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Afbeelding 
Gigaset 3000 Classic

Displaytoetsen
Symbolen die boven de drie toetsen in het display worden 
getoond, hebben de volgende betekenis:

Het display is voorzien van een beschermfolie. 
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Batterijsymbool

¤ vol
§ leeg

Nummer
herhalen 

Intern
telefoneren

Verbindings-
toets

– gesprek
aannemen

– nummer kiezen

Toetsbeveiliging

aan/uit:
lang indrukken!

Invoerteken
wissen

�¤

Stationsnaam

– continu: gereed
voor ontvangst

– knipperend:
geen contact met 
het basisstation

Verkorte kiestoets

– oproepen 
van verkorte 
kiesnummers

Programmeertoets 

– opslaan van
instellingen

Verbreektoets

– gesprek
beëindigen

– aan/uit:
lang indrukken!

Ruggespraak-/
doorverbindtoets

– voor centrales
en T-functies

– kiespauze:
lang indrukken!

� � �

Bevestigen

Terug bladeren

Vooruit bladeren

8�
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Beknopte
gebruiksaanwijzing

Functie Toetsenreeks 

Handset in-/
uitschakelen �  1 seconde indrukken

Toetsbeveiliging
in-/uitschakelen 

� 1 seconde indrukken

Oproep beantwoordenD
Extern opbellen PD
Nummerherhaling 1 ofa D

Verkort kiesnummer 
opslaan

z- bijv. s bP
b�

Met verkort kiesnum-
mer kiezen - a of bijv. ·D

Kiezen met bellerslijst zsaD
Volume hoorn
instellen z¸¨b bijv. sb

Microfoon 
uitschakelen

{ microfoon uit;

4 microfoon weer aan

Intern bellen { bijv. ·
Oproep aan alle 
handsets

{~

Gesprek
doorverbinden { bijv. s�

Interne ruggespraak 
voeren

{ Bijv. s;

Interne 
ruggespraak beëindigen:4

8�
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Veiligheidsaanwijzingen
• Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar 

uitsluitend goedgekeurde batterijen (oplaadbaar) van 
hetzelfde type; zie tabel pagina 7. Deze kunnen schade 
en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.

• In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers 
aangebracht:g Plaats de oplaadbare batterijen met de 

plus-/minpolen in de juiste stand.

h Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare 
batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).

• Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kun-
nen dan beschadigd raken.

• De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is nor-
maal en niet gevaarlijk.

• Uit onderzoek is gebleken, dat onder bepaalde omstan-
digheden medische apparatuur kan worden beïnvloed 
door draadloze DECT-toestellen.

• De handset kan bij hoorapparaten een onaangename 
bromtoon veroorzaken.

• De handset niet gebruiken in omgevingen met explosie-
gevaar zoals bijv. bij een tankstation.

• Geef de handset alleen samen met de 
handleiding aan anderen.

• Lever de gebruikte handset en oude en/of 
defecte batterijen in als klein chemisch afval.

Displaysymbolen
� Stationssymbool

¥ Batterijsymbool

ª Nieuwe oproepen in 
bellerslijst

C Verbindingssymbool

(;7 Externe verbinding

,17 Interne verbinding

£ Handset geblokkeerd

1 Pauze

_ Spatie

J Sterretjestoets ~

� Hekjestoets }

P
Ruggespraak-/door-
verbindtoets 4

� Nieuw bericht op 
antwoordapparaat

1GJ Invoer PIN-code

____ Toetsbeveiliging

8�

Batterij niet
weggooien,

maar inleveren
als KCA.

O
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Ingebruikname
Inhoud van de verpakking controleren
Handset Gigaset 3000 Classic, 2 batterijen (NiCd), draagclip, 
gebruiksaanwijzing.

Batterijen plaatsen

• Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in 
de juiste stand – zie afbeelding links.

• Deksel op de handset plaatsen (zie afbeelding) en naar 
boven schuiven tot hij vastklikt.

