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Veiligheidsadviezen

Veiligheidsadviezen
H oud u bijhetopstellen,aansluiten en bedienen van de tiptel305 zonderm eer
aan de volgende aanw ijzingen:
! Sluitde aansluitkabels alleen aan op de daarvoorbedoelde aansluitingen.
! Leid de aansluitkabels op zodanige w ijze datzijgeen ongelukken kunnen
veroorzaken.Aangesloten kabels m ogen nietaan buitensporige m echanische belasting w orden blootgesteld.
! Plaats hettoesteluitde buurtvan elektrische storingsbronnen.
! Sluitalleen accessoires aan die voordittoestelzijn goedgekeurd.
! O pen hettoestelnooitzelf.Raak de steekcontacten nietm etspitse of
m etalen voorw erpen aan.
! Reinig hettoesteluitsluitend m eteen zachte,vochtige doek.G ebruik geen
chem icaliën ofschuurm iddelen.
! Bescherm hettoesteltegen vocht,stof,vloeistofen dam pen.
! G ebruik hettoestelnietop plaatsen die aan directe zonnestraling zijn
blootgesteld.
! G ebruik hettoestelnietin om gevingen w aarin explosiegevaarheerst.
! G ebruik alleen de originele voedingsadapteren de originele telefoonaansluitkabel.
! H etgebruikte stopcontactm oetzich in de buurtvan hettoestelbevinden en
m oetgem akkelijk bereikbaarzijn.
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Bedieningselem enten

Bedieningselem enten
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Funties van de toetsen

Functies van de toetsen
Weergave: Hiermee wordt de weergave van berichten gestart en
onderbroken. De ingebouwde rode LED knippert na ontvangst van
nieuwe berichten en het inspreken van meldteksten of memo’s.
Aan/Uit: Hiermee worden de functies van het antwoordtoestel in-of
uitgeschakeld. Hiermee wordt het afspelen van berichten gestopt.

Opnam e:Hiermee wordt de opname van persoonlijke info (memo)
gestart en gestopt.
Vorige: De huidige weergave wordt herhaald. Als u tijdens de
weergave tweemaal kort na elkaar op deze toets drukt,wordt
teruggegaan naar het vorige bericht. Dient voor navigatie en
uitvoeren van instellingen in instellingsmenu. In de ruststand langer
dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee wordt de taalinstelling weergegeven.
Volgende: Als tijdens de weergave op deze toets wordt gedrukt,
wordt naar het volgende bericht gegaan. Dient voor navigatie en
uitvoeren van instellingen in instellingsmenu
Wissen: Als tijdens het afspelen van berichten kort op deze toets
wordt gedrukt,wordt het huidige bericht gewist. In de ruststand
langer dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee worden alle berichten en
memo’s gewist.
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Funties van de toetsen
M eldtekst: Als kort op deze toets wordt gedrukt,wordt het afspelen
van de huidige meldtekst gestart. Als u deze toets ingedrukt houdt,
wordt het opnemen van de meldtekst gestart.
Tijd: Als kort op deze toets wordt gedrukt,wordt de dag en de tijd in
de ingestelde taal weergegeven. Langer dan 1 sec. ingedrukt:
Hiermee wordt het instellingsmenu voor de dag,de tijd en het aantal
belsignalen voor beantwoorden geopend.
Volum e (schuifregelaar aan de zijkant):Hiermee wordt het volume
van de ingebouwde luidspreker geregeld.
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Ingebruiknem ing

Ingebruiknam e
Leveringsom vang
D e verpakking van uw tiptel305 bevathetvolgende:
!
!
!
!
!

tiptel305
Aansluitkabel
C om bisteker(nietin alle landen)
Voedingsadapter6V /500m A /D C
G ebruiksaanw ijzing
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Opstellen
U w tiptel305 is ontw ikkeld voornorm ale gebruiksom standigheden.O plosm iddelen in m eubellak,verzorgingsolie en lakverzorgingsm iddelen kunnen de
voetjes van hettoestelaantasten.D eze aangetaste toestelvoetjes kunnen vervolgens sporen achterlaten op uw m eubilair.G ebruik daarom ,vooralbijnieuw e ofpas behandelde m eubelen,een stroeve ondergrond.

