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Algemeen
Wijzigingen in de handleiding zijn altijd voorbehouden zonder nadere aankondiging
vooraf. De actuele versie van de gebruikershandleiding kan ook via het internet onder
www.tiptel.nl als PDF bestand worden opgevraagd. De samenstelling van de teksten
en afbeeldingen van deze bedieningshandleiding heeft met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid plaatsgevonden, desondanks kunnen fouten niet volledig worden
uitgesloten. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie en
de gevolgen daarvan.
© 2009 Tiptel. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang
De verpakking van uw telefooncentrale bevat:
•

Telefooncentrale met voedingsadapter

•

Twee telefoonaansluitkabels

•

USB-kabel voor aansluiting op een PC

•

CD-ROM met drivers en configuratiesoftware

•

Handleiding

•

Montageset bestaande uit twee schroeven en 2 pluggen ∅ 6mm

Instructies bij deze handleiding
Deze handleiding beschrijft de analoge telefooncentrale tiptel 2/8 USB. Om naast de
basisfuncties ook de voordelen van de telefooncentrale te kunnen gebruiken, moet u
deze handleiding ook na installatie binnen handbereik houden. Voor een beter
overzicht is deze handleiding in drie onderwerpen onderverdeeld:
Bediening
In het hoofdstuk bediening zijn alle mogelijke functies beschreven, die via de toetsen
van een aangesloten toestel, vanaf elke interne telefoonaansluiting uitgevoerd
kunnen worden. Om er voor te zorgen dat alle deelnemers alle gebruiksgemak en de
handige functies van de centrale kunnen gebruiken moet dit deel van de handleiding
door elke deelnemer worden gelezen.
Instellingen en configuratie
Dit hoofdstuk is bedoeld voor de installateur van de telefooncentrale.
Hier worden de instellingen en configuratiemogelijkheden beschreven waarmee de
centrale aan de omstandigheden en de gewenste eisen aangepast kan worden.
Een PC-programma helpt u bij de configuratie door een overzichtelijke weergave van
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de instelmogelijkheden. Maar ook zonder PC-software kan een groot deel van de
configuraties via de deelnemer 21 op aansluiting 1 worden uitgevoerd.
Installatie
Het hoofdstuk installatie biedt informatie over de aansluitingen, geeft advies over de
keuze van de locatie, de verdeling van de telefoonaansluitingen en waarop gelet
moet worden bij de montage en de bekabeling.

Korte omschrijving
De telefooncentrale tiptel 2/8 USB biedt de mogelijkheid voor het aansluiten van
maximaal acht analoge telefoontoestellen en daarmee interne, of via de buitenlijnen,
externe telefoongesprekken te voeren. De telefooncentrale tiptel 2/8 USB beschikt
daarvoor over een reeks comfortabele functies, welke het telefoneren
vereenvoudigen.
Met twee buitenlijnen en 8 interne toestelaansluitingen kan de telefoonbehoefte van
een kantoor, werkplaats of een grotere particuliere woning optimaal geregeld
worden.
De CLIP-functie biedt informatie over de beller.
Met de automatische FAX-selector kunnen, zelfs bij slechts één buitenlijn, Faxen en
telefoongesprekken naast elkaar worden afgehandeld.
De LED-indicaties geven informatie over de actuele bedrijfstoestand.
De configuratie via de PC is overzichtelijk. Het statusoverzicht van de PCconfiguratiesoftware toont het overzicht van de aangesloten telefoons en fungeert zo
als overzichtelijke gespreksindicatie.
Deze handleiding informeert over de kenmerken en geeft uitleg over het gebruik
daarvan.

Specificaties
•

2 analoge buiten(net)lijnen en 8 analoge toestelaansluitingen

•

Gericht gebruik van de buitenlijn voor het eventueel scheiden van de kosten

•

Voorkeursinstelling van buitenlijnen

•

Automatische buitenlijn instelbaar

•

Reserveren van de buitenlijn

•

Buitenlijnbevoegdheid

•

Bevoegdheid voor lokale, interlokale en internationale gesprekken
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•

Automatische faxontvangst met geïntegreerde faxselector voor buitenlijn 1

•

Doorverbinden van telefoongesprekken

•

Wachtmuziek bij doorverbinden

•

Gratis interne gesprekken

•

Nummerweergave (CLIP: DTMF/ FSK) op alle toestelaansluitingen

•

Centraletelefoonboek met verkort kiezen, 100 telefoonnummers

•

NAME-CLIP uit centraletelefoonboek en tussen toestelaansluitingen*

•

Toonkiezen (TDK), intern ook pulskiezen

•

Automatisch terugbellen bij bezet (intern toestel)

•

Verschillende belsignalen voor interne en externe oproepen

•

Tijdgestuurde dag-/nachtschakeling

•

Aankloppen door inkomende buitenlijn, wanneer intern wordt getelefoneerd

•

Pick-up, ruimtebewaking

•

Interne groepen

•

Personenoproep, urgentie oproep

•

Instelbare oproepvertraging van buitenlijnoproepen

•

Ruststand

•

Oproepomleiding (intern/extern)

•

Blokkeerfunctie met 20 blokkadenummers en 16 uitzonderingsnummers

•

Behoud van de instellingen in geval van spanningsuitval

•

Buitenlijn 1 kan worden gebruikt bij spanningsuitval (met een telefoon op
aansluiting 1)

•

Deurspreekmodule voor (4+n) deurspreekstation als toebehoren verkrijgbaar

•

Eenvoudige programmering van de telefooncentrale per telefoon of PC (USBaansluiting)

•

Firmware update via PC of server

* Telefoon met FSK functie nodig (bijv. Tiptel 160 en tiptel 272, 274, 275)

Geschikte toestellen
Er kunnen op deze telefooncentrale analoge apparaten, zoals telefoons, draadloze
telefoons, antwoordapparaten en faxapparaten worden aangesloten. De bediening
en gebruik van de functies hangt af van het gebruikte apparaat. Raadpleeg ook de
bedieningshandleidingen van de apparaten.
Er mogen op de telefooncentrale slechts analoge eindapparaten worden
aangesloten, die beschikken over een CE-toelating en conform de norm ETSI ES 203
021ofTBR 21 zijn.
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Telefoons
De telefoontoestellen moeten voldoen aan de volgende specificaties:
•

TDK-telefoontoestellen (TDK = toonkiesmethode)
Telefoontoestellen die de kiesinformatie doorgeven middels toonreeksen.
Naast de toetsen 1-9 en 0 zijn ook de toetsen “” en “#” beschikbaar.

Bovendien dient de volgende functie ondersteund worden door de telefoontoestellen
om de optimale prestatie van de telefooncentrale te verkrijgen.
•

Nummerweergave (CLIP)- functie:
Telefoontoestellen die het telefoonnummer van de gesprekspartner kunnen
weergeven.

 Telefoons met pulskeuze (IWV) worden slechts beperkt ondersteund. Alle functies
waarbij de Flashtoets (F of R) wordt gebruikt kunnen niet worden benut.

De indicatielampjes (LED's)
De indicatielampjes (LED's) informeren over de status van de telefooncentrale. De
betekenis van de indicatielampjes is weergegeven in de volgende tabel.
Label

Functie

LED aan

LED uit

Power

Bedrijfsklaar

Voedingsspanning
Voedingsspanning is
ingeschakeld. Telefooncentrale uitgeschakeld Telefooncentrale
buiten werking (Nood)telefoon
gereed voor gebruik.
Knippert: Resetknop ingedrukt voor buitenlijn 1 ingeschakeld

L1

Buitenlijn 1

Verbinding buitenlijn 1
Knippert: Indicatie van
binnenkomende oproep

buitenlijn 1 in ruststand

L2

Buitenlijn 2

Verbinding buitenlijn 2
Knippert: Indicatie van
binnenkomende oproep

buitenlijn 2 in ruststand

Nachtstand

Instelling voor nacht actief

Instelling voor dag actief
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FAX

Service

Faxselect

FAX-selector voor buitenlijn 1 FAX-selector voor buitenlijn 1
ingeschakeld
uitgeschakeld

Tijdsturing

Tijdsturing actief

Deurstation

Verbinding met deurstation via Geen verbinding met
optionele deurspreekmodule deurstation
TSM1

Service

Datacommunicatie bij Update
op afstand, opslaan van
instellingen

Tijdsturing niet actief

Overzicht van geluids- en oproepsignalen

* Interne kiestoon als continue toon in B, CH, E, F, GR, NL, P, UK
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Functiebeschrijving tonen
Interne kiestoon

U hoort de interne kiestoon zodra u de hoorn opneemt. U kunt nu
m.b.v. de toetsen op de telefoon cijfers invoeren om het nummer
te kiezen.

Onderbroken kiestoon

U hoort de onderbroken kiestoon, wanneer uw telefoonaansluiting
in de ruststand of oproepomleiding is ingesteld.

Bezettoon

U hoort de bezettoon, wanneer na de keuze van een
telefoonnummer (deelnemer) bezet is.

Terug oproep belsignaal

U hoort het terug oproep belsignaal, wanneer uit een eerdere actie
de telefooncentrale een terug oproep uitvoert.

Bevestigingstoon

U hoort de bevestigingstoon, wanneer u een functie van de
telefooncentrale heeft in- of uitgeschakeld.

Fouttoon

U hoort de fouttoon, wanneer een cijferreeks door de centrale niet
werd begrepen.
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Beediening
In de
d gebruikersh
handleiding worden
w
de volg
gende symbolen gebruikt vo
oor de
activering en dea
activering van functies:
Teleefoonhoorn opneemen




Cijfeers invoeren



Speciale toetsen invvoeren



R of F

Flasshfunctie
Teleefoonhoorn oplegggen





Opm
merkingen

Telefoonnum
mmerplan
n
De telefooncentra
t
ale heeft een vast
v
telefoonn
nummerplan. Deze
D
telefoonnummers
kun
nnen vanuit elk
ke telefoon wo
orden gekozen. Functies ku
unnen gedeelttelijk, via
bevvoegdheden, op
o bepaalde telefoonaanslu
uitingen beperrkt zijn en kun
nnen zodoende
niett worden gebrruikt. In deze gevallen
g
krijgt u een fouttoo
on of de bezetttoon te horen.
Funcctie

Telefoonnuummer

Korte
K
omschrijving

Deellnemer 21



Oproep

Deellnemer 22



Oproep

Deellnemer 23



Oproep

Deellnemer 24



Oproep

Deellnemer 25



Oproep

Deellnemer 26



Oproep

12
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Deelnemer 27



Oproep

Deelnemer 28



Oproep

Deurstation met TSM1 

Verbinding met deur

Deuropener met TSM1 

Deuropenerbediening

Groepsoproep 1



Oproep van de groep 1

Groepsoproep 2



Oproep van de groep 2

Groepsoproep 3



Oproep van de groep 3

Groepsoproep 4



Oproep van de groep 4

Personenoproep

...

Oproep van alle deelnemers met personenbelsignaal ritme

Call Pick Up



Gesprek overnemen

Ruststand



Oproepsignaal uitgeschakeld

Ruststand opheffen



Ruststand opheffen

Buitenlijn reserveren



Terug oproep zodra buitenlijn vrij is

Automatische
terugbellen



Terug oproep zodra intern vrij is

Faxselect aan



Fax select voor buitenlijn 1

Faxselect uit



Faxselect niet actief

Gericht buitenlijn 1



Buitenlijn 1

Gericht buitenlijn 2



Buitenlijn 2

Buitenlijn



Buitenlijn
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Spanningsuitval
Bij uitval
u
van het 230V-stroomn
net of bij uitge
enomen voedin
ngsadapter wordt
w
dee
elnemer 21 dirrect met buiten
nlijn 1 verbond
den. Met deelnemer 21 kan
n dan direct
worrden gekozen. De overige te
elefoons kunn
nen niet meer telefoneren.
De instellingen en
n functies blijvven opgeslage
en en zijn wee
er beschikbaa
ar nadat de
storring in het elek
ktriciteitsnet, resp.
r
de voediingsadapter weer
w
in het sto
opcontact is
gep
plaatst.

Geespreksopbouw
Inteerne telefoongesprekken
n
Er kunnen
k
gratis interne gesprekken tussen twee willekeu
urige toestelaa
ansluitingen
worrden gevoerd. De telefoonnummers van de
d toestelaanssluitingen zijn 21, 22 etc. t/m
m
28. Voorbeeld: de
eelnemer 21 wil
w met deelne
emer 22 telefo
oneren:




Deelnemer 21: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon

Inntern telefoonnummer kiezen.

U hoort de
d overgangstoon en de gekozenn
telefoon gaat
g over.
Wanneer er voor toestelaaansluitingen
namen zijn geconfigureerrd, dan wordt opp
telefoonss die NAME-CLIP
P (FSK)
ondersteuund, de naam vaan de beller
weergegeeven en anders w
wordt het
nummer van de beller weeergegeven.
Wanneer de gekozen teleefoon bezet is
dan hoorrt u de bezettoonn. Leg in dat
geval op en probeer het later nogmaals of
o
t
bij beezet.
activeer terugbellen

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U bent met
m de interne deeelnemer
verbondeen. Gesprek met de deelnemer
voeren.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.
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 Toestelaanslu
T
uitingen, waarb
bij een automa
atische buiten
nlijn is ingesteld, krijgen na
het opnemen van
n de hoorn dirrect de buitenllijn. Voor interrne gesprekke
en moet
daa
arom eerst de toets F of R (F
Flash) worden
n ingedrukt. De interne kiesttoon klinkt.

Extern telefoon
ngesprek
Exttern gesprek
k met buiten
nlijn via 0
Bij buitenlijnbevo
b
oegde telefoon
ns kunt u met de 0 een buite
enlijn kiezen o
om een extern
ne
verb
binding op te bouwen. Welk
ke buitenlijn (1
1 of 2) daarbij wordt gebruikt hangt af va
an
de configuratie.
c



Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon

B
Buitenlijn
kiezen.

Bij een vrrije toegang tot dde buitenlijn
klinkt de externe kiestoonn.
Wanneer de buitenlijn bezet is, hoort u dee
bezettoonn van de telefoonncentrale. Leg inn
dit geval op en probeer het later
nogmaalss of reserveer eeen buitenlijn.
Wanneer de toestelaansluuiting niet
buitenlijnbevoegd is hoorrt u eveneens dee
bezettoonn.




TTelefoonnummerr van de externe
d
deelnemer
kiezenn.

U hoort de
d vrijtoon. Bij beezettoon later
nogmaalss proberen.

EExterne deelnemeer: Telefoonhoorrn
o
opnemen.

U bent met
m de externe deeelnemer
verbondeen. Gesprek met de externe
deelnemeer voeren.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.
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Exttern telefoon
ngesprek met gerichte buitenlijnke
euze
Wan
nneer gericht via buitenlijn 1 of buitenlijn 2 een gespre
ek moet worde
en gevoerd
dan
n moet i.p.v. he
et kiezen van een buitenlijn
n het cijfer 
nlijn 1 of 
 voor buiten
buittenlijn 2 worde
en gekozen.
Voo
orbeeld: Deeln
nemer 22 wil gericht
g
via buittenlijn 1 bellen
n.




Deelnemer 22:
D
T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d interne kiestooon

B
Buitenlijn
1 kiezen.

Bij een vrrije toegang tot bbuitenlijn 1 klinktt
de externne kiestoon.
Wanneer de buitenlijn bezet is, hoort u dee
bezettoonn van de telefoonncentrale. Leg inn
dit geval op en probeer het later
nogmaalss.
Wanneer de toestelaansluuiting niet
buitenlijnbevoegd is hoorrt u eveneens dee
bezettoonn.




TTelefoonnummerr van de externe
d
deelnemer
kiezenn.

U hoort de
d overgangstoon. Bij bezettoon
later nogmaals proberen..