• Deksel openen: druk op de ribbels en schuif de deksel 
naar beneden.

• Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batteri-
jen, maar uitsluitend goedgekeurde batterijen 
(oplaadbaar) van hetzelfde type; zie tabel 
pagina 7. Deze kunnen schade en zelfs per-
soonlijk letsel veroorzaken.

• In het batterijvak van de handset zijn de volgende 
stickers aangebracht:g Plaats de oplaadbare batterijen met de 

plus-/minpolen in de juiste stand.h Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare 
batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).

• Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batteri-
jen kunnen dan beschadigd raken.

• Lever oude en/of defecte batterijen in als 
klein chemisch afval.
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Batterijen opladen
De meegeleverde batterijen zijn (NiCd) niet opgeladen.
Plaats de handset in het basisstation of in de lader Gigaset 
3000L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort 
een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt als volgt op 
het display van de handset aangegeven: 

Goedgekeurde batterijen:

Altijd beide batterijen vervangen en alleen batterijen van het-
zelfde type en dezelfde leverancier gebruiken. 
Oude of defecte batterijen onmiddellijk verwijderen. 
Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch 
afval!

§ leeg ¥ batterijen voor
2/3 opgeladen

¦ batterijen voor
1/3 opgeladen

¤ batterijen volledig 
opgeladen

– Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 
16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de weergave 
van het laadsymbool! 

– Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder ge-
sprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen 
wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarande-
erd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen 
worden.

– De batterijen worden warm tijdens het opladen.

– De juiste laadstatus van de batterijen wordt pas weerge-
geven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure. 
Open het batterijvakje daarom niet onnodig.

Nikkel-cadmium (NiCd) Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Sanyo N-3U (700 mAh) Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)

Mobile Power 700 (700 mAh) Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)

Panasonic P-60AA DT 
(600 mAh)

Friwo NiMH (1400 mAh)

Varta 751 RS (700 mAh) Sanyo H-3 U (1500 mAh)

GP GP60AAKC (600 mAh) Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

GP GP130 AAHC (1300 mAh)

GP GP150 AAHC (1500 mAh)
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Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:

Draagclip bevestigen

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw hand-
palm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de 
zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de 
draagclip in één van de openingen en vervolgens in de 
andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen
� Verbreektoets één seconde indrukken.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen
Wanneer u de toetsbeveiliging inschakelt, zijn de toetsen 
tegen indrukken beveiligd. 

} Toetsbeveiliging in- of uitschakelen: toets 
langer dan één seconde indrukken.

Een binnenkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door 
de verbindingstoets D in te drukken.

Capaciteit
(mAh)

Standby-tijd
(uren)

Gesprekstijd
(uren)

Oplaadtijd
(uren)

700 max. 150 meer dan 10 ca. 5

1100 max. 240 meer dan 15 ca. 9

1500 max. 330 meer dan 20 ca. 12

De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van 
de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of 
in de lader.
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Aanmelden
Voordat u kunt telefoneren, moet uw nieuwe handset eerst 
worden aangemeld bij het basisstation.

Stap 1

• Eerst moet u het Siemens-basisstation voorbereiden 
voor de aanmelding: 

Stap 2

• Voer nu binnen één minuut op uw handset de onder-
staande handelingen uit:

z { ~ Toetsen indrukken.

¸b Nummer van het basisstation, 
bijvoorbeeld¸ invoeren (station 1-4) en 
bevestigen.

Systeemcode

b
Systeemcode van het basisstation invoeren 
en bevestigen (systeemcode bij levering: 
0000) – de nog beschikbare interne telefoon-
nummers worden na enkele seconden 
weergegeven.

Bijvoorbeeld
s

Gewenst intern telefoonnummer invoeren – 
het stationssymbool � wordt permanent 
weergegeven.
Uw handset is klaar voor gebruik!

Gigaset Basisstation voorbereiden

3010/pocket
3015 

De gekleurde toets op het basisstation 
ongeveer 10 seconden indrukken tot u een 
bevestigingstoon hoort.

