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 5020 Handset
Laad uw handset voor het eerste 

gebruik gedurende 14-16 uur op voor 
de beste prestaties.

Verkorte 
gebruiksaanwijzing

Voor aanvullende informatie over de 
handset kunt u op www.tiptel.nl 

of www.tiptel.be de 
gebruikershandleiding downloaden.

Headset aansluiting

Volume-
regeling

Display

Linker 
softkey

R-toets/
Doorver-
bindtoets

Rechter 
softkey

Hoorn-
toets

Microfoon

4-weg
navigatie-
toets
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Basis opties handset

Accu plaatsen

1  Om de accu te kunnen plaatsen, drukt 
u het klepje aan de achterkant in en 
schuift u het omlaag.

2  Verwijder het klepje.

3  Plaats de accu zodanig dat het label 
zichtbaar is.

4  Plaats het klepje terug en klik het vast 
(als u een klik hoort, is het klepje 
correct teruggeplaatst).

Let op: Het productlabel, inclusief het 
CE-keurmerk, bevindt zich in het 
batterijvak.

Handset in- en uitschakelen
•  Druk op de linker softkey om de handset 

in te schakelen.

•  Om de handset uit te schakelen, drukt u 
de linker softkey in totdat de melding 
Uitschakelen? op het scherm 
verschijnt. Bevestig met Ja.

Luidsprekervolume instellen

Gebruik de toets aan de rechter zijkant 
van de handset om het volume te regelen.

Toetsblokkering inschakelen
•  Druk op Menu en vervolgens op  om 

de toetsblokkering in- of uit te 
schakelen.

Sneltoetsen

Vooraf ingestelde sneltoetsen

Vooraf ingestelde sneltoetsen kunnen niet 
worden gewijzigd en zijn toegewezen aan 
diverse toetsen van de handset. 

Doorverbinden: Tijdens een gesprek 
drukt u op de R toets en kiest een nummer 
waarnaar het gesprek doorverbonden 
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dient te worden.

Oproeplijst: Druk op de linker 
navigatietoets.

Gemiste oproepen: Druk op de rechter 
navigatietoets.

Naam zoeken: Druk op de bovenste of 
onderste navigatietoets. 

Menu verlaten: Druk op R.

Contactpersoon opslaan: Toets het 
nummer in en druk op Opslaan.

Persoonlijke favorieten

Persoonlijke favorieten zijn functies die u 
zelf aan een lijst toevoegt. De lijst is 
toegewezen aan de rechter softkey.

U voegt als volgt een sneltoets toe:

1  Druk op Favoriet.

2  Ga naar de optie Favoriet bewerken 
en druk op Kies.

3  Selecteer een functie door middel van 
de navigatietoets.

4  Druk op Kies om de functie aan de lijst 
met persoonlijke links toe te voegen.

Een sneltoets gebruikt u als volgt:

1  Druk op Favoriet.

2  Ga naar de gewenste sneltoets en 
druk op Kies.

Bellen

Direct bellen (hoorn van de haak)

1  Druk op  om te bellen.

2  Toets het nummer in.

3  Druk op  om het gesprek te 
beëindigen.
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Voorkiezen (hoorn op de haak)

1  Toets het nummer in.

2  Druk op  om te bellen.

3  Druk op  om het gesprek te 
beëindigen.

Snelkiezen
•  Druk gedurende drie seconden een 

toets (0-9) in, totdat een nummer wordt 
gedraaid. (U moet een toets aan een 
nummer uit het telefoonboek toewijzen).

Vanuit oproeplijst

1  Druk op de linker navigatietoets om de 
oproeplijst te openen.

2  Ga naar de gewenste naam of het 

gewenste nummer en druk op .

Vanuit het telefoonboek

1  Druk op Menu om het hoofdmenu te 
openen.

2  Ga naar Telefoonboek en druk op 
Kies.

3  Ga naar Naam zoeken en druk op 
Kies. 

4  Zoek de gewenste naam en druk op 

 om te bellen.
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Oproep aannemen
•  Druk op  om een oproep aan te 

nemen als uw handset overgaat.