EExterne deelnemeer: Telefoonhoorrn
o
opnemen.

U bent met
m de externe deeelnemer
verbondeen. Gesprek met de externe
deelnemeer voeren.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.
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Rug
ggespraak
Uitg
gaande of inko
omende externe telefoonge
esprekken kun
nnen door ruggespraak, in
de w
wachtstand worden
w
gezet.
Voo
orbeeld: deelne
emer 22 voert een extern tellefoongesprek
k en wil met de
eelnemer 23
rugg
gespraak houd
den.
D
Deelnemer
22:

Extern teelefoongesprek voeren
v

R of F

R
Ruggespraak
tot stand brengen.

U hoort de
d interne kiestooon
De gesprrekspartner worddt in de
telefoonccentrale in de waacht gezet en
hoort de wachtmuziek




Innterne deelnemeer kiezen.

d overgangstoon en de gekozenn
U hoort de
telefoon gaat
g over. Wannneer er voor
toestelaaansluitingen namen zijn
geconfiguureerd, dan worddt op telefoons
die FSK ondersteunen
o
dee naam van de
beller weergegeven en annders wordt het
nummer van de beller weeergegeven.
Wanneer de gekozen teleefoon bezet is
dan hoorrt u de bezettoonn. Leg vervolgenss
op. U krijgt een terug oprroep en bent u na
men weer verboonden met uw
het opnem
gespreksspartner.
Of met F de ruggespraak afsluiten.

Deelnemer 23: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

d
Gesprek voeren met de deelnemer.

R
Ruggespraak
teruugnemen.

e
Gesprek voeren met de externe
deelnemeer

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.

R of F
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Rug
ggespraak met
m doorverb
binden van het
h gesprek
Doo
orverbinden
n van extern
n gesprekken met aanko
ondiging
Uitg
gaande of inko
omende externe telefoonge
esprekken kun
nnen in de wac
cht worden
gezzet en aan and
dere deelneme
ers worden do
oorverbonden.
Voo
orbeeld: deeln
nemer 22 voerrt een gesprek
k en wil de gessprekspartnerr
doo
orverbinden na
aar deelnemer 23 met aank
kondiging.
D
Deelnemer
22:

Extern telefooongesprek voeren.

F off R

R
Ruggespraak
tot stand brengen.

U hoort de intterne kiestoon
De gespreksppartner wordt in de
telefooncentrrale in de wacht gezet en hoort
de wachtmuzziek




Innterne deelnemeer.

U hoort de ovvergangstoon enn de gekozen
telefoon gaat over.
v
toestelaanslluitingen namen
Wanneer er voor
zijn geconfiguureerd, dan worddt op telefoons
die NAME-CLLIP (FSK) onderssteunen de naam
m
van de beller weergegeven enn anders wordt
v de beller weeergegeven.
het nummer van
Wanneer de gekozen
g
telefoonn bezet is dan
hoort u de beezettoon. Leg verrvolgens op. U
krijgt een teruug oproep en bennt u na het
opnemen weeer verbonden meet uw
gesprekspartner. Of met F dee ruggespraak
afsluiten.

Deelnemer 23: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

Doorverbindinng aankondigen..

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

In de wacht gezette
g
gespreksspartner wordt
doorverbondeen met deelnemeer 23. Extern
telefoongesprrek voeren.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gesprek.
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Doo
orverbinden
n van extern
n telefoonge
esprekken zo
onder aanko
ondiging
Uitg
gaande of inko
omende externe telefoonge
esprekken kun
nnen in de wac
cht worden
gezzet en aan and
dere deelneme
ers worden do
oorverbonden zonder aanko
ondiging.
Voo
orbeeld: deeln
nemer 22 voerrt een gesprek
k en wil gespre
ekspartner do
oorverbinden
naa
ar deelnemer 23
2 zonder aan
nkondiging.
D
Deelnemer
22:

Extern tellefoongesprek vooeren.

R of F

R
Ruggespraak
tot stand brengen.

U hoort de
d interne kiestooon
De gesprrekspartner worddt in de
telefoonccentrale in de waacht gezet en
hoort de wachtmuziek




O
Oproepnummer
k
kiezen.

d overgangstoon en de gekozenn
U hoort de
telefoon gaat
g over.

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

Deelnemer 23 wordt opgeroepen. Wordt
4 seconde
het gesprrek niet binnen 45
aangenom
men, dan vindt eeen terug oproepp
plaats naaar deelnemer 222. Dit gebeurt
ook wannneer deelnemer 23 bezet is.

Deelnemer 23: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

In de waccht gezette gespprekspartner
wordt doorverbonden meet deelnemer 23.
Extern tellefoongesprek vooeren

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.
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Bedien
ning
Doo
orverbinden
n van extern
n telefoonge
esprek aan externe
e
deellnemers
Wan
nneer u besch
hikt over twee buitenlijnen en
e bevoegd be
ent om een ge
esprek extern
doo
or te verbinden
n, kunt u inkom
mende- of uitg
gaande extern
ne telefoongessprekken in de
e
wac
cht zetten en naar
n
een ande
ere externe de
eelnemers mett aankondiging
doo
orverbinden.
Voo
orbeeld: deeln
nemer 22 voerrt een extern te
elefoongespre
ek en wil de
gessprekspartner doorverbinde
en naar een exxterne deelnem
mer 036 12345
567.
D
Deelnemer
22:

Extern tellefoongesprek vooeren.

R of F

R
Ruggespraak
tot stand brengen.

U hoort de
d interne kiestooon
De gesprrekspartner worddt in de
telefoonccentrale in de waacht gezet en
hoort de wachtmuziek



2e buitenlijn kiezeen.

Bij een vrrije toegang tot dde buitenlijn
klinkt de externe kiestoonn.
Wanneer de buitenlijn bezet is, hoort u dee
bezettoonn van de telefoonncentrale. In dit
geval hett gesprek door tw
weemaal de toetts
R in te drrukken terughaleen en later
nogmaalss proberen.

036 1234567

E
Externe
deelnemeers kiezen

U hoort de
d overgangstoon. De externe
deelnemeer wordt gebeld.

D externe deelneemer meldt zich
De

Gespreksspartner aankonddigen

Gesprekspartner van buitenlijn1 is
G
v
verbonden
met gesprekspartner
b
buitenlijn
2.

U hoort de
d bezettoon vann de
telefoonccentrale.

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

De centraale bewaakt beidde buitenlijnen enn
beëindigtt de gesprekken volgens de
ingesteldee instellingen.


R of F

20
0

Bedien
ning
Verrbreken van
n bijzondere externe tele
efoongespre
ekken
Exte
erne verbindin
ngen, die door de telefoonc
centrale zijn op
pgebouwd,
(apo
othekersschakeling, extern oproepdoorsschakeling) ku
unnen door de
eelnemer 21
han
ndmatige word
den verbroken
n.




H
Hoorn
van deelneemer 21 opnemeen.

U hoort de
d interne kiestooon

C
Code

 kiezen.

Het worddt verbroken. U hoort
h
de
bevestigingstoon.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Verbreken beëindigd.

Sam
menvatting van
v de func
cties bij buitenlijnen in de
d wachtsta
and
Toettsvolgorde

F
Functie

Uitvoering

R of F

R
Ruggespraak
tot stand brengen.

Buitenlijnn wordt in wacht gezet
De gesprrekspartner hoort
rt muziek tijdens
het wachhten
Interne deeelnemers horenn de kiestoon
van de ceentrale

R1

Actieve externe verbinding
A
v
wordt
v
verbroken

Gespreksspartner krijgt dee bezettoon te
horen

R2

Schakelen tussenn twee buitenlijnen
S
h
heen
en weer (makelen of
w
wisselgesprek).

Eén buiteenlijn is actief, dee tweede staat inn
de wachttstand.

R4

Eén buiteenlijn is actief, dee tweede staat inn
Voor het doorverbinden van het actieve
V
a
g
gesprek
naar eenn interne deelnem
mer de wachttstand.

R7

Doorverbinden vaan twee externe
D
d
deelnemers

Beide buiitenlijnen in de wacht.
w

R0

T
Tweede
buitenlijnn kiezen

Eén buiteenlijn staat in de wacht

21

Fu
uncties voor deelnemerss

Fu
uncties voor
v
deelnemers
De volgende
v
lijst omschrijft de functies die voor
v
u als deelnemer op uw
w
toesstelaansluiting
g beschikbaarr zijn.

Op
proepovern
name (Ca
all-Pick-Up
p)
Wan
nneer u een andere
a
telefoon hoort overgaan (signalen), kunt u de oproep met uw
w
tele
efoon overnem
men (call-pick-up) Een oproe
ep overnemen
n is mogelijk vvoor interne
opro
oep en extern
ne oproepen.
Voo
orbeeld: U hoo
ort een andere
e telefoon ove
ergaan en wilt de oproep ovvernemen.




T
Telefoonhoorn
oppnemen.

De interne kiestoon klinktt.

C
Code
c
kiezeen
voor call-pick-up

U wordt met
m de beller verrbonden.

 Vereiste:
V
Voorr uw toestelaa
ansluiting moe
et de functie ca
all-pick-up vrijjgeschakeld
zijn. De instelling vindt plaats via
v de PC-conffiguratie.

Op
proepomleeiding
Mett de oproepom
mleiding kunt u de oproepen van uw toesstel naar een ander
a
toestel
binn
nen de centra
ale omleiden. Inkomende op
proepen worden dan op uw
w toestel niet
lang
ger gesignalee
erd, maar dire
ect naar het ge
ewenste toestel omgeleid. U kunt nog
gew
woon uitgaand
d bellen. Daarbij maakt de onderbroken
o
kiestoon
k
u (sp
peciaal) attent
op de
d geactiveerd
de oproepomleiding.

Oproepomleiding inschak
kelen
Voo
orbeeld: U wiltt al uw oproep
pen naar deeln
nemer 23 omleiden.




T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.

C
Code
 kiezen.

Met codee 8, gevolgd dooor de deelnemer,
wordt de oproepomleidinng geactiveerd.
U hoort de
d speciale kiestoon.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Oproepom
mleiding naar deeelnemer 23 is
ingeschaakeld.

22
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Oproepomleiding
naaar toestel

21

222

23

24

25

26

27

28

Codde

821

8222

823

824

825

826

827

828

Oproepomleiding uitschak
kelen




T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d speciale internne kiestoon

C
Code
 kiezen

Met codee 80 wordt de opproepomleiding
gedeactivveerd.
U hoort de
d interne kiestooon.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Oproepom
mleiding is uitgeeschakeld.

 Oproepomleid
O
dingen naar exxterne deelne
emers kunnen via de PC-con
nfiguratie
worrden ingegeve
en en geactive
eerd. U kunt hiervoor ook de
e oproepdoorrschakeling
voo
or de buitenlijn
nen activeren (hiervoor zijn geen interne gesprekskana
g
alen nodig in
de centrale).
c

Bu
uitenlijn reeserveren
Wan
nneer blijkt da
at na het kieze
en van een buitenlijn deze bezet
b
is, dan k
kunt u deze
rese
erveren door 90
9 te kiezen. Zodra
Z
de buite
enlijn vrij komtt, wordt u doo
or een terug
opro
oep geïnforme
eerd. Door he
et opnemen va
an de hoorn wordt
w
de vrije buitenlijn
b
auto
omatisch aan u toegedeeld
d.
T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d interne kiestooon



B
Buitenlijn
 kiezeen.

De buitennlijn is bezet. U hoort
h
de
bezettoonn.




Om de buitenlijn te
O
t reserveren mooet
u  kiezen.

U hoort de
d bevestigingstooon.
Wanneer u geen bevestiggingstoon hoort,
dan is dee buitenlijn al dooor een andere
deelnemeer gereserveerd. Er is slechts
één reserrvering mogelijk..

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

De buitennlijn is gereserveeerd.

D buitenlijn kom
De
mt vrij.

Er vindt een
e terug oproepp plaats. Uw
toestel signaleert.
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T
Telefoonhoorn
oppnemen.

Uw toestel is verbonden met de
buitenlijn. U hoort de (extterne) kiestoon.

K het gewenstte telefoonnumm
Kies
mer.

Omdat u al verbonden beent met de
buitenlijn, hoeft niet eerstt een buitenlijn tee
kiezen.

Veerkort kiezzen
Bij verkort
v
kiezen
n worden de, in
n het centrale telefoonboek
k opgeslagen externe
tele
efoonnummerss, m.b.v. een 3-cijferige
3
verk
kortkies code automatisch vvia de
buittenlijn gekoze
en. Vaak gekozzen telefoonnummers kunn
nen zo door alle deelnemerss
han
ndig gekozen worden.
w
Invoe
er en onderho
oud van het ce
entrale telefoonboek vindt
plaa
ats via de PC-configuratieso
oftware. Er kunnen maxima
aal 100 telefoo
onnummers
worrden opgeslag
gen. Een invoe
er bestaat uit een
e verkort kiezen nummerr ( t/m

), de naam
m van de deeln
nemer en het telefoonnumm
t
mer.
Wan
nneer het inko
omende telefo
oonnummer via CLIP wordt overgedragen
n, dan
verg
gelijkt de teleffooncentrale het
h telefoonnummer met het telefoonboek
k en komen
dezze overeen, da
an wordt de na
aam van de beller uit het telefoonboek m
m.b.v. NAMECLIP (FSK) weerg
gegeven. Tele
efoons, die de functie onderrsteunen, geven dan de
naa
am van de belller in tekst we
eer.
De verkort
v
kiezen
n nummers va
an 3 cijfers kun
nnen door elke
e bevoegde
toesstelaansluiting
g gekozen worden. De telefooncentrale kiest
k
vervolgen
ns de onder
het verkorte kiesn
nummer opge
eslagen telefoo
onnummer.
Het verkort kiezen wordt via de
e code  -  gerea
aliseerd.
Het aanvullen me
et cijfers is mo
ogelijk. Wanne
eer u bijvoorbe
eeld een firma
anummer in de
e
verk
kort kiezen lijsst hebt opgeno
omen en de deelnemer
d
met doorkiesnum
mmer 15 in da
at
bed
drijf wilt bellen, dan kunt u de
d cijferreeks 
invo
oeren.
Het
ver
rkort
kiezen

worrdt zonder buitenlijnnumme
er ingegeven.
De verkort
v
kiezen
n lijst kan m.b..v. de telefoon
nboekfunctie in de PC-configuratie
worrden onderhou
uden en afged
drukt.

Terug bellen
n bij bezett (intern)
Wan
nneer de interrne deelnemer bezet is, worrdt u automatiisch terug geb
beld, zodra de
e
inte
erne deelneme
er heeft opgele
egd. Automatische terug be
ellen moet hie
ervoor door de
e
beller geactiveerd
d worden. Kies voor het acttiveren de cod
de en leg vvervolgens op
p.
Wan
nneer de interrne deelnemer oplegt, dan wordt
w
bij de beller
b
terug gebeld.
Wan
nneer de hoorrn wordt opge
enomen vindt, zonder verde
er kiezen, de oproep
o
naar de
d
inte
erne deelneme
ers plaats.
24
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Voo
orbeeld: deeln
nemer 21 wil met
m deelnemer 22 telefonere
en. Deelneme
er 22 is bezet.
Dee
elnemer 21 ac
ctiveert terug bellen
b
bij beze
et.
Deelnemer 21: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.




Inntern telefoonnummer kiezen.

Deelnemer 22 is bezet. U hoort de
bezettoonn.




T
Terug
bellen bij bezet
b

U hoort een
e bevestigingsstoon.

Deelnemer 21: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

Wachten op terug oproepp

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

Einde gessprek.

Deelnemer 21: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

Deelnemer 21 ontvangt een
e terug oproepp
van deelnnemer 22.

Automatisch kiezzen van deelnem
A
mer
2
22

Deelnemer 22 gaat over. U hoort de
overganggstoon.

Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U bent met
m de interne deeelnemer
verbondeen. Gesprek voerren.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Einde gessprek.



Aa
ankloppen
Tijdens een telefo
oongesprek kunnen inkome
ende externe gesprekken door
d
weergave
e
van een aanklopttoon worden gesignaleerd.
g

Aan
nkloppen tijdens een in
ntern gespre
ek
De aankloptoon vindt
v
plaats in de het ritme van
v de buitenlijnoproep. U dient het
inte
erne gesprek te beëindigen door het terug
g leggen van de telefoonho
oorn. Het
exte
erne gesprek zal
z opnieuw signaleren.
s

Aan
nkloppen tijdens een ex
xtern telefoo
ongesprek (2e
( buitenlijn)
De aankloptoon wordt
w
gegeven door een ee
enmalige aank
kloptoon met e
een duur van
e
ca. 1 seconden. U kunt de 2 oproep
o
aannemen door Flassh (R of F) 0.
De functie
f
aanklo
oppen kan perr deelnemer worden
w
geactivveerd of gede
eactiveerd.
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Wa
achtstand
d
Exte
erne telefoong
gesprekken ku
unnen in uw te
elefooncentrale in de wachttstand worden
n
gezzet. In de wach
ht plaatsen wo
ordt met de to
oets R gestart en gestopt. De
gessprekspartner hoort tijdens het
h wachten de
d wachtmuzie
ek.
Worrdt de telefoon
nhoorn opgele
egd terwijl er nog een gesp
prek in de wac
cht staat, dan
vind
dt gedurende 45 seconden een terug oprroep plaats. Wanneer
W
het gesprek niet
wee
er wordt opgenomen, dan verbreekt
v
de centrale
c
de verrbinding.

Coonferentiee (intern)
Bij een
e bestaande telefoonverb
binding kunne
en andere gesspreksdeelnem
mers bij een
inte
erne conferenttie worden bettrokken. De in
nitiator van een
n telefoonverb
binding kan
voo
or een conferentie andere de
eelnemers er bij betrekken..
Voo
orbeeld: deeln
nemer 22 heefft deelnemer 23
2 opgeroepen en spreekt met
m hem.
Dee
elnemer 25 mo
oet als derde partij bij de co
onferentie worrden betrokke
en.



Deelnemer 22: Inntern
D
teelefoonnummer  kiezen.

Deelnemer 25 wordt gebeld (max. 20
secondenn) Deelnemers 22
2 en 23 horen
de overgaangstoon. Wannneer deelnemer
25 bezet is, wordt gedureende 3 secondenn
de bezetttoon weergegeveen.

Deelnemer 25: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

De verbinnding van alle
conferenttiedeelnemers wordt
w
gerealiseerd.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Bij het veerlaten van de coonferentie de
hoorn oppleggen. De resteerende
deelnemeers kunnen het ggesprek
voortzetteen.

26
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DTMF herkenning tijdelijk uitschakelen
Bij interne verbindingen is de DTMF herkenning actief. De herkenning van de
centrale op de door de telefoons gebruikte DTMF tonen (TDK, toonkiezen) kan voor
een bepaalde tijd worden uitgeschakeld. Dit is handig en nodig, wanneer u bijv. een
telefoonbeantwoorder op afstand wilt uitluisteren. Druk voor het uitschakelen van
DTMF tonen herkenning tijdens een interne verbinding op toets .

Personenoproep / urgentie oproep
De telefooncentrale biedt de mogelijkheid tegelijkertijd alle toestelaansluitingen met
een individueel oproepsignaal (beltoon) op te roepen. Telefoons met standaard
oproepsignaal geven het oproepsignaal weer in hetzelfde ritme als het wordt
aangestuurd. Er zijn zeven individuele belritmes beschikbaar voor personen of
urgente oproepen, die via de code 71 t/m 77 gekozen kunnen worden. Na de keuze
van het personen oproepnummer, rinkelen alle telefoons met dit individuele ritme.
Wanneer een persoon zijn individuele personenoproep herkend, dan kan hij de
hoorn van een willekeurige toestelaansluiting opnemen en wordt dan direct met de
beller verbonden.
Via de PC-configuratie kunnen de telefoons die personenoproepen / urgentie
oproepen moeten maken / ontvangen, worden ingesteld.

Tabel van de personenoproepsignalen
Oproeptoonvolgorde

Personenoproepcode


_-----_--__-----_--_ ...

Lang, 1 maal kort ...



_-----_--_--__-----_--_ ...

Lang, 2 maal kort ...



_-----_--_--_--__-----_--_ ...

Lang, 3 maal kort ...



_-----_--_--_--_--_ _-----_--_...

Lang, 4 maal kort ...



_-----_--_--_--_--_--__-----_--_ ...

Lang, 5 maal kort ...



_-----_--_--_--_--_--_--__-----_--_ ...

Lang, 6 maal kort ...



_-----_--_--_--_--_--_--_--_--_--_ ...

Lang, kort, kort, kort, ...

Voorbeeld: Interne deelnemer 22 zoekt deelnemer aan wie het
personenoproepsignaal met code 73 is toegekend.
27
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Deelnemer 22: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.

P
Personenoproepc
code  kiezenn.

Alle voor de personenoprroep ingerichte
telefoonss gaan over in heet
personennoproep ritme 733

Hoorn opnemen van
H
v een telefoonn
d overgaat.
die

U bent met
m de interne deeelnemer
verbondeen. Gesprek voerren.

 Personenopro
P
oepen / urgentie oproep kun
nnen ook voo
or doorverbind
den van
buittenlijnen met aankondiging
a
worden gebruikt.

Grooepen
De interne deelne
emers kunnen
n aan willekeurige groepen worden toe gewezen en zijn
zo met
m één numm
mer bereikbaa
ar. Er staan vie
er verschillend
de groepen ter beschikking.
Een
n deelnemer kan
k deel uitma
aken van meerrdere groepen
n.
Wan
nneer het groe
epsnummer wordt
w
gekozen
n, dan worden
n alle vrije dee
elnemers van
de groep
g
gebeld,, m.u.v. de toe
estellen die de
e ruststand he
ebben geactive
eerd.
Een
n eventuele exxterne oproepo
omleiding worrdt niet uitgevvoerd.
De oproepnumm
mers van de gro
oepen zijn
Gro
oep 1 
Gro
oep 2 
Gro
oep 3 
Gro
oep 4 
Voo
orbeeld:
De telefooncentra
t
ale wordt in ee
en handelsonderneming ing
gezet. Groep 1 is toegekend
aan
n het verkoopteam, bestaan
nde uit de teleffoonaansluitin
ngen 23, 24 en
n 28.
U wilt
w iemand uit het verkoopte
eam bereiken..




Telefoonhoorn opnemen

U hoort de interne kiestoon.

Groepsnummerr  van de
groep 1 kiezen

U hoort de ovvergangstoon. De
D telefoons
van de groepp gaan over.

Een deelnemer van de groep
neemt de hoornn op.

De verbindingg wordt gerealiseerd. Gesprek
voeren.
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Telefoonhoorn opleggen

Einde gesprek

G
Groepen kunne
en ook worden gebruikt voo
or het doorverrbinden extern
ne
tele
efoongesprekk
ken met aanko
ondiging.

Ru
uststand
Elke
e deelnemer kan
k zo worden
n ingesteld, da
at het toestel bij
b een oproep
p niet
sign
naleert (ruststa
and). De rustsstand functie wordt
w
door kie
ezen van de co
ode op uw
w
efoon ingescha
akeld. Uitgaan
nde gesprekken zijn nog we
el mogelijk.
tele
 Via
V de PC-con
nfiguratie kan de instelmoge
elijkheid voor de functie rusststand per
dee
elnemer worde
en geblokkeerrd of vrijgegevven.

Rus
ststand insc
chakelen




T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.

V
Voor
de ruststandd, code
  kiezen.


U hoort als
a indicatie voorr de ruststand
een afwijkende kiestoon.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

De telefoon gaat nu niet meer
m over bij
inkomendde oproepen (exxterne oproepen,
interne opproepen, personnenoproepen).
Uw bellerr hoort een overggangstoon.

29
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Rus
ststand uits
schakelen




T
Telefoonhoorn
oppnemen.

U hoort de
d afwijkende kiestoon.

Voor het uitschakkelen van de
V
ruuststand code 
 kiezen.

U hoort de
d kiestoon van dde
telefoonccentrale.

T
Telefoonhoorn
oppleggen.

Uw telefooon zal nu bij eenn oproep weer
signaleren

Ru
uimtebewa
aking
De telefooncentra
t
ale biedt de mogelijkheid
m
ee
en ruimte te bewaken
b
(belu
uisteren), d.w.zz.
de d
directe omgevving van het to
oestel. Daarvo
oor wordt een telefoon in de
e te bewaken
ruim
mte geplaatst, de hoorn opg
genomen, naa
ast de telefoon
n gelegd en he
et code 
gek
kozen. De microfoon moet in de te bewak
ken richting worden gelegd. Indien
aan
nwezig kan nattuurlijk ook de
e handsfree fu
unctie van de telefoon
t
worden
gea
activeerd. Aansluitend kunt u vanaf elke bevoegde
b
toesstelaansluiting
g deze
ruim
mtebewakende
e telefoon bellen en meeluisteren in de ru
uimte.
 De
D functie "Ru
uimtebewaking
g" kan uitsluite
end vanaf een
n interne deeln
nemer worden
n
uitg
gevoerd.
Voo
orbeeld: deeln
nemer 23 staatt in de kinderk
kamer en moe
et voor bewak
king worden
gea
activeerd. Deelnemer 21 wo
ordt voor uitluissteren van de ruimtebewak
king gebruikt.

Dee
elnemer voo
or ruimtebew
waking voorrbereiden.




Deelnemer 23: Teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.

Als voorbereidingg van de
A
ruuimtebewaking de
d code
 kiezen.


U hoort een
e bevestigingsstoon.

TTelefoonhoorn naaast de telefoon
leeggen met de microfoonopeningg in
d te bewaken ricchting, of
de
h
handsfree
activerren.

Telefoon is voor ruimtebeewaking
voorbereid.

De functie
f
ruimte
ebewaking wordt op de teleffoon afgeslote
en met het opleggen van de
e
tele
efoonhoorn. De
e telefoon krijgt dan weer zijn
z gewone functie.
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Fu
uncties voor deelnemerss
Uitv
voeren van ruimtebewa
aking




Deelnemer 21: teelefoonhoorn
D
o
opnemen.

U hoort de
d interne kiestooon.

D
Deelnemer
23 kieezen

De verbinnding met de
ruimtebew
wakingstelefoonn wordt gemaaktt.
De ruimteegeluiden wordt uitgeluisterd.

Deelnemer 21: Teelefoonhoorn
D
o
opleggen.

De verbinnding met de
ruimtebew
wakingstelefoonn wordt
verbrokenn. De verbindingg met een ruimteebewakinggstelefoon kan tee allen tijde ook
door andere bevoegde tooestellen weer
hersteld worden.
w

 Via
V de PC-con
nfiguratie kan het afvragen van
v een voor ruimtebewaking
voo
orbereide telefoon per deeln
nemer worden
n geblokkeerd of vrijgegeve
en.

Dee faxselectt functie
Op buitenlijn 1 va
an de telefoon
ncentrale kan de
d faxselect fu
unctie worden
n gebruikt om
auto
omatisch een onderscheid te maken tusssen inkomend
de telefoongessprekken en
faxe
en en deze ge
ericht verder aff te handelen..

We
erking
•

Voor de herke
enning van ee
en faxbericht wordt
w
het doorr de verstuurd
de fax een
faxsignaal (CN
NG) gestuurd. Hiervoor worrdt bij elk binn
nenkomend gesprek op
buitenlijn 1 de
e verbinding aangenomen
a
en
e ca. 5 secon
nden op het CNG-signaal
C
gewacht. Wan
nneer het CNG
G-signaal wordt herkend, dan wordt de oproep
o
doorgeschake
eld naar het fa
axapparaat. Zodra het faxap
pparaat heeft opgenomen,
wordt de verb
binding doorge
ezet en vindt de
d faxoverdra
acht plaats.
Wanneer er geen
g
CNG-sign
naal wordt herkend, dan ga
aat het om een
n gewoon
telefoongesprrek. Er vindt een
e oproep pla
aats voor toesstellen die zijn
geconfigureerd voor inkom
mende externe telefoongesp
prekken. De te
elefooncentrale
e
probeert gedu
urende 55 sec
conde een verrbinding met een
e interne de
eelnemer te
realiseren. De
e beller hoort een door de telefooncentra
t
ale verstuurde
e
overgangstoo
on.

•

Wanneer een inkomende fa
ax door een te
elefoon wordt aangenomen
n, moet deze
oproep naar het
h faxapparaa
at (toestelaansluiting 4) worden doorverb
bonden.

•

De faxselect functie
f
werkt in
n de telefoonc
centrale uitsluitend op de eerste
buitenlijn.

•

Op aansluiting
g 4 moet het faxapparaat
f
ziijn aangeslote
en. Het faxapp
paraat moet
gereed zijn vo
oor het ontvan
ngen en moet na het 1e of 2e
2 belsignaal aannemen.
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De faxselect functie
f
schake
elt na 3 misluk
kte pogingen automatisch
a
u Doorgezettte
uit.
faxberichten die
d door de fa
ax niet worden aangenomen
n (bijv. papiersstoring)
worden als fo
outpoging mee
egerekend.

•

Heeft het faxa
apparaat aanssluiting 4 beze
et, bijvoorbeeld
d door een intterne oproep,
dan kan in he
et geval geen fax
f worden do
oorgestuurd. Inkomende op
proepen op
buitenlijn 1 blijven dan tijde
elijk onbeantw
woord, totdat het
h faxapparaa
at aansluiting 4
weer vrijgeeft.

•

Voor het verze
enden van een faxbericht moet
m
voor een buitenlijn eerrst een
“0“gekozen worden
w
of moe
et voor deze aansluiting
a
de automatische
e buitenlijn
worden gecon
nfigureerd.

•

De faxselect functie
f
kan van elke telefoon worden in- of
o uitgeschake
eld worden.

Fax
xselect func
ctie inschake
elen




1. Telefoonhoornn opnemen

U hoort de
d interne kiestooon.

2 Code  kiezzen.
2.

U hoort de
d bevestigingstooon.

3 Telefoonhoornn opleggen.
3.

De faxsellect functie is inggeschakeld. De
FAX LED gaat aan.

Fax
xselect func
ctie uitschak
kelen




1. Hoorn van deeelnemer 21
o
opnemen

U hoort de
d kiestoon van dde
telefoonccentrale.

2 Code  kiezzen.
2.

U hoort de
d bevestigingstooon.

3 Telefoonhoornn opleggen.
3.

De faxsellect functie is uittgeschakeld. De
FAX LED gaat uit.
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Configuratie en instellingen
Dit hoofdstuk is bedoeld voor de installateur en/of eigenaar van de centrale. Hier
worden de instellingen en configuratiemogelijkheden beschreven waarmee de
centrale aan de gewenste vereisten aangepast kan worden.

PC-configuratiesoftware
De configuratie via de PC is eenvoudig, comfortabel en overzichtelijk. Voor de
besturingssystemen WIN2000, XP en VISTA 32-bits is er configuratiesoftware op de
meegeleverde CD-ROM beschikbaar, die naast de configuratie ook dient voor de
invoer en het bijwerken van het telefoonboek. De configuratiegegevens en het
telefoonboek kunnen in bestanden worden opgeslagen en zijn zo in geval van een
storing altijd weer beschikbaar. Ook hebt u de mogelijkheid de configuratiegegevens
en het telefoonboek voor documentatie af te drukken.

