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Installatie 
 

 

 
Installatie 

 
Aansluiten van de telefoonhoorn en de 
telefoonaansluitkabel 
   

 

1. Steek één uiteinde van de aansluitkabel in de aansluiting aan de onderkant van 
de telefoonhoorn en het andere uiteinde in de aansluiting aan de onderkant van 
het toestel. 

2. Steek de telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting “LINE” aan 
de onderkant van het toestel en de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos. 

 
 
 

Gebruik van de telefoon op een bureau 
 

Leidt de telefoonaansluitkabel door de desbetreffende kabelgeleidingen naar de 
voorkant van het toestel. 

 
Wandmontage 

 
Zie pagina 7 van deze gebruiksaanwijzing. 
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In gebruik nemen 
 

 

 

Bedieningselementen 

Productvariant met schakelaar voor flashtijd: 
 
R-toets voor wisselen en schakelen 
 
Flash-tijdschakelaar (100/300 ms) 
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In gebruik nemen 
 

 

 

In gebruik nemen 
 

Bellen 
 

 

 

1. Neem de hoorn op en wacht tot u de kiestoon hoort. 
2. Toets een telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt direct gekozen. 

 
Gesprek beëindigen 

 
 

 

1. Plaats de hoorn terug om het gesprek te beëindigen. 

Of 

Druk het haakcontact in voor een volgend telefoongesprek. 
 

Binnenkomende oproep 
 

 

 

1. Wanneer er een oproep binnenkomt, hoort u een belsignaal tevens wordt deze 
oproep optisch gesignaleerd. 

2. Neem de hoorn op om de oproep aan te nemen. 
 

Nummerherhaling 
 

 

 

1. Neem de hoorn op en wacht tot u de kieston hoort. 
2. Druk op de nummerherhaling-toets (    ) 
Het laatst gekozen telefoonnummer wordt nu opnieuw gekozen. 

 
Mute-toets 

 
 

 

1. Druk tijdens een gesprek op de mute-toets (!8) en houdt de toets ingedrukt. 
De mircofoon van de hoorn wordt nu uitgeschakeld. 

2. Laat de mute-toets (!8) weer los om het gesprek voort te zetten. 
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In gebruik nemen 
 

 

 
Belsignaal volume 

 
 

 

1. Stel de schakelaar aan de zijkant van het toestel in op het door u gewenste 
volume: hard, zacht of uit. 

 
Wisselgesprek 

 
 

@"' Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, dient deze dienst door uw 
netwerkleverancier te zijn vrij geschakeld. Hiervoor kunnen kosten in rekening 
gebracht worden. 

 
 
 

Wanneer u een telefoongesprek heeft en een andere persoon probeert u te bellen, 
hoort u de aankloptoon voor het wisselgesprek. 

 
1. Druk op de R-toets om het huidige gesprek in de wacht te zetten en de andere 

beller te woord te staan. 
2. Druk opnieuw op de R-toets om tussen de twee gesprekken te wisselen. 
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Technische gegevens 
 

 

 

Technische gegevens 
 

Hoeveel telefoontoestellen kunt u gebruiken? 
 

 

 

Alle telefoontoestellen hebben een belastingsfactor, waarmee wordt bepaald hoeveel 
telefoons op een telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw tiptel 114 heeft een 
belastingsfactor van 25. De maximum belastingsfactor is afhankelijk van uw 
aansluiting. 

 
Buitenlijn via centrale 

 
 

 

Wanneer u een externe verbinding tot stand wilt brengen, dient u een “0” te kiezen 
voor de buitenlijn. 

 
Om de centrale voldoende tijd te geven om een buitenlijn te krijgen kunt u na de 
toegangscode een kiespauze invoegen. 

 
Een kiespauze duurt 3 seconden. 

 
Pauze invoegen 

 
 

 

1. Kies een telefoonnummer en druk op de P-toets als een tussentijdse pauze 
nodig is. 

 
R-toets 

 
 

 

De R-toets kan worden gebruikt bij aansluitingen op telefooncentrales, bijvoorbeeld 
voor het doorverbinden van een gesprek en bepaalde diensten die via uw 
netwerkleverancier beschikbaar zijn. 

 
Wandmontage 

 
 

 

1. Boor boven elkaar twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 
100 mm. 

2. Plaats de schroeven. Gebruik hiervoor eventueel pluggen. Laat ongeveer 5 mm 
van de schroeven uitsteken waaraan de telefoon kan worden opgehangen. 