Belsignaal uitschakelen
•  Druk op Stil om het belsignaal uit te 

schakelen.

Oproep weigeren
•  Druk op Afwijzen om de oproep te 

weigeren.

Oproep doorverbinden
•  Druk op R en toets een nummer in.

Om de oproep te verbreken, drukt u 
opnieuw op R.

Let op: Deze functie is systeem 
afhankelijk.

Luidspreker in- en uitschakelen
•  Druk terwijl u belt op Luid aan om de 

luidspreker in te schakelen.

•  Druk op Luid uit om de luidspreker 
weer uit te schakelen.

Microfoon in- en uitschakelen
•  Terwijl u belt, drukt u op Mic uit om de 

microfoon uit te schakelen.

•  Druk op Mic aan om de microfoon weer 
in te schakelen.

Instellingen wijzigen

Belvolume instellen

1  Druk op Menu om het hoofdmenu te 
openen.

2  Ga naar Instellingen en druk op Kies.

3  Ga naar Volume belsignaal en druk 
op Kies.

4  Druk op de linker of rechter 
navigatietoets om het volume in te 
stellen.
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5  Druk op Instellen en vervolgens op 
Terug.

Belsignaal instellen

1  Druk op Menu om het hoofdmenu te 
openen.

2  Ga naar Instellingen en druk op 
Kies.

3  Ga naar Belsignaal en druk op Kies.

4  Ga naar het gewenste belsignaal en 
druk op Wisselen om naar het 
geselecteerde belsignaal te luisteren.

5  Druk op Terug.

Trilstand in- en uitschakelen

1  Druk op Menu om het hoofdmenu te 
openen.

2  Ga naar Instellingen en druk op Kies.

3  Ga naar Triller en druk op Kies.

4  Ga naar Aan of Uit  en druk op 
Wisselen.

5  Druk op Terug.

Contactpersoon aan 
telefoonboek toevoegen

1  Druk op Menu om het hoofdmenu te 
openen.

2  Ga naar Telefoonboek en druk op 
Kies. 

3  Ga naar Naam/Nr. toevoegen en 
druk op Kies.

4  Voer de naam van de contactpersoon 
in met behulp van de cijfers 2-9.

5  Ga naar nummer en geef het nummer 
van de contactpersoon op (max. 24 
cijfers).

6  Druk op Opslaan om de naam en het 
telefoonnummer op te slaan. 
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Algemene informatie

Technische specificaties

Goedkeuringen
Access profile: EN 300444 V1.4.1: 2002
EMC: EN 301 489 - 1: versie 1.4.1
EN 301 489 - 6: versie 1.2.1
Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003
Veiligheid: EN 60950 - 1: 2001 + A11 + 
CORRIG

Afmetingen en gewicht
Afmetingen: 146 x 48 x 19mm
Gewicht: 110 g incl. accu ± 10 g

Capaciteit
Gesprekstijd tot 20 uur
Standby-tijd tot 200 uur

Temperatuur en luchtdruk
Bedrijfstemperatuur: 0-40°C/32-104°F
Luchtdruk: normale atmosferische 
omstandigheden
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Tiptel bv

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere

Telefoon +31 900-BEL TIPTel of
+31 900 235 84 78 (niet gratis)

Fax +31 36 536 78 81
info@tiptel.nl
www.tiptel.nl

Tiptel NV:

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B-1930 Zaventem

Telefoon +32 903 99 333 (euro 1.12/min)

Fax +32 2 714 93 34
tech@tiptel.be
www.tiptel.be

Internationale voorschriften en 
productinformatie

U vindt de EC 
conformiteitsverklaring op: 
www.tiptel.nl of 
www.tiptel.be
Let op: Alleen van 
toepassing op 1.8 GHz 
producten.

Het WEEE-etiket op dit 
apparaat geeft aan dat het 
product niet mag worden 
verwijderd via het huisvuil, 
maar apart moet worden 
ingezameld.
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