Installatie van de PC-configuratiesoftware
Voor de installatie van de PC-configuratiesoftware raden wij de volgende procedure
aan:
•

Bijgesloten CD-ROM Configuratiesoftware in het PC-station plaatsen. De CDROM start automatisch, of open anders de map op de CD-ROM en start het
programma Setup32.exe handmatig.

•

Er verschijnt een startscherm met de taalkeuze

•

Kies in het startscherm de gewenste taalkeuze en druk op de knop Verder.
Hierna wordt de Nederlandse selectie beschreven.

•

De productkeuze verschijnt.
Kies in het bovenste deel het onderwerp telefooncentrale/systeemtelefoons
Klik in het onderste deel op het selectievakje naast tiptel 2/8 USB.
Activeer het selectievakje Installeren.

De installatie start. Volg de instructies op het scherm op. Laat voor het configureren
van de USB-interface de CD-ROM na de installatie in het station zitten.

Co
onfiguratie en
n instellingen
n

Configureren van
v de USB--interface
Sluiit de telefoonc
centrale aan m.b.v.
m
de meeg
geleverde USB-kabel aan op
o een USBaan
nsluiting op uw
w PC en sluit de
d voeding va
an de telefoonc
centrale aan. Er verschijnt
een
n verzoek om een
e USB-drive
er te installere
en. Deze bevin
ndt zich op de CD-ROM
Con
nfiguratiesofttware in het pad D:\Driver\2
2-8 USB\USB.

Configuratie
Na de installatie kunt
k
u de inste
ellingen en he
et telefoonboe
ek van de teleffooncentrale
mett de PC-config
guratiesoftware uitlezen, wijzigen en terug
gzetten. De weergave en
func
cties zijn grote
endeels zelfve
erklarend. Indien nodig kan met de PC-fu
unctietoets F1
te allen
a
tijde helpinformatie wo
orden opgeroe
epen.
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Configuratie en instellingen
Naast het programmeren via de programmeertelefoon, kunt u met de PC-configuratie
de volgende functies configureren:
•

Bevoegdheid verkort kiezen

•

Bevoegdheid niet storen

•

Bevoegdheid Call-Pick-Up

•

Bevoegdheid personenoproep

•

Bevoegdheid ruimtebewaking

•

Oproepomleiding extern

•

Namen voor deelnemers

•

Voorkeur van de buitenlijnen

•

Bevoegdheid doorverbinden extern

•

Ritme belsignalen

•

Definiëren van Groepen

•

Tijdsturing

•

Telefoonboek

•

Firmwareupdate

•

Externe oproep omleiden

•

Verbindingsbewaking

•

Apotheekschakeling

De programmeertelefoon
De basisconfiguratie van de telefooncentrale kan zonder PC per telefoon worden
ingesteld. Hiervoor wordt de programmeertelefoon gebruikt, dit is de deelnemer 21
aangesloten op aansluiting 1. Omdat de instelling via het kiezen van cijfers
plaatsvindt, is het te bevelen een telefoon met display te gebruiken. Hier kunt u de
gekozen cijfers controleren en zo foute instellingen vermijden. Het is ook handig
eerst de cijferreeksen voor de gewenste instellingen op te schrijven. Dat
vergemakkelijkt de invoer en u beschikt dan over een documentatie van de
geconfigureerd eigenschappen.
Deelnemer 21 op aansluiting 1 is de programmeertelefoon waarmee de volgende
omschreven configuraties en instellingen gemaakt kunnen worden.
Door het kiezen van code  wordt de programmeerstand bereikt en door
keuze van verdere cijfers de verschillende configuraties ingesteld. Er kunnen
meerdere codes achter elkaar worden ingevoerd.
Succesvolle invoer wordt met een continue bevestigingstoon bevestigd. Wanneer de
invoer onjuist is, klinkt een onderbroken fouttoon. De programmeerstand wordt
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automatisch 30 seconde nadat het laatste cijfer is gekozen, of door de hoorn op te
leggen, verlaten. De configuratie wordt in een permanent geheugen opgeslagen.
Na een stroomstoring staat de configuratie weer ter beschikking. Alleen de tijd moet
opnieuw worden ingesteld. De centrale stelt de tijd na een buitenlijnoproep
automatisch in, wanneer uw provider datum en tijd samen met de CLIP-informatie
verstuurt.

Buitenlijnbevoegdheid
De telefooncentrale ondersteunt drie verschillende soorten buitenlijnbevoegdheden.
•

Volledige buitenlijnbevoegd
U kunt externe gesprekken aannemen en kiezen via de buitenlijn.
- De buitenlijnbevoegdheid is ingeschakeld.
- De buitenlijnsignalering is ingeschakeld.

•

Gedeeltelijk buitenlijnbevoegd
U kunt externe telefoongesprekken aannemen. Kiezen via de buitenlijn is niet
mogelijk. Na het kiezen van de buitenlijn 0 hoort u de bezettoon.
- De buitenlijnbevoegdheid is uitgeschakeld.
- De buitenlijnsignalering is ingeschakeld.

•

Geen buitenlijnbevoegdheid
U kunt geen externe telefoongesprekken aannemen. Kiezen via de buitenlijn is
niet mogelijk.
- De buitenlijnbevoegdheid is uitgeschakeld.
- De buitenlijnsignalering is uitgeschakeld.

In de basisinstelling zijn alle toestellen volledig buitenlijnbevoegd.

Buitenlijnbevoegdheid
De buitenlijnbevoegdheid geeft de bevoegdheid aan de deelnemer telefoonnummers
via de buitenlijn te kiezen, d.w.z. uitgaande gesprekken te voeren. De
buitenlijnbevoegdheid kan onafhankelijk voor beide buitenlijnen voor elke telefoon
worden ingesteld.
De programmering wordt vanuit deelnemer 21 volgens onderstaande tabel
uitgevoerd. In de basisinstelling is de buitenlijnbevoegdheid van beide buitenlijnen
voor alle telefoons ingeschakeld.
 De telefooncentrale is voor gebruik van 2 buitenlijnen ontworpen. Wanneer er
slechts één buitenlijn wordt aangesloten, dan moet de toegang tot de niet gebruikte
buitenlijn worden geblokkeerd. Anders kan het - afhankelijk van de configuratie voorkomen dat u bij elke tweede uitgaand gesprek geen buitenlijn krijgt
(basisinstelling is de afwisselende toekenning van de buitenlijn).
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Buiitenlijnbevoegdheid in- of uitschak
kelen
Voo
orbeeld: Buiten
nlijnbevoegdh
heid buitenlijn 1 voor deelne
emer 23 moett uitgeschakeld
worrden.
1. Deelnemer 21:: telefoonhoorn
opnemen.

U hoort dee interne kiestooon.




2. Programmeerccode 

kiezen.

Programm
meerstand inschakelen. U hoort
de bevesttigingstoon.




3. Code  kiezen
k
om de
buitenlijnbevoegddheid voor
buitenlijn 1 voor deelnemer
d
23 uitt
tee schakelen.

U hoort dee bevestigingstooon. Deelnemer
23 heeft voor
v buitenlijn 1 geen
buitenlijnbbevoegdheid. Bijj het kiezen van
een buitennlijn met  krijggt deelnemer 23
buitenlijn 2.

4. Telefoonhoorn opleggen.

De prograammering is beëindigd.

Tab
bel met code
es buitenlijn
nbevoegdhe
eid
22

23

24

25

26

27

228

alle

Bevvoegdheid 211
tot buitenlijn 1

212

213

214

215

216
6

217

2218

210

Bevvoegdheid
to buitenlijn
b
1
uit

2221

222

223

224

225

226
6

227

2228

220

Bevvoegdheid 2331
tot buitenlijn 2

232

233

234

235

236
6

237

2238

230

Bevvoegdheid 2441
tot buitenlijn 2
uit

242

243

244

245

246
6

247

2248

240

Deeelnemer

21
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Buiitenlijnsigna
alering
Inko
omende externe telefoonge
esprekken worrden met een ingesteld belrritme
gessignaleerd. De
e buitenlijnsign
nalering kan voor
v
elke telefo
oon worden in
n- of
uitg
geschakeld. De
e programme
ering wordt van
nuit deelneme
er 21volgens onderstaande
o
tabe
el uitgevoerd. In de basisinsstelling is de buitenlijnsigna
b
alering van be
eide
buittenlijnen voor alle telefoonss ingeschakeld
d.

Buiitenlijnsigna
alering in- of uitschakellen
Voo
orbeeld: De bu
uitenlijnsignale
ering van buitenlijn 1 moet voor deelnem
mer 23 worden
n
uitg
geschakeld.
1. Deelnemer 21: Telefoonhoorn
oppnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercoode 
kieezen.

Programm
meerstand inschaakelen. U hoort
de bevestiigingstoon.




3. Code kieezen om de
buuitenlijnsignalerinng voor buitenlijnn
1 voor
v
deelnemer 23 uit te
scchakelen.

Als bevesttiging hoort u dee
bevestiginngstoon. Een binnenkomend
extern teleefoongesprek opp buitenlijn 1
wordt nu op
o telefoon 23 nniet meer
gesignaleeerd. Met de funcctie Call-Pick-Up
(zie paginaa 22) of door middel van
doorverbinnden kan een ext
xtern
telefoongeesprek toch wordden
aangenom
men.

4. Telefoonhoorn opleggen.

De programmering is beëiindigd.
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Tab
bel met code
es buitenlijn
nsignalering
g
Deeelnemer

21

22

Buitenlijnsignaleringg
buittenlijn 1 aan

311

Buitenlijnsignaleringg
buittenlijn 1 uit

23

24

25

26
6

27

2
28

alle

3122 313

314

315

316

317

3
318

310

321

3222 323

324

325

326

327

3
328

320

Buitenlijnsignaleringg
buittenlijn 2 aan

331

3322 333

334

335

336

337

3
338

330

Buitenlijnsignaleringg
buittenlijn 2 uit

341

3422 343

344

345

34
46

347

3
348

340

Verrtraagd omleeiden van bu
uitenlijnopro
oepen
Via de programm
meertelefoon kan
k een eenvo
oudige omleiding worden ge
eactiveerd.
Wan
nneer een and
dere omleiding
g nodig is, da
an kan deze via de PC-confiiguratie
worrden ingesteld
d. Bij de omleiding gaan bij een buitenlijn
noproep eerst deelnemer 21
1
en 22
2 over. Na 15
5 seconden ga
aan deelneme
ers 23 t/m 28 over.
o
Dit biedtt de
mog
gelijkheid om deelnemer 21
1 of 22 een exxtern telefoong
gesprek aan te
e nemen,
voo
ordat de deelnemers 23 t/m 28 door het signaleren
s
worrden gestoord
d.

Om
mleiding insc
chakelen
1. Deelnemer 21: Telefoonhoorn
oppnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercoode 
kieezen.

Programm
meerstand geactiiveerd. U hoort
de bevestiigingstoon.




3. Code  kiezeen om de
veertraagde omleiding in te
scchakelen.

U hoort dee bevestigingstoon.
De omleidding is ingeschakkeld. Externe
telefoongeesprekken gaan na 15 secondenn
over op deeelnemers 23 t/m
m 28.

4. Telefoonhoorn opleggen.

De programmering is beëiindigd.

Om
mleiding uits
schakelen




1. Deelnemer 21: Telefoonhoorn
oppnemen

U hoort dee interne kiestoon.

2. Programmeercoode 

Programm
meerstand geactiiveerd. U hoort
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kieezen.

de bevestiigingstoon.

3. Code  kiezeen om de
veertraagde omleiding uit te
scchakelen.

U hoort dee bevestigingstoon.
De omleidding is uitgeschaakeld. Externe
telefoongeesprekken wordeen op alle
toestellen met buitenlijnsiggnalering
bevoegdheid tegelijkertijd gesignaleerd.

4. Telefoonhoorn opleggen.

De programmering is beëiindigd.

Auttomatische buitenlijn
b
insstellen
Wan
nneer de auto
omatische buittenlijn is ingesschakeld en de hoorn wordt opgenomen,
dan
n wordt direct een buitenlijn gegeven. Door op de toetss F of R (Flash
h) te drukken
worrdt naar de interne kiestoon
n omgeschake
eld.
De automatische buitenlijn kan
n voor elk toesstel worden ingesteld.
De programmerin
ng wordt vanu
uit deelnemer 21 volgens on
nderstaande tabel
uitg
gevoerd. In de basisinstelling is de autom
matische buiten
nlijn voor alle toestellen
uitg
geschakeld.
Voo
orbeeld: De au
utomatische buitenlijn
b
moett worden geprrogrammeerd voor
dee
elnemer 24.
1. Deelnemer 21: Telefoonhoorn
oppnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercoode 
kieezen.

Programm
meerstand geactiiveerd. U hoort
de bevestiigingstoon.




3. Code kieezen om de
auutomatische buittenlijn voor
deeelnemer 24 in tee schakelen.

Als bevesttiging hoort u dee
bevestiginngstoon. Deelnem
mer 24 heeft
automatische buitenlijnsiggnalering.

4. Telefoonhoorn opleggen.

De programmering is beëiindigd.

Wan
nneer de hoorrn van deelnemer 24 wordt opgenomen, dan wordt au
utomatisch een
n
buittenlijn toegeke
end. U hoort de
d buitenlijnkie
estoon en kun
nt direct, zond
der met 0 een
buittenlijn te kieze
en, beginnen met
m het invoerren van het exxterne telefoon
nnummer dat u
wilt bellen.
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Tab
bel van de codes
c
van de
e automatis
sche buitenlijnbevoegdh
heid
Deeelnemer

2
21

22

23

24

25

26
6

27

2
28

alle

automatische
buittenlijn aan

3
371

372

373

374

375

37
76

377

3
378

370

automatische
buittenlijn uit

3
387

382

383

384

385

386

387

3
388

380

Muziek in wach
htstand insteellen (Musicc on Hold)
In de
d wachtstand
d van de buiten
nlijn wordt voo
or de beller ee
en wachtmuziek
wee
ergegeven. De
eze wachtmuzziek kunt u naa
ar wens voor elke buitenlijn
n in- of
uitschakelen. De programmering wordt vanu
uit deelnemer 21 volgens onderstaande
tabe
el uitgevoerd. In de basisinsstelling is de wachtmuziek
w
ingeschakeld.
i
.
Naa
ast de interne wachtmuziek kunt u ook ge
ebruik maken van een exterrne
muzziekbron (let hierbij
h
wel op de
d eventuele Buma/Stemra
a rechten). Als u in de
exte
erne wachtmu
uziek aansluitin
ng via een 3,5
5 mm jack plug
g een externe
e muziekbron
aan
nsluit, wordt au
utomatisch de
e interne wach
htmuziek uitge
eschakeld en zal
z de externe
e
wac
chtmuziek actiief zijn.
Voo
orbeeld: Wach
htmuziek in wa
achtstand voo
or buitenlijn 2 uitschakelen.
u

Mu
uziek in wach
htstand in- of
o uitschake
elen
1. Deelnemer 21: Telefoonhoorn
oppnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeercoode 
kieezen.

Programm
meerstand geactivveerd. U hoort
de bevestiggingstoon.




3. Code kieezen om de
waachtmuziek op buitenlijn
b
2 uit te
scchakelen.

U hoort de bevestigingstooon. De
wachtmuziek in de wachtsstand op
buitenlijn 2 is uitgeschakelld.