3020, 3025
3030, 3035

In het menu van het basisstation de optie 
$DQPHOGHQ selecteren en bevestigen.

ISDN-model-
len

De weergave-LED indrukken – 
deze knippert tijdens het aanmelden.

1000-/2000-
modellen 

Dezelfde bediening als bij de latere model-
len, bijvoorbeeld voor 2010 zie 3010.

– Hoe u het toestel aanmeldt bij "GAP-basisstations" van 
andere leveranciers kunt u lezen in de bijbehorende ge-
bruiksaanwijzing.

– Iedere handset Gigaset 3000 Classic kunt u op maximaal 
vier basisstations van Siemens aanmelden; zie hier-
boven.
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Telefoneren
Extern bellen
P Telefoonnummer invoeren.

Eventueel corrigeren met de correctietoets 
|.

D Verbindingstoets indrukken om het nummer 
te kiezen.

Gesprek beëindigen: 
Verbreektoets � indrukken.

Intern bellen
{ Toets INT indrukken – het eigen interne tele-

foonnummer van de handset wordt aan de 
rechterkant weergegeven.

P Intern telefoonnummer invoeren.

Of:

Alle handsets opbellen: ~

Gesprek beëindigen: 
Verbreektoets � indrukken.

Oproep beantwoorden
D Druk op de verbindingstoets.

of

 �L Wanneer de functie "Automatische oproep-
beantwoording" is ingeschakeld, komt de 
verbinding automatisch tot stand na het 
opnemen van de handset uit het basissta-
tion of de lader. 

– Met de verbreektoets � kunt u het kiezen van het te-
lefoonnummer annuleren.

– Met de ruggespraak-/doorverbindtoets 4 kunt u een 
kiespauze invoeren (lang indrukken).

– Invoer niet opslaan, bijvoorbeeld bij het gebruik van 
externe telefoonfuncties: toetsen z ~ indrukken; alle 
hierna ingevoerde tekens worden niet opgeslagen in het 
geheugen voor nummerherhaling.

3000Cla-IM1-50-ni.bk  Seite 10  Montag, 22. Mai 2000  5:20 17



11

Gigaset 3000 Cla, IM1-NL, A31008-G3000-B001-50-6Z19 3000Cla.fm 03.03.00

Gesprek doorverbinden, ruggespraak
Met een Siemens-basisstation kunt u een extern gesprek 
doorverbinden naar een andere handset of interne rugge-
spraak voeren.

{ De toets INT indrukken.

P Intern telefoonnummer kiezen.

De interne deelnemer neemt op:

• Gesprek doorverbinden: verbreektoets � indrukken.

• Ruggespraak: met de ruggespraak-/doorverbindtoets 4 
teruggaan naar de wachtende deelnemer.

Nummerherhaling
Nummerherhaling
U kunt kiezen uit de vijf laatst gekozen telefoonnummers.

1 Telefoonnummers opvragen.

a Telefoonnummer selecteren uit het geheu-
gen voor nummerherhaling.
Eventueel een telefoonnummer wijzigen of 
aanvullen door de toets b in te drukken en 
met de correctietoets | te wijzigen of extra 
cijfers in te voeren.

D Verbindingstoets indrukken om het nummer 
te kiezen.

Geheugen voor nummerherhaling wissen
Alle vijf nummers in het geheugen voor nummerherhaling 
worden gewist!

z Programmeertoets indrukken.

¸ y b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(PIN-code bij levering: 0000).

s b� Geheugen voor nummerherhaling wissen en 
procedure beëindigen.
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Verkort kiezen
Als u verkorte kiesnummers hebt geprogrammeerd, kunt u 
via een verkort kiesnummer het bijbehorende telefoonnum-
mer kiezen. U kunt maximaal 10 verkorte kiesnummers 
opslaan.

Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen
z - Programmeertoets indrukken, vervolgens 

verkorte kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld  
¸

Verkort kiesnummer (geheugenpositie, 
cijfer 0 tot 9) invoeren of met de toets a 
bladeren.

b Geheugenpositie van het verkorte 
kiesnummer bevestigen.

