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Uiterst comfortabel; tiptel ergonomie-telefoontoestellen

De tiptel ergovoice is een telefoontoestel dat bijzonder geschikt
is om eenvoudig te telefoneren in
alle situaties. Bijvoorbeeld voor
gehandicapten, minder-validen,
ouderen, maar ook voor mensen
die uiterst comfortabel willen telefoneren. Het ergonomisch vormgegeven toetsenbord maakt gemakkelijk telefoneren mogelijk.
Inkomende oproepen worden niet
alleen met weergave van het telefoonnummer in het display gesignaleerd, maar ook door middel
van een flitslicht (C en CR). Verder
beschikt de tiptel ergovoice onder
meer over een alarmtoets die, in
geval van nood, automatisch naar
vooraf geprogrammeerde telefoonnummers belt. Daarnaast
beschikt de tiptel ergovoice ook
nog over:
Extra groot display

Het extra grote display maakt het
aflezen van inkomende en uitgaande oproepen aanmerkelijk
gemakkelijker. Door de duidelijke
symbolen wordt altijd de status
van het toestel duidelijk en eenvoudig weergegeven.
Ergonomie: grote toetsen!

ware grootte 1:1

Bijzonder gebruikersvriendelijk is
het ergonomisch vormgeven
toetsenbord. Door de grote, ver-

zonken toetsen wordt het kiezen
van een telefoonnummer aanzienlijk vereenvoudigd.

… en als of dat nog niet genoeg
is:
voor het begeleiden van de
vingers kan er bovendien een
extra toetsenbordraster worden
geplaatst.
Alarmtoets op het toestel –
veiligheid met één druk op de
knop

Om in een noodsituatie uw hoofd
er bij te houden en hulp in te
roepen is al moeilijk genoeg. Met
de tiptel ergovoice kan het niet
eenvoudiger: wanneer de alarmtoets ingedrukt wordt, stuurt het
toestel een alarmoproep* aan verschillende telefoonnummers (naar
bijvoorbeeld personen die hulp
kunnen halen of organiseren).
Zodra de opgeroepen persoon het
bericht door het indrukken van
toets 5 op hun toestel heeft beantwoord, wordt direct een spraakverbinding met de hulpzoekende
tot stand gebracht. Het toestel van
de hulpzoekende staat dan
automatisch in de "handen vrij
spreken" stand, zodat met de desbetreffende persoon gesproken
kan worden zonder dat deze de
hoorn van het toestel hoeft op te
nemen.

Individuele alarmberichten
(alleen tiptel ergovoice C en CR)
Door het geïntegreerde digitale
tekstgeheugen kan een individueel alarmbericht worden
weergegeven. Bij een alarmoproep hoort de opgeroepen persoon dit bericht en kan deze
overeenkomstig maatregelen treffen.
Zien wie er belt
In het display wordt het telefoonnummer van de oproeper weergegeven (nummerweergave).
Hierdoor ziet u wie er belt**.
Grote, overzichtelijke volumeknoppen

Grote, overzichtelijke volumeknoppen voor de hoorn, het
oproepsignaal en de luidspreker
maken het altijd mogelijk om op
eenvoudige wijze het volume aan
te passen.
Hoorn- volumetoets – een extra
functie voor betere verstaanbaarheid
Met het indrukken van deze toets
kunt u het volume naar een vooraf
ingesteld niveau aanpassen.
Hierdoor kunt u uw individuele
hoor- en luisterniveau optimaal
aanpassen. Deze functie is uitermate geschikt voor gebruik in
bijvoorbeeld een huishouding
waar één persoon slechthorend is,
het geluidsniveau kan dan door
een druk op de knop aangepast
worden naar het gewenste niveau
van deze gebruiker. Tevens
beschikt de hoorn over een geïntegreerde magneetspoel, wat
gebruik in combinatie met
gehoorapparaten mogelijk maakt.

tiptel ergovoice S, tiptel ergovoice C en tiptel ergovoice CR

Geheugentoetsen – voor vaak
gebruikte nummers
Vaak gebruikte telefoonnummers
kunt u gemakkelijk opslaan onder
maximaal 5 geheugentoetsen.
Kiezen terwijl de hoorn op het
toestel ligt met eventuele
correctiemogelijkheden
Eerst het telefoonnummer ingeven, vervolgens de hoorn van
het toestel nemen – heel
gemakkelijk als het nummer eerst
nog gecontroleerd en eventueel
gecorrigeerd dient te worden.
Gedeeltes van gesprekken
opnemen (tiptel ergovoice C
en CR)
Indien u geen pen en papier bij de
hand heeft, kunt u tijdens een telefoongesprek korte, gesproken
mededelingen (bijvoorbeeld een
telefoonnummer) opnemen.
Automatische nummerherhaling
Is het toestel van de opgeroepen
deelnemer bezet? Geen enkel
probleem: schakel de automatische nummerherhaling in en
het toestel kiest maximaal 10 keer
automatisch het telefoonnummer.
En er was licht...
Een bewegingsmelder verlicht
automatisch het display en
toetsenbord (tiptel ergovoice C
en CR)

Dit innovatieve kenmerk biedt de
gebruiker een ongekend voordeel:
zodra een hand in de buurt van het
toestel komt of er een oproep binnenkomt, dan worden het toetsenbord en het display verlicht, waardoor het toestel ook in het donker
optimaal te bedienen is.