4. Telefoonhoorn opleggen.
o

De program
mmering is beëinndigd.
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Tabel van codes muziek in wachtstand
Buitenlijn

1

2

Wachtmuziek aan

841

842

Wachtmuziek uit

851

852

Kiesblokkade instellen
U heeft met de centrale de mogelijkheid bepaalde telefoonnummers of
nummerreeksen te blokkeren. 20 blokkade nummers en 16 (+ niet wisbare
alarmnummers) uitzonderingsnummers staan voor dit doel ter beschikking. Wanneer
de kiesblokkering is ingeschakeld, wordt het gekozen telefoonnummer vervolgens
gecontroleerd. Wanneer een blokkadenummer wordt gekozen, wordt de verbinding
na het laatste cijfer onderbroken en hoort u de bezettoon. De blokkade van de
telefoonnummers kan alleen voor externe gesprekken (extern telefoongesprekken)
worden gebruikt. Het buitenlijn kiezen met nummer 0 (94 of 95) maakt geen deel uit
van de blokkade- of uitzonderingsnummers.
De blokkadenummers kunnen door een lijst van uitzonderingsnummers worden
opgeheven. Deze uitzonderingsnummers hebben een hogere prioriteit.
Voorbeeld:
Blokkadenummer is 0190, uitzonderingsnummer is 01901.
Verbinding met telefoonnummer 01902 456789: Deze kiespoging wordt afgebroken,
zodra cijfer 2 wordt ingevoerd.
Verbinding met telefoonnummer 01901 456789: Deze kiespoging wordt niet
afgebroken.
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Kie
esblokkade in- of uitsch
hakelen
De kiesblokkade kan voor elke
e telefoon afzo
onderlijk worden in- of uitge
eschakeld. De
prog
grammering wordt
w
vanuit deelnemer 21 volgens
v
onderstaande tabe
el uitgevoerd.
In de
d basisinstelliing is de kiesb
blokkade uitge
eschakeld.
Voo
orbeeld: kiesblokkade voor deelnemer 24
4 inschakelen
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon.




3. Code
C
k
om
kiezen
kiessblokkade voor deelnemer
d
24 inn
te schakelen.
s

U hoort de bevestigingstooon. De
kiesblokkadde voor deelnem
mer 24 is
ingeschakeeld.

4. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De program
mmering is beëinndigd.

Tab
bel met code
es kiesblokkade
Deeelnemer

2
21

22

23

24

25

26

27

228

alle

Kiesblokkade
aann

8
8111

8112

8113

8114
4

8115

8116

8117

88118

8110

Kiesblokkade
uit

8
8101

8102

8103

8104
4

8105

8106

8107

88108

8100

Kie
esblokkade voor
v
interlokale gespre
ekken in- of uitschakele
en
De kiesblokkade voor interloka
ale gesprekken blokkeert te
elefoonnumme
ers die met he
et
cijfe
er 0 beginnen.. Deze kan voor elke telefoo
on afzonderlijk
k worden in- o
of
uitg
geschakeld. De
e programme
ering wordt van
nuit deelneme
er 21 volgens onderstaande
e
tabe
el uitgevoerd. In de basisinsstelling is de blokkade
b
voorr interlokale ge
esprekken
uitg
geschakeld.
Voo
orbeeld: kiesblokkade voor interlokale ge
esprekken voo
or deelnemer 24
2 inschakelen




1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.

2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort
de bevestiggingstoon.
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3. Code
C
k
om
kiezen
kiessblokkade voor interlokale
gessprekken voor deeelnemer 24 in te
t
schhakelen.

U hoort de bevestigingstooon. De
kiesblokkadde voor interlokaale
gesprekkenn voor deelnemeer 24 is
ingeschakeeld.

4. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De program
mmering is beëinndigd.

Tab
bel met code
es interloka
aal kiesblokk
kade
Deeelnemer

2
21

22

23

24

25

26

27

228

alle

Inteerlokaal
kiessblokkade
aann

8
8211

8212

8213

8214
4

8215

8216

8217

88218

8210

Inteerlokaal
kiessblokkade uit

8
8201

8202

8203

8204
4

8205

8206

8207

88208

8200

Inv
voer van blokkadenumm
mers
Blok
kkadenumme
ers worden me
et deelnemer 21
2 ingevoerd. Hiervoor wordt een telefoo
on
mett CLIP-functiie (nummerw
weergave) aanbevolen.
a
ging van de
d
Ter bevestig
blok
kkadenummers wordt het ingevoerde nummer
n
in he
et display we
eergegeven. 20
2
blok
kkadenummers van max. ze
es cijfers kunn
nen worden in
ngevoerd. Voo
or elke invoer is
een
n geheugenpla
aats genumme
erd van 01 t.m
m 20 beschikb
baar.

Blo
okkadenumm
mer invoeren
Voo
orbeeld: 0190 moet als blok
kkadenummerr op geheugen
nplaats 01 wo
orden
inge
evoerd.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon.




3. Code
C
kiezzen

Code voor invoer blokkadenummers
invoeren.




4. Code
C
  voor de
gehheugenplaats kieezen

Voor elk blookkadenummer moet een
geheugenpplaats tussen 01 t/m 20 worden
ingevoerd. Wanneer het
geheugenpplaatsnummer latter opnieuw
gebruikt, daan wordt het oudde
blokkadenuummer overschrreven.
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5. Het
H blokkadenum
mmer 0190
kiezzen

Het blokkaddenummer kan bestaan
b
uit de
cijfers 1, 2... en de tekens * en #. Er
kunnen maaximaal 6 positiees worden
ingevoerd, alle verder ingevvoerde posities
worden gennegeerd.

6. Telefoonhoorn
T
o
opleggen.

De invoer van
v het blokkadeenummers is
afgerond. U wordt teruggebbeld. Het
blokkadenuummer wordt samen met de
geheugenpplaats (index) in het
h display
weergegeven.

7. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

Ter bevestiiging hoort u de
bevestiginggstoon. Voor verrder invoer
handelt u zoals omschreveen bij punt 3.

8. Telefoonhoorn
T
o
opleggen.

De program
mmering is afgerrond.

Blo
okkadenumm
mer wissen
Voo
orbeeld: Blokk
kadenummer op
o geheugenp
plaats 05 moe
et worden gew
wist.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand inschakelen. U hoort de
bevestiginggstoon.




3. Code
C
kiezzen

Code voor invoer blokkadenummers
invoeren.




4. Code
C
d
voor de
gehheugenplaats kieezen

Voor elk blookkadenummer moet een
geheugenpplaats tussen 01 t/m 20 worden
ingevoerd. Wanneer het
geheugenpplaatsnummer latter opnieuw
gebruikt, daan wordt het oudde
blokkadenuummer overschrreven.

5. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

Het blokkaddenummer op geeheugenplaats
05 is gewisst.
U wordt terruggebeld. De geewiste
geheugenpplaats (index) woordt in het
display weeergegeven.

6. Deelnemer
D
21: teelefoonhoorn
opnnemen

Ter bevestiiging hoort u de
bevestiginggstoon. Voor verrder invoer
handelt u zoals omschreveen bij punt 3.
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7. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De program
mmering is afgerrond.

Inv
voer van uitz
zonderingsn
nummers
Uitzzonderingsnum
mmers worden met deelnem
mer 21 ingevo
oerd. Hiervoorr wordt een
tele
efoon met CLIP
P-functie (num
mmerweergave
e) aanbevolen
n. Ter bevestig
ging van de
uitzonderingsnum
mmers wordt het
h ingevoerde nummer in het display we
eergegeven.
16 uitzonderingsn
u
nummers van max. 17 cijferrs kunnen worden ingevoerrd. Voor elke
invo
oer is een geh
heugenplaats genummerd
g
van
v 01 t.m 16 beschikbaar.

Uitz
zonderingsn
nummers invoeren
Voo
orbeeld: 0190 12345 moet als
a uitzonderin
ngsnummer op geheugenplaats 01
worrden ingevoerd
d.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand inschakelen. U hoort de
bevestiginggstoon.




3. Code
C
kiezzen

Code voor invoer uitzonderringsnummers
invoeren.




4. Code
C
d
voor de
gehheugenplaats kieezen

Voor elk blookkadenummer moet een
geheugenpplaats tussen 01 t/m 20 worden
ingevoerd. Wanneer het
geheugenpplaatsnummer latter opnieuw
gebruikt, daan wordt het oudde
uitzonderinngsnummer overrschreven.

H uitzonderingsnummer

 5. Het


0199012345 kiezen

Het uitzondderingsnummer kan
k bestaan uit
de cijfers 1, 2... en de tekens * en #. Er
kunnen maaximaal 17 positiies worden
ingevoerd, alle verder ingevvoerde posities
worden gennegeerd.

6. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De invoer van
v het uitzonderingsnummers iss
afgerond. U wordt teruggebbeld. Het
uitzonderinngsnummer worddt samen met dee
opslaglocatie (index) in hett display
weergegeven.

7. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

Ter bevestiiging hoort u de
bevestiginggstoon. Voor verrder invoer
handelt u zoals omschreveen bij punt 3.
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8. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De program
mmering is afgerrond.
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Uitz
zonderingsn
nummers ve
erwijderen
Voo
orbeeld: Uitzon
nderingsnumm
mer op geheu
ugenplaats 05 moet worden
n gewist.
1. Deelnemer 21:
2 Telefoonhoorrn
opnemen

U hoortt de interne kiesttoon.




2. Programmeeercode 

kiezen.

Program
mmeerstand geaactiveerd. U hoort de
bevestigingstoon.




3. Code 
kiezen

Code voor invoer uitzonnderingsnummeers
invoereen.




4. Code voor
o de
geheugenplaatss kiezen

Voor elk uitzonderingsnnummer moet eeen
geheuggenplaats tussenn 01 t/m 20 wordden
ingevoeerd. Wanneer heet
geheuggenplaatsnummeer later opnieuw
gebruikkt, dan wordt hett oude
uitzondderingsnummer overschreven.
o

5. Telefoonhooorn opleggen.

Het uitzzonderingsnumm
mer op
geheuggenplaats 05 is ggewist.
U worddt teruggebeld. De
D gewiste
geheuggenplaats (index)) wordt in de dissplay
weergeegeven.

6. Deelnemer 21:
2 Telefoonhoorrn
opnemen

Ter bevvestiging hoort u de
bevestigingstoon. Voorr verder invoer
handeltt u zoals omschrreven bij punt 3.

7. Telefoonhooorn opleggen.

De proggrammering is aafgerond.
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Tab
bel van de vooringestel
v
lde uitzonde
eringsnumm
mers
Gehheugenplaaats
(Inddex)

D

A

CH

NL
N

B

F

13

3651

14

30

15

0800

16

070245245
5

int

Opmerkingen

08365912
212

17

110 112 117 112 100

112

18

112 122 118

101

15

kann niet worden
gew
wist

19

133 144

112

17

kann niet worden
gew
wist

20

144

18

kann niet worden
gew
wist

112 kann niet worden
gew
wist

Num
mmerweerga
ave (CLIP) in
n- of uitscha
akelen
De overdracht va
an de Clipinforrmatie (nummerweergave meesturen)
m
kan voor elk
toesstel individuee
el worden in- of
o uitgeschake
eld. De progra
ammering worrdt vanaf
dee
elnemer 21 volgens ondersttaande tabel uitgevoerd.
u
In de basisinstelling is de
ove
erdracht van de CLIP-inform
matie voor alle telefoons inge
eschakeld.
Voo
orbeeld: Overd
dracht van de CLIP-informa
atie voor deeln
nemer 24 uitsc
chakelen
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon




3. Code
C
kiezzen om de
oveerdracht van de CLIP-informatie
C
naaar deelnemer 24 uit te schakelenn.

Ter bevestiging hoort u de
bevestiginggstoon. Er wordtt nu geen CLIPinformatie naar deelnemer 24
overgedraggen.
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4. Telefoonhoorn
T
opleggen.
o

De program
mmering is beëinndigd.

bel codes CLIP-overdra
acht (numme
erweergave
e)
Tab
Deeelnemer

21

22

23

24

25

26
6

27

28

alle

CLIIP-overdracht
aann

351

352

353

354
4

355

35
56

357

358

350

CLIIP-overdracht
uit

361

362

363

364
4

365

36
66

367

368

360

Aan
nkloppen insstellen
Om
m tijdens een te
elefoongespre
ek aan te geve
en dat er een gesprek
g
op bu
uitenlijn 1 of 2
binn
nenkomt, klink
kt een aanklop
psignaal, mitss deze functie is ingeschake
eld.

Aan
nkloppen inschakelen
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon




3. Code
C
n om aankloppenn
kiezen
in te
t schakelen

Ter bevestiiging hoort u de
bevestiginggstoon. Bij een inn gesprek
toestand wordt
w
aangeklopt, wanneer er eenn
extern teleffoongesprek binnnenkomt en het
toetstel bevvoegd is voor
buitenlijnsiggnalering.

4. Telefoonhoorn
T
o
opleggen.

De program
mmering is beëinndigd.
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Aan
nkloppen uitschakelen
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon




3. Code
C
n om aankloppenn
kiezen
uit te schakelen

Ter bevestiiging hoort u de
bevestiginggstoon. Bij een innkomend extern
telefoongessprek, resp. bediening van de
deurbel woordt niet aangekloopt.

4. Telefoonhoorn
T
o
opleggen.

De program
mmering is beëinndigd.

Ond
dersteuning van SMS-to
oestellen
Tek
kstberichten
n (SMS)
Toe
elichting bij de
e dienst "SMS in het vaste net"
De SMS-dienst sttelt u in staat korte
k
tekstberrichten naar an
ndere eindapp
paraten te
sturren of deze te ontvangen. De
D mededeling
gen worden niet direct aan het andere
eind
dapparaat ove
ergedragen, maar
m
lopen via
a de berichtencentrale van uw
u
netw
werkleverancier. Een berich
ht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Ee
en vereiste
voo
or het gebruik van SMS is da
at de overdrac
cht van het tellefoonnumme
er (CLIP) wordt
ond
dersteund. Dan hoeft u zich bij uw berichttencentrale sle
echts nog aan
n te melden en
n
dan
n kunt u er geb
bruik van mak
ken.
Wan
nneer u zich bij
b uw netwerk
kleverancier he
eeft laten regisstreren voor het
h versturen
en ontvangen
o
van
n Sms’jes via het vaste net, dan heeft u verschillende
v
m
mogelijkheden
n
SMS
S-berichten te
e verzenden. U kunt o.a. uw
w tekstbericht naar
n
andere deelnemers
d
sturren, die niet be
eschikken ove
er een voor SM
MS geschikt eindapparaat.
e
Hierbij wordt
dan
n het tekstberic
cht aan de on
ntvanger als ge
esproken bericht voorgelezzen. Deze en
and
dere functies kunt
k
u vinden in het betreffe
ende informatiemateriaal van
n uw
netw
werkleverancier.
Voo
or het versture
en en ontvangen van korte tekstberichten
t
n (Sms’jes) is e
een SMSgesschikt eindapp
paraat nodig (b
bijv. Tiptel eassyDECT XL2, 540
5 Office, 570
0 Office, 275).
Daa
arnaast moete
en de volgende vereisten wo
orden aangeh
houden:
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Configuratie van de telefoonaansluiting
Controleer a.u.b. of de beide functies "telefoonnummeroverdracht" en
"telefoonnummerweergave" (CLIP, inkomend en uitgaand) zijn vrijgeschakeld.
Informeer bij uw netwerkleverancier of deze functies voor uw aansluiting beschikbaar
zijn.
Controleer eventueel in de configuratie van uw telefooncentrale of de
nummerweergave (CLIP) is geactiveerd en de overdracht van inkomende nummers
niet wordt onderdrukt (CLIR). Bij de aanmelding is het absoluut noodzakelijk dat het
uitgaand gestuurde telefoonnummer overeenstemt met het nummer waaronder u
later de SMS wilt ontvangen.