P Telefoonnummer invoeren of een bestaand 
telefoonnummer met | wissen of wijzi-
gen.

b� Telefoonnummer opslaan en procedure 
beëindigen.

Kiezen met verkorte kiesnummers 
- Verkorte kiesnummers opvragen.

Bijvoorbeeld  
¸

Verkort kiesnummer (0 tot 9) invoeren of 
met de toets a bladeren.
Eventueel een telefoonnummer wijzigen of 
aanvullen door de toets b in te drukken en 
met de correctietoets | te wijzigen of extra 
cijfers in te voeren.

D Verbindingstoets indrukken om het nummer 
te kiezen.

Telefoonnummer uit het nummerherhalings-
geheugen opslaan
z - Programmeertoets indrukken, daarna ver-

korte kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld  
·b

Verkort kiesnummer (geheugenpositie, 
cijfer 0 tot 9) invoeren of met a bladeren. 
Geheugenpositie van het verkorte kiesnum-
mer bevestigen.
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a Telefoonummer kiezen (bladeren) – de ove-
rige nummers in het geheugen voor num-
merherhaling worden weergegeven.

b� Telefoonnummer opslaan en procedure 
beëindigen.

Verkorte kieslijst wissen
Alle verkorte kiesnummers worden gewist!

z Programmeertoets indrukken.

¸ y b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(PIN-code bij levering: 0000).

¸ b� Verkorte kieslijst wissen en procedure 
beëindigen.

Selectie netwerkaanbieder
Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)
• Met verkorte kiestoets 

Door de verkorte kiestoets - lang in te drukken, wordt 
het toegangsnummer van de netwerkaanbieder weerge-
geven dat als verkort kiesnummer onder de cijfertoets "0" 
is opgeslagen. 

- De verkorte kiestoets lang indrukken – het 
toegangsnummer wordt weergegeven.

PD Telefoonnummer van de deelnemer invoe-
ren en met de verbindingstoets het "volle-
dige" nummer kiezen.

• Door middel van "samenvoegen" van de verkorte 
kiesnummers 
U slaat een aantal toegangsnummers van uw net-
werkaanbieders op als verkort kiesnummer.

-ab Toegangsnummer selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld  
-ab

Telefoonnummer van de deelnemer uit de 
verkorte kieslijst selecteren en bevestigen of 
met de hand invoeren.

D Met de verbindingstoets het volledige num-
mer kiezen.
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De handset beveiligen
PIN-code wijzigen
Met de PIN (Persoonlijk Identificatie-Nummer) worden bel-
angrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

z Programmeertoets indrukken.

¸ s b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b Huidige PIN-code invoeren en 
bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

2x nieuwe 
PIN-code

Nieuwe PIN-code (vier cijfers) tweemaal 
invoeren.

b� Nieuwe PIN-code opslaan en procedure 
beëindigen.

Snelkiezen inschakelen (noodoproep)
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar!

Als de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt met 
iedere druk op een willekeurige toets het geprogram-
meerde snelkiesnummer gebeld. Gebruikers kunnen zo een 
noodoproep plaatsen. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een 
binnenkomende oproep de verbindingstoets D indrukken.

Snelkiesnummers opslaan/wijzigen/wissen:

z Programmeertoets indrukken.

¸ ¸ b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(instelling bij levering: 0000).

s b Toets s indrukken en bevestigen.

P Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met 
de correctietoets | wissen.

b Snelkiesnummer opslaan – het 
snelkiesnummer is ingeschakeld!

Vergeet de PIN-code niet! Als u de PIN-code vergeten 
bent, is een ingreep in het toestel vereist. Neem in dat geval 
contact op met de Siemens-Hotline, zie omslag achterin 
de gebruiksaanwijzing.
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Handsetblokkering inschakelen
U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe 
gesprekken. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle 
functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnum-
mer. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende 
oproep de verbindingstoets D indrukken.

z Programmeertoets indrukken.