Aansluiten
Voordatu uw tiptel305 in gebruik kuntnem en,m oetu alle noodzakelijke kabels aansluiten.
1

Steek de kleine stekervan de voedingsadapterin de aansluiting "PO W ER"
en de voedingsadapter in een 230V-w andcontcatdoos.

2

Steek de telefoonaansluitkabelm etde kleine stekerin de aansluiting
„LIN E“ en de com bi-stekkerin de telefooncontactdoos.
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Ingebruiknem ing
O p deze com bi-stekerkuntu de stekervan uw telefoon steken.
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Instellingen

Instellingen
In de fabrieksinstellingen branden !! en ""#afw isselend op hetdisplay,om
w eerte geven datde instellingen van hettoestelnog nietzijn uitgevoerd.
D e instellingen van de taal,de dag,de tijd en hetaantalbelsignalen tothetbeantw oorden kunnen m etbehulp van de hierbeschreven m enu’s w orden uitgevoerd.

!

Bijeen stroom storing blijven de instellingen behouden.D e tijd en datum
m oeten echterna een stroom storing w elopnieuw w orden ingesteld.

Instelling van de taal

nl

Bijde taalkuntu kiezen uitEngels,Frans,Italiaans en N ederlands.D e tiptel
305 geeftde dag en hettijdstip van de berichten in de geselecteerde taalw eer.
Houd de toets Vorige ca. 2
seconden ingedrukt.

Op het display wordt de ingestelde
taal weergegeven.

Druk meerdere keren op de
toets Volgende tot de gewenste taal op het display wordt
weergegeven.

Achtereenvolgens worden de beschikbare talen weergegeven.
$% = Engels
&' = Frans
($ = Duits
)* = Italiaans
%+ = Nederlands

Druk kort op de toets Vorige.

De instellingen worden opgeslagen.
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Instellingen

!

W anneerergedurende ca.8 seconden geen toets w ordtingedrukt,dan
w ordthetm enu afgesloten. D eze m oetdan opnieuw w orden gestart.

De dag,tijd en hetaantalbelsignalen voorbeantwoorden instellen.
M etditinstellingsm enu kuntu de dag,de tijd en hetaantalbelsignalen voor
beantw oorden instellen.
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Druk gedurende ca. 2 seconden op de toets Tijd.

Op het display wordt de ingestelde
dag weergegeven als (,# t/m (voor maandag t/m zondag en het
toestel geeft de dag weer

Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot
de juiste dag is geselecteerd.

Op het display wordt (, t/m (weergegeven voor maandag t/m
zondag en het toestel geeft de dag
weer.

Druk kort op de toets Tijd.

Op het display wordt de ingestelde
uren weergegeven en het toestel
geeft deze weer.

Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot
de juiste uren zijn geselecteerd.

Op het display wordt de ingestelde
uren weergegeven en het toestel
geeft deze weer.

Druk kort op de toets Tijd.

Op het display wordt de ingestelde
m inuten weergegeven en het toestel
geeft deze weer.
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Instellingen

!

Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot
de juiste m inuten zijn geselecteerd.

Op het display wordt de ingestelde
m inuten weergegeven en het toestel
geeft deze weer.

Druk kort op de toets Tijd.

Het toestel geeft de ingestelde dag en
de ingestelde tijd weer en geeftt vervolgens het aantal belsignalen voor
beantwoording weer.

Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot
het gewenste aantalbelsignalen is geselecteerd.

Op het display wordt het ingestelde
aantalbelsignalen weergegeven.
.' = 2 belsignalen
/' = 6 belsignalen
01 = 2/6 belsignalen (instelling voor
Toll saven)

Druk kort op de toets Tijd.

Het toestel heeft de instellingen opgeslagen en sluit het instellingsmenu
af.

W anneerergedurende ca.8 seconden geen toets w ordtingedrukt,dan
w ordthetinstellingsm enu afgesloten. D eze m oetdan opnieuw w orden
gestart.

Instellingen opvragen
Op het display wordt 2+ weergegeven. Ter controle geeft het toestel de
dag en tijd in de ingestelde taal.