Aan- en afmelden bij de berichtencentrale
Om ontvangst van een SMS via het vaste net mogelijk te maken, moet u het toestel,
dat geschikt is voor SMS, bij de SMS-dienst van de netwerkleverancier registreren.
De aanmeldprocedures verschillen per aanbieder. Informeer over de juiste procedure
bij uw netwerkleverancier.
Belangrijke instructie:
Wanneer u bij de aanmeldingsprocedure geen contact krijgt met de SMS-centrale,
controleer dan of uw aansluiting voor het kiezen van dit speciale telefoonnummer wel
is vrijgeschakeld.
Neem in dat geval contact op met uw netwerkleverancier, die uw keuze kan
vrijschakelen (er kunnen kosten aan zijn verbonden).

SMS-ontvangst
Het is voor een buitenlijn mogelijk een aansluiting voor inkomende SMS-berichten in
te stellen. Een voor SMS geschikt eindapparaat kan dan op deze aansluiting worden
gebruikt. Dit apparaat neemt de inkomende SMS-aan.
Voor elke buitenlijn kan een individueel SMS-apparaat worden ingesteld. Daarnaast
is het nodig, de buitenlijnbevoegdheid en de buitenlijnsignalering voor de SMS voor
de betreffende aansluiting vast te leggen. Deactiveer de aanklopfunctie wanneer
slechts één apparaat met SMS-functionaliteit voor beide externe lijnen is
aangesloten. Anders kan het voorkomen dat Sms’jes, welke op de andere lijn
binnenkomen, verloren gaan, omdat het toestel dat geschikt is voor SMS bezet is.

Instellen van de SMS-aansluiting
De programmering van de SMS-aansluiting wordt vanaf deelnemer 21 volgens
onderstaande tabel uitgevoerd. In de basisinstelling is geen SMS-aansluiting
ingeschakeld.
Voorbeeld: Configuratie van deelnemer 21 voor SMS op buitenlijn 1
52
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1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne kiestoonn.




2. Programmeerco
P
de 
kiezzen

Programmeeerstand geactivveerd. U hoort dee
bevestiginggstoon




3. Code
C
 kiezzen om SMSaannsluiting voor deeelnemer 21in tee
stellen.

U hoort de bevestigingstooon. De aansluiting
voor SMS is
i geprogrammeeerd.

Voo
or een betrouw
wbaar SMS-ve
erkeer is het ra
aadzaam de in
nkomende en uitgaande
Smss’jes via dezelfde lijn (= hettzelfde telefoo
onnummer) te laten lopen. Zorg
Z
er voor
dat uitsluitend via
a buitenlijn 1 de
d inkomende
e en uitgaande
e gesprekken worden
gevvoerd. Vervolgens wordt de toekenning bijvoorbeeld
b
vo
oor deelnemer 21
uitg
gevoerd.



4. Code
C
  kieezen.

Buitenlijnsignalering lijn 1 aaan.
U hoort de bevestigingstooon.




5. Code
C
  kieezen.

Buitenlijnsignalering lijn 2 uuit.
U hoort de bevestigingstooon.




6. Code
C
 kiezzen.

Buitenlijnbeevoegdheid lijn 1 aan.
U hoort de bevestigingstooon.

7. Code
C
 kiezzen.

Buitenlijnbeevoegdheid lijn 2 uit.
U hoort de bevestigingstooon.

8. Telefoonhoorn
T
o
opleggen.

De program
mmering is beëinndigd.





SM
MS-aansluitin
ng uit schak
kelen
Voo
orbeeld: SMS--configuratie via
v buitenlijn 1 uit schakelen
n.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort de interne
i
kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezzen.

Programmeeerstand geactiveeerd. U hoort dee
bevestigingstoon




3. Code
C
kiezzen.

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
De SMS aannsluiting voor buuitenlijn 1 is
gewist.
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4. Telefoonhoorn
T
opleggen.

De program
mmering is beëindigd.

bel van code
es SMS-aan
nsluiting
Tab
Deeelnemer

21

22

23

24

25

26
6

27

28

uit

SM
MS aansluiting
vooor buitenlijn 1

391

392

393

394

395

39
96

397

398

390

SM
MS aansluiting
vooor buitenlijn 2

301

302

303

304

305

30
06

307

308

300

Omschakelen tussen dag- en nachtsta
and
De eenmaal inge
estelde programmering blijftt ook bij stroomuitval behou
uden. Met de
dag
g/nachtstand kunt
k
u twee ve
erschillende profielen opslaan en indien nodig
n
activeren. Eén insstelling voor de
d dag en één
n voor de nach
ht.
In de
d basisinstelliing zijn de programmering als dagstand
d opgeslagen.

Omschakelen tussen dag- en nachtsta
and
1. Deelnemer
D
21: Teelefoonhoorn
opnemen

U hoort de interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezen.

Programmeerstand geactiveeerd. U hoort de
bevestigingsstoon




3. Code
C
kiezen.

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
Nachtstand geactiveerd. LED gaat aan.
Er kunnen voor
v
de hierna veermelde functies
instellingen worden uitgevoeerd, die
vervolgens via
v deze code oppgeroepen
kunnen worrden.




4. Code
C
kiezen.

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
Dagstand geeactiveerd. LED
gaat uit.
Er kunnen voor
v
de hierna veermelde functies
instellingen worden uitgevoeerd, die
vervolgens via
v deze code oppgeroepen
kunnen worrden.

5. Telefoonhoorn
T
oppleggen.

De programmering is beëinddigd.
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De volgende
v
func
cties kunnen worden
w
ingestteld bij de dag
g/nachtstand:
•

Buitenlijnsignalering

•

Buitenlijnbevo
oegdheid

•

Kiesblokkade
e interlokale ge
esprekken (0...)

•

Kiesblokkade
e blokkadenum
mmers met uittzonderingsnu
ummers

Deeurspreeksstation
Raa
adpleeg voor de
d schakeling
g van deurstatiions met a/b-ttechniek de om
mschrijving
van de producent. Deze deurstations worde
en in de telefoo
oncentrale alss normale
toesstelaansluiting
gen behandeld
d. Signalering
g en eventueell deuropenerc
codes worden
in het
h deurstation
n geprogramm
meerd.

Deu
ursignalering
g instellen
De telefooncentra
t
ale kan in com
mbinatie met de
d optionele spreekmodule (TSM1) het
bed
dienen van de deurbel signa
aleren. De signalering kan individueel voo
or elke
tele
efoon worden in- of uitgesch
hakeld. Wanne
eer op de deu
urbel wordt ge
edrukt tijdens
een
n telefoongesp
prek, dan is ee
en aankloptoo
on hoorbaar (vvooropgesteld
d dat de
aan
nkloptoon is in
ngeschakeld).
Raa
adpleeg voor de
d schakeling
g van deurstatiions met a/b-ttechniek de om
mschrijving
van de producent. Deze deurstations worde
en in de telefoo
oncentrale alss normale
toesstelaansluiting
gen behandeld
d.
De programmerin
ng wordt vana
af deelnemer 21
2 volgens on
nderstaande ta
abel
uitg
gevoerd. In de basisinstelling is de deursignalering voo
or alle telefoon
ns
inge
eschakeld.

Deu
ursignalerin
ng in- of uits
schakelen
Voo
orbeeld: Deurssignalering vo
oor deelnemerr 23 uitschakelen.
1. Deelnemer
D
21: Teelefoonhoorn
opneemen

U hoort de interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezen.

Programmeerstand geactiveeerd. U hoort de
bevestigingsstoon




3. Code
C
kiezeen.

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
Deelnemer 23
2 heeft geen deeursignalering enn
gaat niet oveer wanneer op dde deurbel wordtt

55
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Co
onfiguratie en
n instellingen
n
gedrukt.
4. Telefoonhoorn oppleggen.

De programmering is beëinddigd.

Tab
bel met code
es deursign
nalering
Deeelnemer

21

22

23

24

25

26

27

28

alle

Deuursignalering
aann

591

592

593

594

595

596

597

598

590

Deuursignalering
uit

501

502

503

504

505

506

507

508

500

Deu
uropenbevoeegdheid instellen
De deuropener kan vanuit elk toestel
t
van de
e centrale worden bediend, wanneer de
optiionele deurspreekmodule (T
TSM1) op de printplaat is gestoken
g
en de deuropenerr
is aangesloten. De
D bevoegdhe
eid kan individueel voor elke
e telefoon worrden in- of
uitg
geschakeld.
De programmerin
ng wordt vana
af deelnemer 21
2 volgens on
nderstaande ta
abel
uitg
gevoerd. In de basisinstelling is de deuropenbevoegdh
heid voor alle telefoons
t
inge
eschakeld.

Deu
uropenbevo
oegdheid in-- of uitschak
kelen
Voo
orbeeld: deuro
openbevoegdheid voor dee
elnemer 23 uitsschakelen.
1. Deelnemer
D
21: Teelefoonhoorn
opneemen

U hoort de interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezen.

Programmeerstand geactiveeerd. U hoort de
bevestigingsstoon




3. Code
C
kiezeen.

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
Deelnemer 23
2 heeft geen
deuropenbevoegdheid. Wannneer het
deuropencoode 6 wordt gekoozen, wordt de
deuropener niet meer geactiveerd.

4. Telefoonhoorn oppleggen.

De programmering is beëinddigd.
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Tab
bel met code
e deuropenerbevoegdh
heid
Deeelnemer

21

22

23

24

25

26
6

27

28

alle

Deuuropenerbevoegd
heidd aan

491

4922

493

494

495

49
96

497

498

490

Deuuropenerbevoegd
heidd uit

401

4022

403

404

405

40
06

407

408

400

Rea
actietijd deu
uropener instellen
De reactietijd van
n de deuropen
ner kan in van 1 t/m 9 secon
nden worden ingesteld. De
prog
grammering wordt
w
vanaf de
eelnemer 21 volgens
v
onderrstaande tabell uitgevoerd. In
de basisinstelling
b
g van de centrrale is deze ing
gesteld op 3 seconde.
s

Rea
actietijd insttellen
Voo
orbeeld: De re
eactietijd van de
d deuropener moet op 5 se
econde worde
en ingesteld.
1. Deelnemer
D
21: Teelefoonhoorn
opneemen

U hoort de interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezen.

Programmeerstand geactiveeerd. U hoort de
bevestigingsstoon




3. Code
C
kiezen..

U hoort de bevestigingstoon
b
n.
Door de deuuropeningcode 6 te kiezen, worddt
de deuropenner gedurende 5 seconde
geactiveerd..

4. Telefoonhoorn oppleggen.

De programmering is beëinddigd.

Tab
bel van de codes
c
deuro
opener-aans
spreekduur
Reaactietijd

1s

2s

3s

4s

5s

6ss

7s

8s

9s

61

62

63

64

65

66
6

67

68

69

Deu
ur direct inschakeling in
nstellen
Iem
mand drukt op de deurbel. De
D bevoegde telefoons
t
gaan
n over met he
et deursignaal
belrritme. Wannee
er een telefoon
n wordt opgen
nomen, waarb
bij direct insch
hakelen is
gep
programmeerd
d, dan word direct de spree
ek/luister verbiinding met het
57
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Co
onfiguratie en
n instellingen
n
deu
urspreekstation gemaakt. Het cijfer 5 kiezzen voor het deurspreekstattion is dan nie
et
nod
dig.
Worrdt op de toesstelaansluiting
g met direct insschakelen een
n telefoonbea
antwoorder
aan
ngesloten, dan
n kunnen bijv. automatische
e instructies vo
oor de bezoek
ker via het
deu
urspreekstation worden wee
ergegeven.
 Om
O er voor te zorgen dat buitenlijnoproe
epen niet doorr deze beantw
woorder worde
en
aan
ngenomen, mo
oet voor deze deelnemer de
e buitenlijnsignalering word
den
uitg
geschakeld.
De programmerin
ng wordt vana
af deelnemer 21
2 volgens on
nderstaande ta
abel
uitg
gevoerd. In de basisinstelling van de centtrale is direct schakelen
s
uitg
geschakeld.

Direecte inschakkelingen van
n het deursp
preekstation in- of uitsch
hakelen
Voo
orbeeld: Het direct inschake
elen van het deurspreekstattion moet voor deelnemer
23 worden
w
ingesc
chakeld.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezzen.

Programm
meerstand geactiveerd. U hoort
de bevestigingstoon




3. Code
C
kiezzen.

U hoort dee bevestigingstooon.
Deelnemer 23 is direct meet het
deurspreekstation verbondden, wanneer naa
het aanbelllen de hoorn woordt opgenomen.

4. Telefoonhoorn
T
opleggen.

De program
mmering is beëindigd.

Tab
bel van de codes
c
van de
e directinsc
chakeling
Deeelnemer

21

22

23

24

25

26
6

27

28

alle

Direectinschakelin
g aan

791

792

793

794
4

795

79
96

797

798

790

Direectinschakelin
g uit

701

702

703

704
4

705

70
06

707

708

700

Apoothekerschakeling
Bij een
e apothekerschakeling gaat het om ee
en omgeleid gesprek naar een
e externe
dee
elnemer, waarb
bij de functie directinschake
d
eling is geactiiveerd. Wanne
eer de deurbe
el
58
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Co
onfiguratie en
n instellingen
n
worrdt ingedrukt zal
z de telefoon
ncentrale een verbinding via
a buitenlijn 1 naar
n
de
exte
erne deelneme
er opbouwen..
Om
m te voorkomen dat bij een extern
e
omgele
eid gesprek, de verbinding niet
n
wordt
ëindigd. Moet in de PC-softw
ware in het me
enu Speciale functies,
f
Buite
enlijnen“ bij de
e
beë
verb
bindingsbewa
aking de op toets # worden gekozen.
Om
m de verbinding
g te beëindige
en, moet de bestemmingsd
b
deelnemer (bijvv Gsmtele
efoon) dan op toets  drukk
ken. Daarmee
e wordt de verrbinding met het
h deurstation
n
dire
ect verbroken.
 In
I andere gevvallen kan een correcte afronding van hett gesprek niet onder alle
omsstandigheden worden gewa
aarborgd. De beëindiging iss helaas afhan
nkelijk van de
betrreffende netwe
erkleverancierr (bijv. weerge
even van een bezettoon bij einde van een
n
verb
binding).
Deu
ur open bij ap
pothekerscha
akeling
Bij de
d apothekersschakeling is de
d functie deu
ur openen op afstand (stand
daard
instelling) uitgeschakeld en za
al indien gewe
enst vrij gesch
hakeld moeten
n worden. De
exte
erne deelneme
er kan dan evventueel via zijn toestel doorr het drukken op toets 6
(DT
TMF-toon) de deur
d
openen.
De programmerin
ng wordt vana
af deelnemer 21
2 uitgevoerd
d. In de basisin
nstelling van
de centrale
c
is deu
uropen op afsstand uitgesch
hakeld.
Deu
ur openen tijde
ens apothekerschakeling vrrij schakelen: code 19999 0
01
Deu
ur openen tijde
ens apothekerschakeling blokkeren:
code 19999 02
0
Voo
orbeeld: Deur openen tijden
ns apothekerschakeling mo
oet worden vrijj geschakeld.
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezzen.

Programm
meerstand geactiveerd. U hoort
de bevestigingstoon




3. Code
C
n.
kiezen

U hoort dee bevestigingstooon.

4. Telefoonhoorn
T
opleggen.

De program
mmering is beëindigd.

59
9

Co
onfiguratie en
n instellingen
n

Ovverige insttellingen
Hierr vindt u basissinstellingen, die
d onafhanke
elijk zijn van de
e toestelaanslluitingen.

Tijd
d en datum instellen
i
De telefooncentra
t
ale beschikt over
o
een intern
ne klok met da
atum- en week
kdagfunctie
voo
or de tijdgestuurde dag-/nac
chtschakeling en de CLIP-o
overdracht. De
e tijd wordt
auto
omatisch inge
esteld, wannee
er tijd en datum met de clip
pinformatie doo
or de
netw
werkleverancier worden ove
ergedragen. Wanneer
W
er ge
een overdrach
ht volgt door de
d
netw
werkleverancier, dan kan de
e tijd ook handmatig via het configuratiep
programma
per PC of vanaf de
d programme
eertelefoon wo
orden ingesteld.