¸ ¸ b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(PIN-code bij levering: 0000).

¸ b Handsetblokkering inschakelen en 
bevestigen.

Handsetblokkering/snelkiesnummer uitscha-
kelen
z Programmeertoets indrukken.

¸ ¸ b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(PIN-code bij levering: 0000).

¨ b� Snelkiesnummer/handsetblokkering 
uitschakelen, bevestigen en procedure 
beëindigen. 

Bij weergave _ (leeg) wordt na b de handsetblokkering 
ingeschakeld.

U kunt alle snelkiesnummers van het basisstation kiezen.

3000Cla-IM1-50-ni.bk  Seite 15  Montag, 22. Mai 2000  5:20 17



16

Gigaset 3000 Cla, IM1-NL, A31008-G3000-B001-50-6Z19 3000Cla.fm 03.03.00

Instellingen
Volume van het oproepsignaal
U kunt kiezen uit vijf volume-instellingen en het "Crescendo"-
signaal (volume neemt steeds meer toe).

z v Functie selecteren – u hoort het oproep-
signaal.

Bijvoorbeeld  
u

Volume van het oproepsignaal wijzigen 
(niveau 1 tot 5, 
Crescendo = 6).

b Sla de instelling op.

Toonritme van het oproepsignaal
U kunt kiezen uit tien toonritmen voor het oproepsignaal.

z � Functie selecteren – u hoort het oproep-
signaal.

Bijvoorbeeld  
�

Ritme oproepsignaal selecteren (0 tot 9).

b Sla de instelling op.

Volume van de hoorn
U kunt het volume van de hoorn in drie niveaus instellen 
(ook tijdens een gesprek).

z Programmeertoets indrukken.

¸ ¨ b Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld
s

Volume wijzigen (1, 2 of 3).

b� Sla de instelling op en beëindig de 
procedure.

v

�
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Attentie- en waarschuwingstonen
• Bevestigingstonen – functiecode 13 (beide tonen)

– Bevestigingstoon (één toon), als een functie met suc-
ces is uitgevoerd en bij het terugplaatsen van de hand-
set in de lader.

– Waarschuwingstoon (vier korte tonen) bij foutieve
invoer.

• Toetssignaal – Functiecode 14

– Elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.

• Batterijwaarschuwingstoon – Functiecode 15

– De batterij is bijna leeg
De batterijwaarschuwingstoon kan ook alleen voor een
gesprek worden ingeschakeld = 2 invoeren.

z Programmeertoets indrukken.

Bijvoorbeeld  
¸ ub Bijvoorbeeld functiecode 14 selecteren en 

bevestigen.

Bijvoorbeeld  
¨

Bijvoorbeeld  toetssignaal uitschakelen.
Uitschakelen = 0; inschakelen = 1

b� Sla de instelling op en beëindig de 
procedure.

Weergave van de stationsnaam in-/uitschake-
len
Op de display wordt in de rusttoestand het huidige basissta-
tion weergegeven.

z Programmeertoets indrukken.

¸ � b Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld  
¸

Bijvoorbeeld  weergave inschakelen.
Inschakelen = 1; uitschakelen = 0

b� Sla de instelling op en beëindig de 
procedure.

3000Cla-IM1-50-ni.bk  Seite 17  Montag, 22. Mai 2000  5:20 17



18

Gigaset 3000 Cla, IM1-NL, A31008-G3000-B001-50-6Z19 3000Cla.fm 03.03.00

Automatische oproepbeantwoording in-/uit-
schakelen
Bij ingeschakelde automatische beantwoording hoeft u 
alleen de handset van het basisstation of uit de lader te 
nemen om de oproep te beantwoorden. 

z Programmeertoets indrukken.

¸ x b Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld  
¨

Uitschakelen: ¨ invoeren.

Inschakelen: ¸ invoeren.

b� Sla de instelling op en beëindig de 
procedure.