Druk kort op de toets Tijd.
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M eldteksten

M eldteksten
Algem een
U w tiptel305 beschiktovereen voorafingestelde en een individueelaanpasbare m eldtekst.W anneeru een individuele m eldteksthebtingesproken,dan
w ordtdeze autom atisch gebruikt.
W anneeru de individuele m eldtekstw ist,dan w ordtautom atisch de voorafingestelde m eldtekstgebruikt.
D e individuele m eldtekstkan tussen drie en zestig seconden lang zijn.

nl

Voorbeeld van m eldtekst
H allo,ditis hettoestelvan H ennie en Jan M ulderuitO ostveen.W ijzijn m om enteelhelaas nietpersoonlijk bereikbaar.Laatsim pelw eg naam en num m er
achter.W ijbellen dan terug.Spreek na de signaaltoon uw berichtin.

M eldtekstinspreken
Druk op de toets M eldtekst en
houd deze ingedrukt.

W acht tot er een pieptoon hoorbaar
is en de rode LED in de toets “W eergave” knippert.

Begin met het inspreken
(spreek vanaf een afstand van
ca. 15 cm in de microfoon).

Op het display wordt 3% weergegeven.
Na verloop van ca. 50 seconden begint de weergave 3% te knipperen om
aan te geven dat er nog maar 10
seconden opnametijd resteren.
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M eldteksten
U kunt de opname beëindigen
door de toets M eldtekst los te
laten.

De opname wordt beëindigd en de
meldtekst wordt ter controle afgespeeld.

Controle van de m eldtekst
Druk kort op de toets M eldtekst.

De meldtekst wordt afgespeeld. Op
het display wordt 3%# weergegeven.

Het geluidsvolume kan met de
volumeregeling worden ingesteld.
De weergave beëindigen: Toets
Aan/Uit indrukken.

De weergave wordt beëindigd.

M eldtekstwissen
Druk op de toets M eldtekst en
houd deze ingedrukt.

W acht tot er een pieptoon hoorbaar
is en de rode LED in de toets “W eergave” knippert.

De toets M eldtekst binnen drie
seconden weer loslaten.

De individuele meldtekst is gewist.
De vooraf ingestelde meldtekst is geactiveerd en wordt ter controle afgespeeld.
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In-en uitschakelen

In- en uitschakelen
Inschakelen: Toets Aan/Uit indrukken.

Op het display wordt kort 4% weergegeven en vervolgens het aantal berichten.
W anneer de rode LED in de weergavetoets knippert,dan heeft dit betrekking op nieuwe,nog niet beluisterde
berichten.
Tijdens het beantwoorden van oproepen knippert de rode LED in de
weergavetoets en op het display
wordt !! weergegeven.

nl

Het geluidsvolume kan met de
volumeregeling worden ingesteld.

U kunt meeluisteren met inkomende
berichten. Het gesprek kan op elk
moment persoonlijk worden aangenomen door de hoorn van de telefoon te nemen.

Uitschakelen: Toets Aan/Uit opnieuw indrukken.

Op het display wordt !! weergegeven. Er worden geen verdere oproepen beantwoord.
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W eergave van berichten

W eergave van berichten
U w tiptel305 heefteen berichtengeheugen m eteen opnam etijd van m axim aal
20 m inuten.Elk berichtkan m axim aal60 seconden lang zijn.In totaalzijn er
m axim aal99 berichten m ogelijk.W anneerhetberichtengeheugen volis,dan
geefthettoestel&+ of56 op hetdisplay w eer.Erkunnen dan geen nieuw e berichten w orden opgenom en.H etis daarom raadzaam om beluisterde berichten
regelm atig te w issen.

W eergave van berichten
D e rode LED in de w eergavetoets knippertals ernieuw e,nog nietbeluisterde
berichten aanw ezig zijn.W anneerhettoestelis ingeschakeld dan w ordtop het
display bovendien hetaantalnieuw e berichten w eergegeven.
W anneeralle nieuw e berichten zijn beluisterd dan knippertde rode LED in de
w eergavetoets nietm eer.O p hetdisplay w ordtdan hetaantalreeds beluisterde w eergegeven.
Toets W eergave/Pauze indrukken.

Het geluidsvolume kan met de
volumeregeling worden ingesteld.

Het weergeven van de berichten begint. Op het display wordt het huidige
nummer van het bericht weergegeven.
Aan het einde van een bericht wordt
de dag en het tijdstip van het bericht
weergegeven.
Het weergeven stopt automatisch
aan het einde van de berichten.

