handleiding
gigaset sl75
WLAN
Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door
verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens
de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface van het betreffende
toestel.
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inleiding /
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw Belcentrale VoIP account instelt in de
Gigaset sl75 WLAN. Met het volgen van de configuratie stappen maakt u uw toestel
gebruiksklaar en kunt u met de telefoon bellen en gebeld worden. Ook zal u kennis
maken met de basis functies van de Gigaset sl75 WLAN. Zodat u onder andere kunt
doorverbinden, bellers in de wacht kunt zetten en uw telefoonboek kunt instellen.
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configuratie /
Verbinding maken
Voor de registratie van uw Belcentrale
VoIP account dient als eerst verbinding te
maken met het Acces Point/WLAN router.
Hiervoor gaat u naar het menu op het
toestel door rechts te drukken op de ronde
navigatie knop.

1.

/ Ga u naar ‘Connect. Wizard’ (Nederlands:
‘Assistent’).

/ Kies ‘Create new Profile’ (1.).
/ De beschikbare netwerken in de omge-

ving worden nu in een rij getoond. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding
wilt maken.
/ Er verschijnt een nieuw profiel (2), ga met
de navigatietoets naar WLAN
/ Toets nu ‘Edit’ tot u SSID (3) in beeld ziet.
De settings horen hier als volgt te zijn
ingesteld:

SSID /
Authentication /
Encryption Type /
Password Mode /
Pre-Shared Key /
DHCP /

2.

3.

Naam van uw netwerk
None
WPA PSK TKIP
ASCII
Uw netwerksleutel (raadpleeg uw internetprovider)
On

Vervolgens toetst u ‘Save’ en het toestel vraagt om een reboot. Kies voor ‘Yes’. Het
toestel zal uit gaan en weer aan. Wanneer het toestel verbinding heeft, zal in het
scherm ‘No Server’ te zien zijn. Wanneer er staat dat het toestel geen Acces Point kan
vinden, controleerd u dan of het juiste proel geselecteerd is. Doe dit door in het menu
naar de ‘ Settings’ te gaan en ‘ Netwerk Conguration’ te selecteren. Vervolgens kiest u
voor ‘Acces Proles’ en controleer of het juiste proel geselecteerd is.
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Het account instellen
Voor de volgende handelingen dient u
de inloggegevens die u van Belcentrale
ontvangen heeft, bij de hand te houden.
Ga op het toestel naar ‘Settings’ en vervolgens naar ‘Status’. U ziet nu het IP adres
in beeld staan. Vul het IP adres in in de
adressenbalk van uw browser op een PC
die in hetzelfde netwerk is aangesloten. In
de webinterface kunt u bij ‘Profile-Wizard’
eventueel de uitgeschakelde profielen
verwijderen.
U gaat naar ‘Admin’. Druk bij uw Profiel
op ‘Wijzigen’ en ga vervolgens naar ‘SIP’,
links in het navigatiegedeelte. Hier dienen
de volgende settings te zijn ingesteld:

Belcentrale
Mijn providernaam /
Zet op ‘Naam’ en uw ontvangen Proxy invullen
SIP-Proxy /
Uw ontvangen gebruikersnaam (bv. 0385*003)
Gebruikersnaam /
Uw ontvangen gebruikersnaam (bv. 0385*003)
Authenticatienaam /
Authenticatiewachtwoord / Uw ontvangen wachtwoord
ja
Outboud Proxy /
Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)
Domein /

Sla het geheel op door op ‘Toepassen’ te klikken.

DTMF instellen
Bij het doorverbinden van gesprekken en het bellen naar een keuzemenu, moet het
toestel de codes die u intoetst kunnen herkennen. Hiervoor moet u de DTMF correct
hebben ingesteld. Ga hiervoor in de webconfiguratie naar ‘SIP geavanceerd’ in het
navigatiemenu en zet een vinkje achter ’DTMF via SIP INFO’. Sla het geheel op door
op ‘Toepassen’ te klikken.
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gebruik /
Ontvangst
niveau

Navigatie
toets
Verbindings
toets
Speaker

Display
Laad niveau

Display toetsen
Verbreek,
aan/uit-toets
Berichten toets

Menu knop

Extern bellen
Voer een nummer in en druk 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 telefoon uit de lader
te nemen, wanneer u de functie ‘Auto aannemen’ heeft ingeschakeld. Dit doet u door
naar het menu te gaan. Vervolgens kiest u ‘Settings’ en vinkt u ‘Auto aannemen’ aan.

Intern bellen
Wanneer u gebruik maakt van een managed PBX kunt u naar andere toestellen
bellen door het nummer van de extensie (bv. 002) in te toetsen en vervolgens op de
verbindingstoets te drukken.