Tijd
d en datum instellen via
a de program
mmeertelefo
oon




11. Deelnemer 21
1: Telefoonhoornn
o
opnemen

U hoorrt de interne kiesstoon.

22. Programmeerrcode 

k
kiezen.

Prograammeerstand geactiveerd. U
hoort de
d bevestigingstooon

3 Code gevolgd door tijd en
3.
e



d
datum
in het form
maat

h
hhmmDDMMJJw
w kiezen





Voorbeeeld:
Maanddag, 28 april 20009 8:07 uur
08072804092

hhh= uren, 2-possities (00 t/m23))
m
mm=
minuten, 2-posities (00 t//m
5
59)
D
DD=
dag, 2-possities (01t/m 31))
M
MM=
maand, 2-posities (01 t/m
m 12)
J = jaar 2-posiities (00 t/m 99))
JJ
w = weekdag 1=zondag,
2
2=maandag
etcc. t/m 7= zaterdag





44. Invoer met telefoonhoorn opleeggen
b
beëindigen

De teleefoon krijgt een terug
t
oproep



5 Telefoonhoornn opnemen
5.

De invoer wordt met een
bevesttigingstoon beveestigd.

W u alleen de
d tijd bijwerke
en, stop dan de
d invoer na de
d tijd van 4-po
osities en leg
 Wilt
de hoorn
h
op. Na de terug opro
oep krijgt u een bevestigingstoon te horen. De tijd is
ove
ergenomen.

60
0

Co
onfiguratie en
n instellingen
n

Externe oproep
pomleiding
Bij de
d functie Exte
erne oproepomleiding word
den inkomend
de oproepen van
v een
buittenlijn via de andere
a
buitenllijn omgeleid naar
n
een externe deelneme
er. De functie
kan
n via de progra
ammeer telefo
oon in of uit wo
orden gescha
akeld. Voor het gebruiken
van deze functie moet de telefo
ooncentrale met
m 2 buitenlijn
n verbonden zzijn.
H externe te
elefoonnumme
er dient vooraff via de PC so
oftware in de
 Het
tele
efooncentrale te
t worden ingegeven. Ook dient de verbindingsbewak
king van de
tele
efooncentrale vooraf
v
te word
den ingesteld. Voor meer in
nformatie kijkt u in de online
e
help
p van de PC software.
s
De programmerin
ng wordt via deelnemer
d
21 volgens onde
erstaande tabe
el uitgevoerd.
Het telefoonnumm
mer waarnaarr buitenlijn 1 moet
m
extern wo
orden omgele
eid is al
inge
egeven via de
e PC software.

Externe oproep
pomleiding voor inkomen
nde oproepen op buitenlijn 1 in- of
uitsschakelen
1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Programmeercod
P
de 
kiezzen.

Programm
meerstand geactiveerd. U hoort
de bevestigingstoon




3. Code
C
kiezzen.

Externe oproepomleid
o
ding voor
inkomen
nde oproepen op buitenlijn
1 ingeschakeld

61

Co
onfiguratie en
n instellingen
n
4. Telefoonhoorn
T
opleggen.

De program
mmering is beëindigd.

Tab
bel van de codes
c
van de
e Externe op
proepomleid
ding
Buitenlijn 1 > Buitenlijn 2

Buitenlijn 2 > Buitenlijn
1

Buitenlijn 1 -> Buitenlijn 2 en
Buitenlijn 2 -> Buitenlijn 1

Externe
omroepomleiding
aann

291

292

290

Externe
omroepomleiding
uit

201

202

200

Flash op buiten
nlijn
Via de telefoonce
entrale kan een flash (korte lijnonderbreking) op de buitenlijn worden
geg
geven. De flashtijd is een lan
nd afhankelijk
ke instelling en
n kan niet gew
wijzigd worden
n.
Voo
orbeeld: Flash op lijn 1 met Deelnemer 21
1

1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.




2. Code
C
94 ingevenn voor gerichte
buittenlijn 1.

Bij een vrije
v
buitenlijn 1 hoort u de
externe kiestoon.
k
Als u een
bezettoo
on hoort, dan is buitenlijn 1
bezet. Prrobeert u het dan
d later
nogmaalls.

R (fflash)

3. Toets
T
R (flash) kiezen.
k

U hoort de
d interne kiesstoon



4. Toets
T
#kiezen.

De telefo
ooncentrale sc
chakelt naar
buitenlijn
n 1, na herken
nning van de
kiestoon of na 3 secon
nden wordt err

62
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Co
onfiguratie en
n instellingen
n
een flash
h gegenereerd
d.



5. kiest
k
u nu met dee telefoon de
coddes voor de gewenste netlijn
functie.

Voor meer informatie o
over netwerk
functies informeer bij u netwerk
leverancier.

6. Telefoonhoorn
T
opleggen.

De program
mmering is beëindigd.



oorkeur op bu
uitenlijn 1 ingesteld dan kan alleen een flash op
Is de buitenlijn vo
orkeur buiten lijn worden ge
egeven.
voo
abel van de fla
ashtijd
Ta
D
A

CH
C

NL

B

F

int.

Flasshtijd in ms 2556

100
1

100

100

100

100

256

Belluisteren van
n de wachtm
muziek
In de
d wachtstand
d van de buiten
nlijnen wordt voor
v
de bellerr een wachtmu
uziek
afge
espeeld. U kunt de wachtm
muziek als test bij deelnemer 21 gedurend
de 30 seconde
e
belu
uisteren.




1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.

2. Code
C
kiezzen.

U hoort geedurende 30 secconde de
wachtmuzziek

3. Telefoonhoorn
T
opleggen.

Beluisterenn afsluiten.

63
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onfiguratie en
n instellingen
n

Fab
brieksinstelling herstelle
en
Alle
e instellingen/p
programmerin
ngen van de te
elefooncentrale kunnen doo
or het kiezen
van code 
 bij deelne
emer 21 word
den gereset. Het
H telefoonboek wordt niet
gere
eset.

Bas
sisinstelling
g herstellen




1. Deelnemer
D
21: Telefoonhoorn
T
opnnemen

U hoort dee interne kiestoon.

2. Code
C

kiezen.

U hoort dee bevestigingstooon.
De telefooncentrale wordt gereset naar de
fabrieksinsstellingen. Omleiidingen en
ruststand worden eveneenns gereset.

3. Telefoonhoorn
T
opleggen.

Resetten afgerond.
a

64
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Aansluiten en installatie

Aansluiten en installatie
Het hoofdstuk aansluiten en installatie biedt informatie over de aansluitingen, geeft
advies over de keuze van de locatie voor plaatsen, de verdeling van de
telefoonaansluitingen en waarop gelet moet worden bij de montage en de
bekabeling.
De telefooncentrale is ontworpen voor gebruik op 2 buitenlijnen. Wanneer slechts
één buitenlijn wordt aangesloten, wordt dringen aangeraden de bevoegdheid voor
de niet gebruikte buitenlijn te blokkeren.

Veiligheidsinstructies over het juiste gebruik van de
centrale
Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de centrale absoluut de volgende
instructies aan:
Dit apparaat is getest overeenkomstig de Europese vereisten ETSI TS 203 021 en
geschikt voor aansluiting op het openbare, analoge telefoonnet.
•

De centrale is conform de norm „Veiligheid gegevensverwerkende apparatuur“
(EN 60950) ontwikkeld en geproduceerd. Op de centrale mogen alleen apparaten
worden aangesloten, die voldoen aan deze of een gelijkwaardige norm.

•

Installaties moeten deskundig worden uitgevoerd. Installatiewerkzaamheden aan
het 230V netwerk mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd. De
norm VDE 0100 moet worden aangehouden.

•

Bij storingen moet de netadapter uit de wandcontactdoos worden gehaald en de
aansluitkabel op de buitenlijn worden losgemaakt. Leg de aansluitkabels
zorgvuldig, zodat men er niet over kan struikelen.

•

Sluit de aansluitkabel uitsluitend aan op de daarvoor geschikte aansluitingen.

•

De aansluitkabels mogen niet overmatig worden geknikt, getrokken of
mechanisch belast.

•

De aansluitleidingen mogen slechts binnen een gebouw worden gelegd.

De telefooncentrale mag niet in de volgende omgevingen worden geïnstalleerd en
gebruikt:
•

Buiten

•

In vochtige of natte ruimtes (bad, douche, zwembad...)

•

In explosiegevaarlijke omgevingen

•

In direct zonlicht
65

A
Aansluiten
en
n installatie
•

Bij omgevingsstemperaturen
n lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C

•

Bij sterk scho
okken of trilling
gen

•

In stoffige om
mgevingen

Miilieuvriend
delijkheid
d
Bij correct
c
gebruiik kan er geen
n contact met stoffen plaatssvinden die ge
evaarlijk zijn
voo
or de gezondh
heid. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit
dee
els gerecycled
d materiaal. On
nze verpakkingen bevatten geen kunststo
offen. Er word
dt
uitsluitend karton
n en papier van deels gerec
cycled materia
aal gebruikt.

Om
mschrijving van de aansluitin
ngen van de
tellefooncen
ntrale
Pennenstrook voor he
et opsteken va
an de
kmodule TSM1
1
optionelle deurspreek

Kroonsteen verbinding
v
(schroefklem
mmen) voor
aansluiting van
toestelaanslu
uiting 1 t/m 8

Rese
etknop
US
SB-aansluiting
g
Aanssluiting
exterrne
wach
htmuziek

Aansluitingen van
A
e
eindapparaten
n met
R
RJ11-connect
toren
v
voor
tingen
t
toestelaanslui
1 t/m 4

Aan
nsluitingen van
eind
dapparaten met
m
TAE
E-aansluittech
hniek
voo
or
toestelaansluiting
gen 1
t/m 4 (in D)

66
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Aansluiting
g
buitenlijn 1

Aanssluiting
buite
enlijn 2

Aansluiten en installatie
Aansluiting

Functie

Omschrijving

Aansluiting
buitenlijn 1

RJ-aansluiting voor buitenlijn 1

Plaats hier de aansluitkabel
voor buitenlijn 1

Buitenlijn 2

RJ- aansluiting voor buitenlijn 2

Plaats hier de aansluitkabel
voor buitenlijn 2.

16 polige
kroonsteen

Bekabeling aansluiting
(schroefklemmen) voor alle acht
interne toestelaansluitingen.

Twee schroefaansluitingen voor
elke toestelaansluiting, aangeduid
met 1 voor toestelaansluiting 21,
t/m 8 voor toestelaansluiting 28. De
schroef aansluitparen 1 t/m 4
kunnen als alternatief worden
gebruikt voor de TAE- en de RJaansluitingen

4 aansluitingen

TAE-aansluitingen voor direct
aansluiten van eindapparaten, bijv.
telefoons met TAE-aansluitkabel (in
Duitsland)

De TAE-aansluiting kunnen voor
toestelaansluitingen 21 t/m 24 als
alternatief worden gebruikt voor de
kroonsteen en de RJ-aansluiting

4 westernbussen
RJ11-aansluiting

RJ-aansluiting voor het direct
aansluiten van eindapparaten, bijv.
telefoons met RJ11-aansluitkabels

De RJ-aansluiting kunnen voor
toestelaansluitingen 21 t/m 24 als
alternatief worden gebruikt voor de
kroonsteen en TAE-aansluiting

USB-aansluiting

USB-aansluiting voor de USB kabel
van de PC voor configuratie van de
telefooncentrale

Audiobusaansluiting voor
externe
wachtmuziek

3.5 mm inch voor aansluitkabel van
een externe muziekbron voor
wachtmuziek.

Pennenstrook voor
optionele
deurspreekmodule
TSM1

De deurspreekmodule TSM1 wordt
op de pennenstrook geplaatst en
biedt zo de mogelijkheid voor het
aansluiten van een 4-draads
deurstation, deurbel en deuropener.

Reset knop

Indrukken om de centrale te
resetten, de configuratie te wissen
en het activeren van de firmwareupdate via de updateserver

67

Er kan een mono- of stereo
muziekbron worden aangesloten.

Aansluiten en installatie

Montage van de telefooncentrale
Voor de montage wordt de onderstaande volgorde aanbevolen:
•

Locatie vaststellen

•

Openen van de behuizing

•

Wandmontage van de telefooncentrale

•

Bekabeling van de aansluitdozen

•

Aansluiten van de eindapparaten

•

Aansluiting van de telefooncentrale op de buitenlijn

•

Aansluiten van de installatie op het 230V wandcontactdoos

•

Functietest

Benodigd gereedschap en materiaal
•

(Klop)boormachine met 6 mm steenboor voor de wandmontage

Wanneer de schroefaansluitingen gebruikt moeten worden:
•

Schroevendraaier in verschillende maten

•

Zijsnijtang, striptang

•

Installatiekabel

•

Telefoonaansluitdozen

•

Diverse bevestigingsmaterialen voor kabel en telefoondozen

Locatie voor plaatsen vaststellen
De telefooninstallatie kan zowel horizontaal als verticaal aan de wand worden
gebruikt.
De locatie van de telefooncentrale moet voldoen aan de volgende eisen:
•

Er moet rekening worden gehouden met alle punten zoals vermeld in de
paragraaf Veiligheidsinstructies (zie pagina 65) voor het correcte gebruik van de
telefooncentrale.

•

In de buurt van een 230V wandcontactdoos voor de voedingsspanning

•

In de buurt van de aansluiting van de netwerkleverancier voor het aansluiten van
de telefoonlijn (buitenlijn).

•

Centraal ten opzichte van de geplande toestelaansluitingen.

68

Aansluiten en installatie
Toestelaansluitingen welke zich in de buurt van de telefooncentrale bevinden kunnen
direct via TAE- (onder het afdekplaatje) of RJ-aansluiting op de telefooncentrale
worden aangesloten. Hiervoor zijn de aansluitingen 1 t/m 4 beschikbaar. Voor
toestelaansluitingen op groteren afstand moet telefoonkabel worden gelegd, die aan
de kroonsteen (schroefaansluitingen) van de telefooncentrale wordt aangesloten.

Openen van de behuizing
Wanneer u bij de telefooncentrale gebruik wilt maken van de kroonsteen
(schroefaansluitingen), open dan de behuizing. U moet de behuizing ook openen,
wanneer u de optionele deurspreekmodule TSM1 wilt inbouwen.
Elke keer dat de behuizing wordt geopend, moeten de netadapter en de buitenlijnen
worden losgekoppeld.
Zo opent u de behuizing:

1

1
2

2

Plaats een platte schroevendraaier (4 mm) op de positie (1), druk nu de
schroevendraaier iets uw kant op zodat de bovenkant over de onderkant gedrukt
wordt (2), een kleine behuizingklem houdt de bovenkap namelijk op zijn plaats.
Kantel nu de bovenkap naar boven toe, daarna kunt u de kap verwijderen.

Wandmontage van de telefooncentrale
De telefooncentrale wordt geleverd met twee pluggen en 2 schroeven Let er op dat
de pluggen alleen geschikt zijn voor muren, gebruik eventueel andere pluggen die
geschikt zijn voor de gewenste locatie. Voor de wandmontage zijn in de achterkant
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van de behuizing twee openingen aangebracht. De noodzakelijke afstand tussen de
schroeven bedraagt 162 mm. Let er op dat u zorgt voor voldoende montageruimte
onder de behuizing voor de bekabeling.
• Boorgaten horizontaal uitlijnen met een onderlinge afstand van 162 mm en een
minimale afstand van 50 mm tot de vloer op de wand aftekenen.
•

Gaten (diameter 6 mm) boren en pluggen plaatsen. Let op, niet in leidingen
boren!

•

De schroeven er zo ver indraaien, dat de schroefkop nog ca. 5 mm er uit steekt.