Extra zenders
Er kunnen 7 extra zenders ten
behoeve van alarmoproepen
worden aangemeld op de tiptel
ergovoice CR. Hierdoor kunnen
maximaal 8 personen in bijvoorbeeld een bejaardenhuis een
alarmoproep versturen.

Op afstand hulp inroepen – zender voor alarmoproep (tiptel
ergovoice CR)

Wandbevestiging

De zender voor een alarmoproep
kan gemakkelijk middels een
koord om de hals worden
gehangen of aan een armband om
de pols worden gedragen. Op een
afstand van maximaal 30 m in een
gesloten ruimte, wordt de alarmfunctie**** geactiveerd door de
knop in te drukken. Vervolgens
wordt de alarmoproep aan maximaal 9 personen verstuurd.
Tevens kunnen 7 extra zenders***
voor alarmoproepen worden aangemeld op het toestel.
Let op flitslicht! – zien wanneer
het toestel overgaat (tiptel
ergovoice C en CR)

Met de wandbevestiging kunt u
het toestel aan de muur bevestigen, waardoor u ruimte kunt
besparen.
Afmeting (L x B x H)
210 mm x 235 mm x 85 mm
Gewicht
Circa 1020 gram
*

bij de variant tiptel ergovoice S wordt
een SOS – oproepsignaal verstuurd.

**

de dienst nummerweergave dient te
zijn vrijgeschakeld op het analoge
netwerk.

***

als optie te verkrijgen

**** op het telefoontoestel

Inkomende oproepen kunnen
naast het normale oproepsignaal
ook door een flitslicht worden
gesignaleerd.

tiptel ergovoice S / C / CR

Alarm-functies
Toets voor alarmoproep voor automatisch kiezen van 4 telefoonnummers
Automatisch omschakelen op handenvrij spreken bij alarmoproep
Mededeling alarmoproep (digitaal tekstgeheugen voor individuele mededelingen) 2
Ingebouwd draadloos alarmoproepsysteem
Waterdichte draadloze zender aan koord
Maximaal 8 handzenders kunnen op één toestel worden aangemeld
Vitale functie (dient ter controle van aanwezigheid en gezondheid van een persoon)
Bereik handzender circa 30 m binnenshuis
Automatisch kiezen van maximaal 9 telefoonnummers via zender alarmoproep
Interne alarmoproep (door de knop in te drukken van de handzender wordt een
speciaal oproepsignaal op het toestel uitgezonden)
1
2

De dienst "Nummerweergave" dient door uw netwerkleverancier te worden ondersteund
respectievelijk vrijgeschakeld.
Bij de tiptel ergovoice S wordt een alarmoproep middels een SOS – signaal gezonden.
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Verdere informatie kunt u opvragen bij:

Tiptel B.V.
Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Telefoon: + 31 (0) 36 5366650
Fax:
+ 31 (0) 36 5367881
e-mail:
info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA
F. Smoldersstraat 14
B - 1932 Zaventem
Telefoon: + 32 (0) 2 -7149333
Fax:
+ 32 (0) 2 -7149334
e-mail:
tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

03/02 EDV 4980329 Wijzigingen onder voorbehoud

tiptel ergonomie toestellen
Groot display (16 posities)
Grote toetsen, rond, verzonken met een goed voelbaar drukpunt
Contrast van display instelbaar
Nummerweergave bij oproep (CLIP) 1
Extra toetsenbordraster (hulpmiddel tijdens het kiezen)
Meeluisteren / handen vrij spreken
Oproepsignaal-, hoorn- en luidsprekervolume in te stellen middels grote
schuifknoppen
Hoorn is geschikt voor dragers van gehoorapparaten (geïntegreerd magneetveld)
Aanpassing van het hoornvolume voor dragers van een gehoorapparaat
Kiesvoorbereiding (kiezen als de hoorn op het toestel ligt)
Nummerherhaling
Automatische nummerherhaling bij een bezette aansluiting (maximaal 10 pogingen)
Geheugentoetsen (5 geheugenplaatsen, incl. toets voor alarmoproep)
Verkort kiezen (10 geheugenplaatsen)
Kiezen in combinatie met verkort- of direct kiezen
Direct gesprek (babysit functie)
Ruimtebewaking
Toets "cijfer 5" met oriëntatiepunt
Toets "cijfer 5" met oriëntatielicht in het donker
Kiesblokkade (indien geprogrammeerd kan de functie “alarmoproep” altijd worden
geactiveerd)
Blokkade van 5 cijferreeksen of telefoonnummers mogelijk
10 verschillende oproepmelodieën
Gesprekstijdregistratie
Twee programmeermenu's via codes (eenvoudige en veel gebruikte
programmeringen, complexe programmeringen middels PIN-beveiliging)
Statusweergave batterij
Kiesmethode IDK/ TDK
Tijdelijk omschakelen van de kiesmethode
Gebruik achter centrale (doorverbindtoets Flash, kiespauze buitenlijn
programmeerbaar)
Beveiliging bij stroomuitval middels batterijen
Verlichte toetsen en display (automatische activering bij beweging en
bij inkomende oproep)
Headset-modus
Memo-functie voor het opnemen van korte gesprekken (circa 15 seconden)
Optische oproepweergave middels het woord "Oproep" in het display
Optische oproepweergave middels een flitslicht (uit te schakelen)
Oproepsignaal uit te schakelen