Beller in de wacht zetten
U heeft de mogelijkheid om een beller in de wacht te zetten, zodat u bijvoorbeeld kunt
overleggen met een collega. U ziet in de display ‘Rug. spr.’ staan en drukt de displaytoets eronder. De beller hoort nu de wachtmuziek. Wanneer u de beller terug wilt
nemen, toetst u de verbreektoets of de displaytoets onder het pijltje in de display.
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Een 2e gesprek voeren
U kunt een nieuw gesprek voeren terwijl u een beller aan de lijn heeft. Dit kan nadat
u de 1e beller in de wacht heeft gezet en zelf een nieuw gesprek start, of een binnenkomend gesprek aanneemt. Wanneer u de beller in de wacht heeft gezet, ziet u in het
display ‘telefoonnummer:’ staan. U kunt nu een extensie- of telefoonnummer intoetsen
en op de displaytoets ‘Verstrn’ drukken. U wordt nu verbonden met de nieuwe partij.
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 bellen. Toets de displaytoets onder ‘opnemen’ en de 1e beller komt in
de wacht te staan terwijl u met de 2e beller verbonden wordt.

Van gesprek wisselen
Wanneer u zich heeft verbonden met een tweede beller zijn beide besprekken onder
elkaar te zien in het display. Er staat een pijltje voor het nummer waarmee u op
dat moment verbinding heeft. Door met de navigatietoets te wisselen van positie,
veranderd u van beller. De persoon waarmee u verbonden was, komt nu in de wacht
te staan.

Redial
Om een eerder gebelt nummer terug te bellen, toetst u de verbindingstoets en u ziet
een lijst met eerder gebelde nummers. Selecteer een contact met de navigatietoets en
druk de verbindingstoets.

Telefoonlijst
Door op de onderste navigatietoets met het telefoonboekje te drukken, opent u het
telefoonboek van het toestel. Hierin kunt u een contactpersoon selecteren met de
navigatietoets. Met de verbindingstoets wordt u direct verbonden met de contactpersoon. U kunt nieuwe contactpersonen invoeren door bovenin de lijst <Nieuw item> te
kiezen. U voert de gegevens in van de nieuwe contact persoon en drukt op ‘Opslaan’.
Wanneer u een gesprek binnen krijgt, kunt u het nummer van de beller tijdens het
gesprek opslaan. Hiervoor drukt u de rechter displaytoets (dit kan ook nadat u de
beller in de wacht heeft gezet) en u selecteert ‘Telefoonboek’. U kunt de contactgegevens invoeren. Het nummer wordt automatisch opgeslagen, wanneer u ‘invoegen
drukt. Ook kunt u ervoor kiezen tijdens het gesprek, alleen het nummer op te slaan en
later de verdere gegevens.

Doorverbinden
Wanneer u iemand aan de lijn heeft en u deze persoon direct wilt door verbinden met
een collega zonder te overleggen, toetst u #1 (direct achter elkaar). U hoort een stem
aangeven ’Transfer’, nu kunt u het toestelnummer van uw collega invoeren of eventu-
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eel een telefoonnummer. Op het moment dat u een ingesprekstoon hoort, betekent
dit dat het gesprek doorgeschakeld is en de verbinding bij u verbroken is. Wanneer u
wilt doorverbinden en daarbij wilt overleggen met uw collega, toetst u *2 (direct achter
elkaar). U hoort een stem aangeven ‘Transfer’, nu toetst u het nummer in waarnaar
doorverbonden wordt. Wanneer de derde partij opgenomen heeft, kunt u overleg
plegen. Wanneer u de verbreektoets indrukt, wordt het gesprek doorverbonden en bij
u de verbinding verbroken.

Doorschakelen
U kunt een doorschakeling in een toestel zetten waardoor binnenkomende gesprekken bij drie situaties wordt doorgeschakeld naar een ander telefoon- of extensienummer. Namelijk ‘alle’ gesprekken, bij ‘geen gehoor‘ of bij ‘bezet’. Hiervoor gaat u naar:
/ menu
/ netwerkdiensten
/ Internet (VoIP)
/ doorschakelen.
U selecteerd IP1 door op ‘Ok’ te drukken met de displaytoets. Met de navigatietoets
kiest in welke situatie u de doorschakeling wilt, vervolgens gaat u met de navigatietoets naar ‘Nr.’ en toetst u ‘Wijzigen’. Wanneer het telefoon- of extensienummer heeft
opgeslagen, zet u de status op ‘Aan’ en slaat u het geheel op. In de display wordt de
doorschakeling nu vermeld. U schakelt de doorschakeling uit door de status op ‘Uit’ te
zetten.

Gemiste oproepen
Wanneer u een gemiste oproep heeft, ziet u dit aan de berichtentoets. Deze zal rood
knipperen. Ook ziet u in het display een telefoontje met daaronder het aantal gemiste
oproepen. Druk op de berichtentoets en selecteer ‘Oproepen’ om u gemiste oproepen
te bekijken.

Belcentrale BV
Westblaak 142
3012 KM, Rotterdam
tel. 088 333 444 6
fax 088 333 444 7

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen
en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op
088 333 4446 (keuze 2) of mail naar support@belcentrale.nl
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