3. Verwijder de beugel voor de hoorn van het toestel, draai de beugel om en plaats 
deze terug. De hoorn kan op de haak worden opgehangen. 
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Bijlage 
 

 

 

Bijlage 
 
Service 

 
 

 

U heeft een modern product van TIPTEL gekocht, dat in Ratingen bij Düsseldorf 
ontwikkeld en geproduceerd is. Onze zeer moderne fabricage garandeert constante 
kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit. 

 
Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het 
toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw 
contactpersoon. TIPTEL heeft voor technische ondersteuning van de dealers een 
telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren. 

 
Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot TIPTEL 
wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina’s in 
de rubriek Support onder „FAQ – vaak gestelde vragen“. Bovendien kunt u onze 
ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of 
telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken. 

 
 
 

In Nederland In België 

www.tiptel.nl 
technischedienst@tiptel.nl 

www.tiptel.be 
tech@tiptel.be 

08.30 tot 17.00 uur (ma-vr) 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 (ma-vr) 

Telefoon    0900 – BELTIPTEL of 
0900 – 23 58 478 (niet gratis) 

Telefax 036 – 53 678 81 

Telefoon   0903 / 99333  (1,12 Euro/min) 
Telefax 02 714 93 34 

 

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te 
wenden. 

http://www.tiptel.nl/
mailto:technischedienst@tiptel.nl
http://www.tiptel.be/
mailto:tech@tiptel.be
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Bijlage 
 

 

 

Garantie 
 

 

 

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met 
uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot 
deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door 
productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die 
door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk 
worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u 
melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden 
uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch 
voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze 
garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt 
ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de 
algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of 
storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een 
beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs. 

 
De garantie vervalt wanneer: 

 
• de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de 

behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is; 
• het geen fabrieksfout is; 
• de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout) 
• de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is; 
• reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht; 
• gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd; 
• het toestel gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan 

de overige wettelijke geldende eisen; 
• een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, 

bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand. 
 
 

Schoonmaken 
 

 

 

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek 
of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik 
geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen. 
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Bijlage 
 

 

 
Conformiteitsverklaring 

 
 

 

Hiermee verklaart TIPTEL, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese 
richtlijn 1999/5/EG voldoet. 

 
Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende 
adressen: 

 
www.tiptel.nl  www.tiptel.be  

 
CE-keuring 

 
 

 

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en 
telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De 
conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het 
toestel bevestigd. 

http://www.tiptel.nl/
http://www.tiptel.be/


 

 

TIPTEL AG 
Halskestraße 1 
D - 40880 Ratingen 
Tel.: 0 18 05 – 84 78 35 (0,12 € pro Minute) 

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL (0,12 € pro Minute) 
Fax: 0 18 05 – 84 78 49* 
E-mail: support@tiptel.de 
Internet: www.tiptel.de 
International: 
E-mail: export@tiptel.de 
Internet: www.tiptel.com 

 
Tiptel   GmbH 
Tenschertstraße 5 
A - 1230 Wien 
Tel.: 01 - 616 78 71 
Fax: 01 - 616 78 71 - 22 
E-mail: office@tiptel.at 

 
Tiptel AG 
Bahnstrasse 46 
CH - 8105 Regensdorf 
Tel.: 044 - 884 01 80 
Fax: 044 - 843 13 23 
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch 
Internet: www.tiptel-online.ch 

 
Tiptel B.V. 
Camerastraat 2 
NL – 1322 BC Almere 
Telefoon: 036-5366650 
E-mail: sales@tiptel.nl 
W: www.tiptel.nl 

 
Tiptel   NV  
Imperiastaat 10 bus 8 
B – 1930 Zaventem 
Telefoon: 02 7149333 
E-mail: sales@tiptel.be 
W :  www.tiptel.be 
 
 
Tiptel sarl 
23, avenue René Duguay-Trouin 
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux 
Tél. : 01 / 39 44 63 30 
Fax : 01 / 30 57 00 29 
e-mail : support@tiptel.fr 
Internet : www.tiptel.fr 05/2004 

mailto:support@tiptel.de
http://www.tiptel.de/
mailto:export@tiptel.de
http://www.tiptel.com/
mailto:office@tiptel.at
mailto:tiptel@tiptel-online.ch
http://www.tiptel-online.ch/
mailto:sales@tiptel.nl
http://www.tiptel.nl/
mailto:sales@tiptel.be
http://www.tiptel.be/
mailto:support@tiptel.fr
http://www.tiptel.fr/
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