Standaardinstellingen herstellen
Door deze instelling wordt de PIN-code van de handset 
niet gewist; de aanmeldingen van de handsets bij het basis-
station blijven gehandhaafd.

Instelling bij levering:

z Programmeertoets indrukken.

¸ y b Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code b PIN-code invoeren en bevestigen
(PIN-code bij levering: 0000).

¨ b� Standaardinstellingen herstellen en proce-
dure beëindigen.

Verkorte kiesnummers, nummerherhalings-
geheugen, noodnummer(s)

gewist

Volume van de hoorn, toonritme van het 
oproepsignaal

1

Volume van het oproepsignaal 5

Toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon,
bevestigingstonen, automatische oproep-
beantwoording

AAN

Weergave van de naam van het basisstation UIT
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Overschakelen op ander basisstation
Voorwaarde: De handset is bij meerdere basisstations aan-
gemeld.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

• Handset instellen op automatisch overschakelen op het 
beste station (instelling bij levering).

• Handset instellen op een voorkeursbasisstation – als dit 
niet wordt gevonden, zoekt de handset na 30 seconden 
een ander basisstation op.

• Handset instellen op een vast basisstation.

z { Programmeertoets en toets INT indrukken.

Bijvoorbeeld  
¸¸

Bijvoorbeeld station 1 instellen als 
voorkeursstation.

Automatisch overschakelen: ¨ invoeren.

Voorkeursstation: stationsnummer 2x 
invoeren.

Vast station: stationsnummer 1x invoeren.

b� Sla de programmering op en beëindig de 
procedure.

Omschakelen op toonkiezen
Als u het basisstation achter een telefooncentrale met 
pulskiezen (IDK) gebruikt, kunt u omschakelen op toonkie-
zen (TDK), bijvoorbeeld voor het beluisteren van nieuwe 
berichten op een antwoordapparaat.

Voorwaarde: Er bestaat een verbinding.

z Programmeertoets indrukken.

~ Toonkiezen inschakelen – deze instelling 
geldt uitsluitend voor het actuele gesprek.
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Appendix
Zendbereik
Afhankelijk van de omgeving bedraagt het maximale zend-
bereik buiten ongeveer 300 m en binnen ongeveer 50 m. Als 
u zich buiten het zendbereik begeeft, begint het stations-
symbool � te knipperen.

Garantie/Service
Voor dit toestel geldt een garantie van één jaar, te rekenen 
vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de 
aankoopfactuur en de garantiekaart. De werkzaamheden 
onder garantie worden alleen door Siemens verricht. 
Binnen de garantietermijn zal Siemens alle schade die het 
gevolg is van materiaal- en/of productiefouten kostenloos 
repareren of het defecte product vervangen.

De garantie vervalt indien:

• reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is 
verricht door anderen dan Siemens zonder haar schrifte-
lijke toestemming;

• de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan-
wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behan-
deld en/of onderhouden, en of slijtage;

• typenummers en/of serienummers en/of garantie-stickers 
zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

• wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aan-
gebracht;

• door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare 
batterijen en/of door gebruik van niet voorgeschreven bat-
terijen defecten zijn ontstaan;

• defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschrif-
ten aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) za-
ken;

• defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omge-
vingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aange-
geven;

• defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende 
oorzaken;

• de verzegeling van zaken, voorzover aanwezig is, verbro-
ken.
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De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door 
uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande 
dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie 
maanden bedraagt.

Service
Het servicenummer vindt u aan de binnenzijde van de 
omslag.

Goedkeuring
De handset Gigaset 3000 Classic voldoet aan de EU-richtlijn.

Neem bij vragen over de bediening contact op met uw 
dealer.
Voor vragen over de telefoonaansluiting kunt u terecht bij 
uw netwerkaanbieder.
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We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is ma-
nufactured according to our Full Quality Assurance System certified 
by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number 
„Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/
05/EC. The presumption of conformity with the essential require-
ments regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.
Senior Approval Manager
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