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Over uw toestel: 
Met het touchscreen heeft u toegang tot alle functies 

van uw toestel en kunt u nadere informatie zien en 
aanpassenn  Met de functietoetsen kunt u veel functies 
ook direct aankiezen. 
 

Het menu in het scherm: 
 

Geschiedenis  De geschiedenis van alle oproepen  
met tijd en datum weergave 

Lijsten  Toegang telefoonboek, zowel in- als 
extern 

Bericht Na instellen van uw voicemailnummer 
krijgt u direct verbinding met uw 
voicemail 

Media Beheren en afspelen van foto’s en  
video’s  

Toepassingen bv internet indien geconfigureerd, 
camera instellingen, intercom etc.  

Oproep 
functies  

bv doorsturen/omleiden, automatisch 
beantwoorden etc 

Instellingen  Wijzigen van taal, wan, wachtwoord 
account, screensavers, geluid, datum 
& tijd, terug naar fabrieks- instelling 
etc  

Status  De status van uw telefoon controleren  
software, netwerk, account etc  

 

De functie toetsen op het toestel 

 

Oproep herhalen  

 

Handsfree 

 

Microfoon uit (mute ) 

 

Camera aan en uit  

 

Niet storen  

 
Telefoonboek 

 
Berichten (voicemail)  

De videofunctie: 
Het display geeft in de video/gesprek modus 2 
schermen weer: 
Een klein scherm (PIP) rechts beneden en tijdens een 
videogesprek een groot scherm in het midden. 
Gedurende het gesprek kunt u het hoofdscherm 
vergroten door op het scherm te tikken. 

 

Navigeren op het scherm: 

Met de pijltjestoetsen scrollt u door het scherm: 

1.  Hoofdscherm 

2.  Scherm met snelkiesnummers en bezetlampen 

3.  Kiezen met afbeeldingen 

4. Menu 

Door op een icoon te klikken kunt u keuzes maken.  
 

Zelf bellen: 
 Met de Hoorn: Pak de hoorn, kies het nummer met 

het toetsenbord.en druk op  

 Handsfree: Kies het nummer of druk op  en  

 Uit de Gids: druk op  of in het scherm op Lijsten  

zoek de juiste naam met  druk op 

Spraakoproep of  

 Herhalen: druk op  of op Geschiedenis 

 

Een oproep beantwoorden: 

 Met de Hoorn: Pak de hoorn op, of tik   

 Handsfree: Tik in het scherm .  

 

Een oproep beëindigen:  
 Leg de hoorn neer, of tik op  of op gesprekseinde 
 

De microfoon uitschakelen: 

 Druk tijdens het gesprek op   of in het scherm op 

Mute : In het scherm ziet u    

 Let op u kunt de andere partij wel horen, deze hoort u 
niet: bedenk ook dat zij ook geen wachttoon horen. 

 
 

De volledige gebruikaanwijzing (Engelstalig)  

vind u hier 
 

http://www.tiptel.nl/item/8061070/tiptel+VP+28/down
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Een gesprek in de wachtstand zetten: 
 Tik op toets onder Wachtstand of tik deze aan in het 

scherm. In het scherm ziet u  

 De beller hoort een wachttoon of -muziek 

 Druk op Ga verder om het gesprek weer te activeren 

 Indien u meerdere inkomende gesprekken tegelijk 
voert kunt u deze afzonderlijk in de wacht zetten  

 

Een wisselgesprek voeren: 
 Als een tweede oproep binnenkomt, kunt u deze 

aannemen. Het eerste gesprek komt in de wacht 

 Om terug te keren tikt u in het scherm op  

Hold xxxx, het 2
e
 gesprek komt nu in de wacht 

 
 

Een driegesprek voeren:  
 Tik tijdens het gesprek op Conferentie  

 Kies het nieuwe nummer  

 Wacht tot er verbinding is  

 Tik opnieuw op Conferentie om de partijen met elkaar 

te verbinden 

 U kunt de afzonderlijke partijen in de wacht zetten 
door op Splits te tikken en keuzes te maken  

 

Een gesprek doorverbinden: 
 Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op 
    Doorverbinden.   

 NB de keuze direct Omleiden en    in het 

    display werken mogelijk niet!! 

 Kies het nieuwe nummer  

 (Kondig aan) en tik op Doorverbinden. 

 

Doorschakelen: 
Om een oproep altijd (direct), bij bezet of indien u 
afwezig bent (Vertraagd) door te schakelen. 

 Tik in het scherm op Instellingen> Oproepfuncties> 
Omleiden  

 Maak een keuze, voer het nummer in en valideer  

 Bevestig met  Opslaan 

 U ziet rechtsboven in het scherm: 

   (altijd doorverbonden)  

 (in gesprek) of  (niet aanwezig)  

 Door op dit icoon te klikken ziet u waarheen wordt 
doorgeschakeld  

Uitschakelen:  
 Tik weer op Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden  

 Klik op  naast de uit te schakelen functie 
doorschakeling 

 Bevestig met Opslaan 

 

Niet storen instellen: 

 Druk op het toetsenbord   

 in het display verschijnt  

 

Niet storen opheffen:  

 Druk opnieuw op toets   

 
Nummer herhalen:  

 Druk 2x  op  en het laatste nummer wordt 
herhaald 

 Druk 1x op  en u komt in de lijst met gebelde 
nummers  

 Maak een keuze met  en druk op  

 

Gemiste oproepen: 

 U ziet in de statusbalk  

 In beeld komt ook een window met gemiste oproepen 

 Klik op  om de lijst met gemiste oproepen te 
zien en terug te bellen  

 
Voicemail: 
 Deze worden, indien dit geconfigureerd is, door-

gestuurd naar u vooraf aangegeven @mailadres 

 In de statusbalk ziet u  
.  

Via het menu of Instellingen> Oproepfuncties>Dss 
Toetsen kunt u deze nrs invullen  

 

Het telefoonboek: 
 Druk op toets of tik op Lijsten 

 Zoek met het gewenste contact 

 tik op  om dit nummer te bellen  

Contacten aanpassen/verwijderen: 
 Druk op toets of tik op Lijsten 

 Druk op Opties, Nieuw Contact 

 Vul naam en overige informatie in.  

 Wijzig de tekens met 2aB 

 
Snelkiesnummers: 

 Klik in de statusbalk op  
   U ziet  maximaal 16 voor te programmeren nummers. 

 Door op een lege toets te drukken kunt u deze 
invullen. 

 Geef bij Waarde het betreffende telefoonnummer  
 Met de keuze BLF ziet u ook de status van dit 

(interne) toestel 
 Wijzigen via het menu: Instellingen, oproep-

functies, DSS toetsen 

 

Menu opties: 
 Instellingen 

 (NB De volgende opties niet aanpassen: Account, 

Netwerk 

 De belangrijkste instellingen vindt u bij:  

Oproepfuncties:  

  DSS Toetsen ( Zie uitgebreide handleiding) 

  Picture Dail: Kiezen via plaatjes 

  Voicemail instellingen.(indien geïnstalleerd)  

  Hotline: Direct naar een nummer bellen als u de hoorn 

 opneemt 

 Omleiden: doorschakelen 

 Aankloppen: Een 2
e
 oproep komt met attentietoon binnen 

 Automatisch antwoorden: Een oproep komt handsfree binnen 

 Video: Niet wijzigen  

 Display: instellingen screensaver etc 

 Geluid: Volume, Ringtone etc 

 Beveiliging: uw toestel activeren met een wachtwoord 

 Persoonlijk: Taal instelling 

 

 
 