17

nl

W eergave van berichten

De weergave onderbreken
Druk tijdens de weergave op de
toets W eergave/Pauze.

De weergave wordt onderbroken. Op
het display wordt 73# weergegeven.

Druk nogmaals op de toets
W eergave/Pauze om door te
gaan.

De weergave wordt voortgezet.

Volgend bericht
nl

Druk tijdens de weergave op de
toets Volgende.

Het momenteel beluisterde bericht
wordt onderbroken,het volgende bericht wordt weergegeven

Berichtherhalen

2 maal

Druk tijdens de weergave op de
toets Vorige.

Het momenteel beluisterde bericht
wordt herhaald.

Druk tijdens de weergave tweemaal kort na elkaar op de toets
Vorige.

Het vorige bericht wordt nu weergegeven.
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W eergave van berichten

Afzonderlijke berichten wissen
Druk tijdens de weergave van
een bericht kort op de toets
W issen.

Het bericht wordt gewist.

Alle berichten wissen

1

sec.

In de ruststand toets W issen
langer dan 1 sec. ingedrukt
houden:

Op het display wordt (+ weergegeven. Alle berichten worden gewist.

nl
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Persoonlijke info (m em o)

Persoonlijke info (m em o)
Persoonlijke inform atie kan w orden opgenom en via de ingebouw de m icrofoon.

M em o opnem en
Druk op de toets M emo en houd
deze ingedrukt.

Op het display wordt na ca. 1 seconde '$ weergegeven en de rode
LED in de toets W eergave/Pauze
knippert.

Begin met inspreken (spreek vanaf een afstand van ca. 15 cm in
de microfoon).

nl

U kunt de opname beëindigen
door de toets memo los te laten.

Het toestel laat twee korte pieptonen horen en slaat het memo op
als een nieuw bericht.

!

D e m axim ale lengte van een m em o is 120 seconden.N a 110 seconden
begintde w eergave '$ op hetdisplay te knipperen om aan te geven dat
ernog m aar10 seconden opnam etijd resteren.

!

U kuntuw persoonlijke inform atie ook inspreken terw ijlhettoestelis ingeschakeld.Andere personen kunnen deze dan via de afstandsbediening
opvragen.
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Afstandsbediening

Afstandsbediening
U kuntde berichten op uw tiptel305 op afstand opvragen via de cijfertoetsen
van een telefoon die toonkiezen (D TM F-kiezen)ondersteunt.O m hetopvragen
op afstand te kunnen gebruiken heeftu de afstandsbediening code (van drie
cijfers)nodig,die op de onderkantvan hettoestelop de sticker„Rem ote C ode“ staat.

Tollsave opvragen
W anneeru in de instellingen van hettoestelvoorhetaantalbelsignalen voor
beantw oorden 01 hebtgeselecteerd,dan neem tuw tiptel305 een inkom ende
oproep na 2 belsignalen aan als ernieuw e berichten op hettoestelaanw ezig
zijn.Als ergeen nieuw e berichten aanw ezig zijn,dan neem thettoestelde oproep pas na zes belsignalen aan.Zodoende w eetu bijhetopvragen op afstand datergeen nieuw e berichten aanw ezig zijn,als hettoesteluw oproep na
hetderde belsignaalnietheeftaangenom en,dan kuntu de verbinding verbreken en kosten besparen (Tollsave)om datergeen verbinding is opgebouw t.

De afstandsbediening gebruiken
Bel de tiptel 305.

U hoort uw actuele meldtekst.

Voer de code voor opvragen op
afstand in via de toetsen van de
telefoon.

De meldtekst stopt en u hoort een
lange en een korte pieptoon.
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O pvragen op afstand
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Als u een onjuist cijfer hebt ingevoerd,de code voor opvragen
op afstand opnieuw invoeren.

Als nieuwe berichten beschikbaar
zijn,wordt de weergave automatisch
gestart.

Start de gewenste functie door
invoer van de bijbehorende cijfers.

De gewenste functie wordt uitgevoerd.

Als u het opvragen op afstand
wilt beëindigen,legt u de hoorn
weer op het toestel.

De verbinding met de tiptel 305
wordt verbroken en het opvragen op
afstand beeïndigd.

!

