om de optie te krijgen om door 

te verbinden – het huidige gesprek wordt in de wacht gezet. 

2. Typ het nummer in waaraan u wilt doorverbinden. 

3. Druk op [BEL]-button. Het gesprek is doorverbonden en u kan ophangen. 

 

Gigaset C530H: Een gesprek in de wacht zetten 
 

U kunt als volgt een gesprek in de wacht zetten. 

1. Tijdens het ingekomen gesprek houdt u op de [R]-toets ingedrukt. 

2. Het gesprek wordt in de wacht gezet. 

3. Om het gesprek uit de wachtstand te halen en verder te gaan met het gesprek drukt u op de 

display toets “Einde”. 

 

  



 

 

Gigaset C530H: Een vergaderingsgesprek voeren (3 Personen) 
 

U kunt als volgt een vergaderingsgesprek voeren. 

1. Tijdens het ingekomen gesprek houdt u de [R]-toets ingedrukt. Het huidige gesprek wordt in 

de wacht gezet. 

2. Voer het nummer in waarmee u een conference gesprek wilt houden. 

3. Hou ruggespraak (Bijv. vertel wie er aan de lijn hangt en vraag of uw gesprekspartner tijd 

heeft voor een vergadering. 

4. Druk op de display toets “Conf.” om de vergadering te starten. De persoon in de wacht wordt 

verbonden met uw gekozen gesprekspartner, en u kan met uw drieën communiceren. 

TIP 1: Als uw gesprekspartner geen tijd heeft of niet opneemt, kan u op de display toets “Einde” 

drukken om de persoon die in de wacht is gezet weer aan de lijn te krijgen. 

Gesprek overnemen via een ander toestel  
 

Als u een gesprek wilt overnemen op uw toestel doet u dit als volgt. 

U drukt 999 in, daarna drukt u op het groene telefoontje. 

Contacten toevoegen 
 

U kunt als volgt telefoonnummers aan uw contacten toevoegen 

Druk een keer op de Menu-toets / Navigatietoets, zo komt u in het menu. 

Ga nu met het pijltje naar beneden naar contacten. En klik op OK dan komt u in het 

contacten scherm daar gaat u naar Telefoonboek. klik vervolgens op nieuwe invoer vul de 

contactgegevens in en druk op OK. Nu heeft u een contactpersoon toegevoegt. 

 

 


