Doorverbinden
Er zijn twee manieren om een gesprek door te verbinden: zonder en met aankondiging.
Zonder aankondiging:
• Druk tijdens een gesprek op de R-toets, het gesprek komt automatisch in de wacht te staan en u hoort een
kiestoon.
• Toets het telefoonnummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
• Verbreek de verbinding. Het gesprek wordt doorverbonden.
Met aankondiging:
• Druk tijdens een gesprek op de R-toets, het gesprek komt automatisch in de wacht te staan en u hoort een
kiestoon.
• Toets het telefoonnummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
• Wanneer uw oproep wordt beantwoord kunt u een ruggespraak houden zonder dat de persoon in de wacht
meeluistert.
• Verbreek de verbinding om het gesprek in de wacht door te verbinden.

Conferentie gesprek
• Druk tijdens een gesprek op de
toets.
• Uw eerste gesprekpartner wordt in de wacht gezet. U hoort een kiestoon. Om een tweede gesprekspartner toe
te voegen geeft u het gewenste nummer in. Zodra deze oproep wordt beantwoordt is de conferentie actief.
• Verbreek de verbinding om de conferentie af te sluiten.

Hoofdmenu
Sub-Menu
Status

Beschrijving
Hier kunt u de status van uw IP telefoon controleren: IP Adres, MAC Adres, Firmware,
Netwerk, etc.

Opties

Diverse instellingen van de telefoon kunnen naar wens worden aangepast:
Doorschakelen, Wachtstand, Automatisch beantwoorden, functietoetsen, etc.

Instellingen

Diverse instellingen van de telefoon kunnen naar wens worden aangepast: Taal, Tijd,
Oproepmelodie, Gespreksvolume, Reset naar fabrieksinstellingen, etc.

Voicemail

Geeft de mogelijkheid om ontvangen berichten te bekijken en nieuwe berichten te
maken.

Logboek

Hier kunt u het logboek bekijken: Alle oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen
oproepen, Gemiste oproepen, Doorgeschakelde oproepen.

Telefoonboek

Laat uw contacten zien die in de telefoon zijn opgeslagen.

Let op! Zodra de tiptel IP 282/ tiptel IP 280 op een TCP/IP netwerk, dat toegang heeft tot het internet, wordt
aangesloten zal de tiptel IP 282/ tiptel IP 280 automatisch worden voorzien van de laatste software. Hierdoor
kunt u altijd gebruik maken van de laatste functies/faciliteiten. Het downloaden van de laatste software kan
enkele minuten in beslag nemen.
De complete handleiding kunt u vinden op www.tiptel.nl
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Nummer kiezen

Basis telefoonfuncties

U kunt telefoonnummer kiezen door de hoorn op te nemen of op de handenvrij toets te drukken.
• Kiezen met behulp van de cijfertoetsen: Toets het gewenste telefoonnummer in en neem de hoorn van het toestel.
• Kiezen vanuit het Logboek: Druk op de navigatietoets om het logboek te openen en kies met behulp van de
navigatietoetsen het gewenste telefoonnummer. Druk daarna op de toets Enter om het telefoonnummer te kiezen.
• Kiezen vanuit het Telefoonboek: Druk op de menutoets contact en vervolgens op Enter/ok. Selecteer met de
navigatietoetsen het betreffende contactpersoon. Druk daarna op de menutoets Kiezen om het telefoonnummer te
kiezen.
• Oproep herhalen: Druk op de
toets om het laatst gekozen telefoonnummer te selecteren en druk op de toets
Enter om de oproep uit te voeren.
Tijdens een oproep kunt u schakelen tussen een headset, de hoorn of handenvrij spreken door op de bijbehorende
toetsen te drukken of door de hoorn op te nemen.

Volume toetsen

Oproep aannemen
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U kunt een oproep aannemen op de volgende wijze:
• Neem de hoorn op.
• Druk op de handenvrij of headset toets.
Wanneer u al in gesprek bent drukt u op de knipperende lijntoets.
• Druk op de toets Mute om de oproep af te wijzen.

Headset
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Ruggespraak
• Druk tijdens een gesprek op de Mute-toets om de microfoon tijdelijk uit te schakelen en ruggespraak te houden.
• Druk nogmaals op de Mute-toets om weer terug te keren naar het gesprek.

Handenvrij toets
Navigatie toetsen

Volume toetsen

Het volume aanpassen
• U kunt, tijdens het gesprek, het volume aanpassen door op de Volume toetsen te drukken.

Tabel 1 Display functietoets
LED status

Beschrijving

Constant groen

Het account is actief.

Knipperend groen

Binnenkomende oproep / oproep in de wacht.

Uit

Geen account.

Een gesprek in de wacht zetten
• Druk op de toets Hold om uw gesprek in de wacht te zetten.
• Tijdens een gesprek drukt u op de toets Hold om terug te keren naar het gesprek.
• Druk op de functietoets van het display wanneer er meerdere gespreken in de wacht staan. Kies door middel van
de pijltjestoetsen
het gesprek dat u uit de wacht wilt halen. Druk daarna op de toets Hold om terug te keren
naar het geselecteerde gesprek.

Tabel 2 Power
LED status

Beschrijving

Constant groen

Toestel aan

Uit

Toestel uit

Knipperend

Binnenkomende oproep. (Alleen op tiptel IP 280)

Oproep omleiden
•
•
•
•

Druk op de volgende menutoetsen: Menu
Selecteer “Opties” Enter
Selecteer ”Omleiden”
Er zijn 5 opties: Altijd, bij bezet, vertraagd, bezet/vertraagd, Omleiden uit.
Selecteer de gewenste instelling en stel deze in zoals beschreven in de handleiding.
Druk op de toets Enter om de wijziging op te slaan.

Enter.