Als hetafspelen van berichten is beëindigd en dan m oetbinnen 20 seconden de volgende functie w orden uitgevoerd anders zalhettoestelde
verbinding verbreken.

!

Tijdens hetw eergeven van berichten laathettoestelelke 160 seconden
een pieptoon horen,die binnen 10 seconden doorhetinvoeren een w illekeurig cijferm oetw orden bevestigd.W anneerdeze invoeropdrachtniet
plaatsvindt,dan verbreekthettoestelde verbinding.
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Afstandsbediening

Functies van de afstandsbediening
Functies tijdens de w eergave van berichten
!"

Naar hetvolgende berichtDruk
tijdens de weergave van het bericht
op 6# .

Het volgende bericht wordt nu weergegeven.

#"

Herhaling Druk tijdens de weergave van het bericht op 5# .

Het momenteel beluisterde bericht
wordt herhaald.

$"

Naar hetvorige berichtDruk tijdens de weergave van het bericht
op 4# .

Het vorige bericht wordt nu weergegeven.

%"

Weergave onderbreken Druk tijdens de weergave van het bericht
op 8# .

De weergave wordt onderbroken. Druk
daarna op een willekeurige toets om
de weergave voort te zetten.

&"

Hethuidige berichtwissen Druk
tijdens de weergave van het bericht
op 7# .

Het huidige bericht wordt gewist.

O verige functies
'"

Alle berichten weergeven Druk op
3# .

Alle berichten worden weergegeven.

&"

Alle berichten wissen Druk op 7# .

Alle berichten worden gewist
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Bijlage

Bijlage
Technische gegevens
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Afm etingen (B x H x D)
tiptel 305

160 x 40 x 165 mm

Gewicht
tiptel 305
Voedingsadapter

270 g
60 g

Voeding
Voedingsadapter
Opgenomen vermogen in rusttoestand

100-240 V,50/60 Hz
minder dan 1 W

Om gevingstem peratuur

0 – 40 "C

M eldteksten
Aantal meldteksten
Lengte meldteksten

1
3 sec. -60 sec.

Berichten
Opnametijd
Aantal berichten
Opnametijd per bericht

M ax. 20 minuten
max. 99
max. 1 min. (bijmemo max. 2 min.)

Behoud van gegevens na stroom storing

> 10 jaar

Display

LED,2 digits,7 segmenten
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Garantie
U w contactpersoon in hetkadervan garantieverplichtingen is de w inkelierw aar
u hettoestelhebtaangeschaft.
D e garantievoorw aarden zijn afhankelijk van de w ettelijke bepalingen in het
land w aarhettoestelw erd aangeschaft.U w w inkelierkan u hieroverm eerinform atie geven.

Verklaring van overeenstem m ing
D ittoestelvoldoetaan de vereisten van de EU -richtlijn betreffende radioapparatuuren telecom m unicatie-eindapparatuuren de w ederzijdse erkenning van
hun conform iteit.D e conform iteitm etde hierboven genoem de richtlijn w ordt
aangegeven doorde C E-m arkering op hettoestel.
H ierbijverklaren w ijdathettoestelaan de vereisten en relevante bepalingen
van de Europese richtlijnen 1999/5/EG en 2002/95/EG voldoet.
O verige bijzonderheden overde conform iteitsverklaring vindtu onderhetvolgende adressen:http://w w w .tiptel.com .

Afvalverwerking
Verpakking:Bied hetkarton aan voorde inzam eling van oud papieren breng
hetplasticafvalnaarde verza-m elplaats voorrecyclebaarm ateriaalofbied het
aan bijde ophaling.
Afvoer van het toestel:O ude elektrische apparaten m ogen nietm ethethuishoudelijk afvalw orden w eggegooid.Leveruw toestelin bijde gem eentelijke
verzam elplaats (recyclagepark ofm ilieustraat).Voorm eerinform atie overdeze
inzam elpunten richtu zich totuw gem eente.
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Bijlage
Accu's en batterijen:Accu's en batterijen m ogen nietm ethethuishoudelijk afvalw orden w eggegooid.Als verbruikerbentu w ettelijk verplichtgebruikte accu's en batterijen terug te leveren.Voorm eerinform atie overde verschillende
inzam elpunten richtu zich totuw gem eente ofde w inkelw aaru hettoestel
hebtgekocht.
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