De telefooncentrale met de openingen op de achterzijde op de schroeven hangen.

Bekabeling van de aansluitdozen
Voor de eindapparaten, zoals telefoons, faxapparaten of telefoonbeantwoorders
biedt de centrale verschillende aansluitmogelijkheden. Verder van de
telefooncentrale verwijderde eindapparaten (bijv. in andere ruimten) worden via
installatiekabel en afzonderlijke telefoonaansluitdozen (niet meegeleverd)
aangesloten. Hiervoor zijn de schroefklemmen bedoeld voor 8 toestelaansluitingen.

Sluit een aderpaar van uw installatiekabel aan op de betreffende schroefklemmen
paren 1 t/m 8. U kunt de bovenkap nu weer sluiten. Haak de voorzijde van de
bovenkap in de onderkap. Druk nu de kap weer op de onderkant terug zodat de
bovenkap over de behuizing klikt.
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Aansluiten van de toestellen
bijv. draadloze telefoon

TAE-bussen (In D)

USB 21 22 23 24

Lijn 2

Lijn 1

Audio
Westernbussen

Bijv. comforttelefoon

Bijv. fax

a) Verder afgelegen eindapparaten in de geïnstalleerde telefoondozen plaatsen.
b) RJ-aansluitingen voor de eerste 4 toestelaansluitingen:
Gebruik per apparaat steeds één RJ-aansluiting. De pen-belegging van de
aansluiting is in overeenstemming met de internationale norm, waarbij de
middelste beide aders als a/b/ gebruikt. Vraag eventueel de leverancier van uw
telefoons na een overeenkomstige kabel.
 Let er op, dat door de alternatieve aansluitmogelijkheden van kroonstenen, RJaansluitingen of TAE-aansluitingen het gevaar bestaat toestelaansluitingen
onbedoeld parallel te schakelen. Gebruik altijd slechts één aansluiting.
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Aansluiting van de telefooncentrale op de buitenlijn

Buitenlijn 2

Buitenlijn 1

Steek de stekker (RJ11) van de telefoonaansluiting voor buitenlijn 1 in de rechter
RJ11-aansluiting en voor buitenlijn 2 in de linker RJ11-aansluiting van de
telefooncentrale en verbind deze met de telefoonaansluiting van uw
netwerkleverancier.

Aansluiting van de telefooncentrale op het 230 V elektriciteitsnetwerk.
De telefooncentrale is ontworpen om aangesloten te worden op een elektriciteitsnet
van 230V+6%/-10%, 50Hz. Sluit de telefooncentrale via de voedingsadapter aan op
het elektriciteitsnet. U hoort een kort klikgeluid en de LED "Power" op de
telefooncentrale geeft aan dat het apparaat bedrijfsklaar is.

Functietest
Na installatie van alle toestellen en aansluitkabels is een afsluitende functietest aan te
bevelen. Neem hiervoor na elkaar bij alle telefoons de hoorn op en let op de
kiestoon. Kies de aangesloten toestelaansluitingen en controleer zo de
oproepsignalering. Controleer ook de spraakverbinding. Kies een  om de kiestoon
voor de buitenlijn te krijgen. Heeft u twee buitenlijnen geïnstalleerd, controleer ook
daar de buitenlijnkiestoon.

PC-aansluiting
Voor de configuratie en/of beheer van het telefoonboek van de centrale, moet de
telefooncentrale worden verbonden met een PC. Gebruik daarvoor de meegeleverde
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USB-kabel. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van
uw computer aan. Plaats het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USBaansluiting van de telefooncentrale (zie ook pag. 34).

Installatie bij gebruik van de faxselect functie
Voor het gebruik van de faxselect functie is een vaste aansluiting van het faxapparaat
op aansluiting 24 vereist.
bijv. draadloze telefoon

TAE-aansluiting

USB 21 22 23 24

buitenlijn

buitenlijn 1

Audio
RJ11-aansluiting

 Fax op 24

Bijv. comforttelefoon

Let er op, dat de faxselect functie alleen beschikbaar is voor buitenlijn 1. Geef
daarom het telefoonnummer van buitenlijn 1 door als faxnummer (zie ook pagina 31).

Resetknop
De resetknop moet vanaf de toestel-aansluitzijde met een schroevendraaier of
ballpoint worden bediend. Met de resetknop kunnen drie verschillende functies
worden geactiveerd.

Resetten tot de basisinstelling
Resetknop ingedrukt houden en voedingsadapter van de telefooncentrale in de
wandcontactdoos steken. Vervolgens de resetknop loslaten. De telefooncentrale
wordt gereset tot de fabriek instellingen. De telefoonboekgegevens blijven bewaard.

73

Aansluiten en installatie
Warme start
De resetknop tijdens in bedrijf zijn indrukken.
De telefooncentrale voert een “warme start” uit. Alle verbindingen worden
afgebroken. Wanneer deelnemer 21 is opgenomen, dan wordt deze via buitenlijn 1
direct met de centrale verbonden.

Firmware-update van de updateserver
Resetknop tijdens in bedrijf zijn 10 seconde ingedrukt houden. De Power LED begint
te knipperen. Na het loslaten van de resetknop, kiest de telefooncentrale via
buitenlijn 1 de firmware updateserver. Het telefoonnummer is vooringesteld en kan,
indien nodig, in de expertmodus van de PC-configuratiesoftware worden gewijzigd.
LED L1 gaat aan en de LED Service geeft de data-overdracht aan. De firmwareupdate duurt ca. 5 minuten. De firmware wordt overgedragen en in RAM opgeslagen.
Na de overdracht worden de ontvangen data gecontroleerd en bij een positief
resultaat in het firmwaregeheugen overgenomen. Alle LED's worden bij de update
van de firmware beurtelings aangestuurd. Wanneer de nieuwe firmware is
geïnstalleerd, dan start de centrale opnieuw. Na het opnieuw starten geeft de Power
LED aan dat de centrale gereed is voor bedrijf.

Uitbreiding deurspreekmodule
De telefooncentrale kan met de deurspreekmodule TSM1 worden uitgebreid. De
deurspreekmodule wordt op een pennenstrook aangesloten in de centrale. Op de
deurspreekmodule kunnen naast een 4-draads deurspreekstation een deurbel en
deuropener worden aangesloten. Het deurspreekstation en de deuropener kunnen
via de interne toestellen worden bediend. Met de functie apothekerschakeling kan
ook een extern telefoonnummer via de buitenlijn door de deurbel worden
opgeroepen.
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Service
U heeft een modern product van Tiptel.com aangeschaft, dat in Ratingen bij
Düsseldorf ontwikkeld en geproduceerd is. De zeer moderne fabricage garandeert
constante kwaliteit. De 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 leverancier. 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 leverancier 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 (€ 0,50 p/m, max €
25,00)
Telefax 036 – 53 678 81

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

Met vragen over de externe telefoonaansluitingen dient u zich tot de
netwerkleverancier te wenden.
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Garantie
Deze telefooncentrale wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 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 deze telefooncentrale,
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 de telefooncentrale zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de
garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als de telefooncentrale
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;
•
de tiptel.com 410/411/810/811 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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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:
http://www.tiptel.nl

http://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.
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Hulp bij functiestoringen
Beschrijving van de storing

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Na het opnemen van de
telefoonhoorn hoort u geen
kiestoon. De LED "Power" is
uit.

Stroomstoring

Controleer of de 230Vvoedingsspanning aanwezig
is, bijv. door het aansluiten
van een lamp

Voedingsadapter niet
geplaatst (230 V)

Voedingsadapter in
wandcontactdoos plaatsen

Telefoonaansluiting defect

Telefoonsnoer controleren,
installatie controleren.

Telefoontoestel defect

Telefoontoestel op een
andere aansluiting
controleren

Instelling van de
telefooncentrale gestoord
(230 V)

Voedingsadapter uit de
wandcontactdoos halen en er
weer terug plaatsen, of op de
resetknop drukken

Na het opnemen van de
telefoonhoorn hoort u geen
kiestoon. De LED "Power"
knippert.

De resetknop zit klem, de
centale is (bijv. na een
stroomstoring) niet gestart

Resetknop controleren

Er vindt geen oproep plaats

Ruststand ingesteld
(herkenbaar aan speciale
kiestoon)

Ruststand uitschakelen, zie
pagina 29)

Oproepomleiding ingesteld
(herkenbaar aan speciale
kiestoon)

Oproep omleiding
uitschakelen (zie pagina 23)

Voedingsadapter niet
ingestoken

Voedingsadapter in
wandcontactdoos plaatsen

Telefoonaansluiting defect

Telefoonsnoer controleren,
installatie controleren.

Na het opnemen van de
telefoonhoorn hoort u geen
kiestoon. De LED "Power" ist
aan.
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Telefoontoestel defect

Telefoontoestel op een
andere aansluiting
controleren

Instelling van de
telefooncentrale gestoord

Voedingsadapter er uit halen
en er weer in steken

Buitenlijn niet aangesloten

Telefoonaansluitkabel in
telefoonaansluitdoos steken

Storing in buitenlijn

Een telefoontoestel direct op
de wandcontactdoos van de
buitenlijn aansluiten en de
buitenlijn controleren, of de
netadapter er uit halen en de
hoorn van deelnemer 21
opnemen. Wanneer u de
buitenlijnkiestoon hoort, dan
is de buitenlijn en de
buitenlijnaansluiting in orde.

Buitenlijnsignalering
uitgeschakeld

Buitenlijnsignalering
programmeren (zie pagina
38)

Telefooncentrale kan niet via
programmeertelefoon 21
worden ingeschakeld.

Programmeertelefoon op
automatisch buitenlijn kiezen
ingesteld. Alle codes worden
dan op de buitenlijn
uitgevoerd

Na het opnemen van de
telefoonhoorn met toets R of
F naar intern omschakelen en
aansluitend de code voor de
gewenste instelling kiezen.
Let op de bevestigingstoon.

Kiezen via de buitenlijn wordt
onderbroken

Interlokaalblokkade of
kiesblokkade geactiveerd.

Kiesblokkade opheffen (zie
pagina 42)

Er kan geen buitenlijn worden
gekozen

Toegangscode van de PCconfiguratie vergeten

Telefooncentrale resetten en
opnieuw instellen (zie pagina
69)
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Basisinstelling van de telefooncentrale
(Fabrieksinstellingen)
Instellingen interne functies

Basisinstelling van de Eigen programmering
programmering

Bevoegdheid verkorte kiesnummers

alle aan

Ruststand, instelbaar

alle aan

Ruststand, actief

alle uit

Call-Pick-Up toegestaan

alle aan

Personenoproep uitvoeren

alle aan

Personenoproep ontvangen

alle aan

Aankloppen

alle aan

Ruimtebewaking, afvragen toegestaan

alle uit

Nummerweergave, DTMF

alle aan

Toon (DTMF, TDK) kiezen tijdens intern
gesprek

alle aan

Omleidingen

Geen omleiding

Deelname naam

leeg

Instellingen buitenlijnen
Buitenlijn 1 uitgaand dag/nacht

alle aan/alle aan

Buitenlijn 2 uitgaand dag/nacht

alle aan / alle aan

Buitenlijn 1 inkomend dag/nacht

alle aan / alle aan

Buitenlijn 1 inkomend vertraagd dag/nacht alle aan / alle aan
Buitenlijn 2 inkomend dag/nacht

alle aan / alle aan

Buitenlijn 2 inkomend vertraagd dag/nacht alle aan / alle aan
Voorkeur uitgaande buitenlijngesprekken.

afwisselend lijn1/lijn2

Vertragingstijd signalering

15 seconde

Externe doorverbind bevoegdheid

alle uit

Automatische buitenlijn

alle uit

Fax/mode aansluiting (max 1 toestel)

leeg

SMS-aansluiting buitenlijn 1

leeg

SMS-aansluiting buitenlijn 2

leeg

Faxselect functie

uit
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Clipcorrectie

uit

Wachtmuziek buitenlijn1

aan

Wachtmuziek buitenlijn2

aan

Oproepsignaal intern

2-voudig belsignaal 1

Oproepsignaal hernieuwde oproep

2-voudig belsignaal 3

Oproepsignaal vanbuiten lijn 1

1-voudig belsignaal 1

Oproepsignaal van buitenlijn 2

1-voudig belsignaal 1

CLIP-ontvangst buitenlijn 1

DTMF

CLIP-ontvangst buitenlijn 2

DTMF

Groepen 1-4

leeg

Tijdsturing

leeg

Ext. Oproepdoorschakeling lijn 1

uit, telefoonnummer leeg

Ext. Oproepdoorschakeling lijn 2

uit, telefoonnummer leeg

Verbindingsbewaking
Tijdbegrenzing

uit

Bezettoon

aan

Lijnompoling

uit

Op spraak

aan

Op toets

aan

Handmatig verbreken

aan

Tijdbegrensing
Interlokaalbevoegdheid dag/nacht

alle aan / alle aan

Blokkadenummers actief dag/nacht

alle uit/alle uit

Blokkadenummers

leeg

Uitzonderingsnummers

Zie pagina 42

Deurstation met deurmodule TSM1
Deuropenerbevoegdheid dag/nacht

alle aan / alle aan

Deursignalering dag/nacht

alle aan / alle aan

Direct inschakelen dag/nacht

alle uit/alle uit

Reactietijd deuropener

3 seconde

Tijd deurbel signalering

10 seconde

Apotheekschakeling

uit

81

Technische gegevens

Technische gegevens
Analoge toestelaansluitingen
Voedingsspanning:

40 VDC

Voedingsstroom:

24 mA +/- 10 %

Belspanning:

48V +/- 15 %, 50 Hz

Frequentie van de telefoontonen

425 of 440 Hz

Max. lengte van de telefoonaansluitkabel

0,6 mm: 450 m

Kiesmethode (analoog):

Toon (TDK/DTMF), Puls

Aantal interne verbindingen

4

Buitenlijnaansluitingen
Spanningsbestendigheid

120VDC/ 10s

Belimpedantie

> 12 KOhm

Standaard

ETSI TS 103 021

Netspanningaansluiting
Netspanning:

230 V +6 % / -10 %, 50 Hz

Opgenomen vermogen:

max. 15 VA

Opgenomen vermogen in ruststand:

<6W

Afmetingen
L x B x H (mm):

260x240x50

Gewicht

ca. 700g

Gewicht voedingsadapter:

ca. 580g

Behuizingsmateriaal:

ABS

Brandbaarheidsklasse:

HB
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Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur:

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur:

- 20°C tot 70°C

Overig
Telefoonboekinvoer

100

Telefoonboekgegevens blijven bewaard bij >200h
spanningsuitval:
USB-aansluiting:

USB 1.0

Audio-aansluiting:

3,5mm connector

Ingangsweerstand

> 10 KOhm

Ingangsspanning:

max. 2Veff
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Tiptel.com GmbH Business Solutions
Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen
Tel.:
0900 100 – 84 78 35*
Vanity Tel.:
0900 100 – TIPTEL*
Internet:
www.tiptel.de
International:
Internet:
www.tiptel.com
* (1,49 €/min. vanuit het Duitse vaste net afwijkende mobiele telefoonkosten mogelijk)

Tiptel GmbH
Ricoweg 30/B1
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel.:
02236/677 464-0
Fax :
02236/677 464-22
E-mail:
office@tiptel.at
Internet:
www.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:
Bel 0900-BELTIPTEL of 0900-2358478 (€ 0,50 p/m, max. € 25,00)
Fax:
036 – 53 678 81
E-mail:
info@tiptel.nl
Internet:
www.tiptel.nl
Tiptel NV
Leuvensesteenweg 510 bus 4
B – 1930 Zaventem
Telefoon:
0903 99 333 (1,12 Euro / min.)
Fax:
02 714 93 34
E-mail:
tech@tiptel.be
Internet:
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
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