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Veiligheidsaanwijzingen 

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de 
Ergophone 12 op de volgende aanwijzingen: 
 
• De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor 
bestemde aansluitingen. 
 
• Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, 
zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen 
niet overmatig geknikt, strakgetrokken of mechanisch belast 
worden. 
 
• Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van 
elektrische storingsbronnen. 
 
• Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel. 
 
• U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit 
met scherpe of metalen voorwerpen aan. 
 
• Reinig de Ergophone 12 alleen met een zachte, vochtige doek. U 
mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken. 
 
• Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, 
stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen. 
 
• Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht. 
 
• Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten. 
 
• U dient alleen de originele aansluitkabel te gebruiken.. 
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Bedieningselementen 

 

 Als u een toets van een foto wilt voorzien, verwijdert u 
simpelweg de plastic afdekking (met bijvoorbeeld een 
schroevendraaier), plaatst u een passende foto en plaatst u de 
plastic afdekking weer terug. 
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In gebruik nemen 

Leveringsomvang 

De verpakking van uw Ergophone 12 bevat het volgende: 
 Ergophone 12 
 Telefoon aansluitkabel 
 Gebruiksaanwijzing 

Aansluiten 

Uw Ergophone 12 is ontwikkeld voor normale gebruiksomstandig-
heden. Oplosmiddelen in meubellak, verzorgingsolie en 
lakverzorgingsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van het 
apparaat aantasten. De aangetaste kunststof voetjes kunnen 
vervolgens sporen achterlaten op uw meubilair. 

Gebruik daarom, vooral bij nieuwe of pas behandelde meubelen, 
een slipvaste ondergrond gebruiken. 

Aansluiten 

Voordat u uw Ergophone 12 in bedrijf kunt nemen, moet u alle 
noodzakelijke kabels aanbrengen.  

1 Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine stekker in de 
desbetreffende aansluiting  "LINE". aan de onderzijde. Steek de 
andere zijde in de telefoonwandcontactdoos 

2 Steek één van de kleine stekkers van de meegeleverde telefoon 
aansluitkabel in de telefoon en de andere in de aansluiting 
"TEL" aan de onderzijde. 
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 Er wordt vanuit gegaan dat de aansluitingen van de telefoon op 
het middelste aansluitpaar van de telefoonkabel liggen, gebruikt 
u uitsluitend een tweeaderige telefoonkabel. 
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Direct kiezen 

Telefoonnummers opslaan 

U kunt tot 12 telefoonnummers opslaan in uw Ergophone 12. Deze 
kunnen via de foto-toetsen direct worden gekozen. Een telefoon-
nummer kan maximaal twintig posities lang zijn. 

Neem de hoorn van uw telefoon, die 
is aangesloten op de aansluiting "TEL" 
van uw  Ergophone 12.  

U hoort de kiestoon.

Druk op de gewenste toets voor direct 
kiezen op de Ergophone 12 en houd 
deze zes seconden lang ingedrukt. 

U hoort nu een signaaltoon. De Ergo-
phone 12 bevindt zich in de invoermo-
dus. 

De toetsen van uw Ergophone 12 
fungeren nu als cijfertoetsen voor het 
invoeren van het gewenste 
telefoonnummer. Geef na elkaar alle 
cijfers in. 

 

 

 

 

Het desbetreffende cijfer wordt onder de 
toets op de behuizing weergegeven of 
zie afbeelding. 

U kunt de ingave bevestigen door op 
de toets hekje (#). van direct kiezen 
te drukken. 

Er klinkt opnieuw een signaaltoon bij de 
bevestiging. 

Plaats de hoorn terug op de telefoon.

 In sommige situaties (bijv. bij aansluiting van de Ergophone 12 
op een telefooncentrale) kan het invoegen van kiespauzes na 
het buitenlijnnummer (bijv. "0") noodzakelijk zijn. Als u een 
kiespauze wilt invoegen, drukt u in de invoermodus op de toets 
sterretje (*)van direct kiezen. 
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Bellen met de foto toetsen (direct kiezen)  

Neem de hoorn van de telefoon. U hoort de kiestoon.

Druk op de gewenste foto toets voor 
direct kiezen op de Ergophone 12. 

Het opgeslagen nummer wordt gekozen 
en de verbinding wordt tot stand ge-
bracht. 

 

 De toetsen voor direct kiezen zijn doorzichtig en bieden plaats 
voor stickers of afbeeldingen in het formaat 23,5 x 32 mm. 
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Cijfer toetsen modus 

Omschakelen naar cijfer toetsen modus 

U kunt uw Ergophone 12 ook als normale cijfer toetsen gebruiken. 
Hierbij worden de foto toetsen als cijfer toetsen gebruikt. 

Neem de hoorn van de telefoon. U hoort de kiestoon.

Druk tegelijkertijd op de toetsen  met 
het sterretje (*) en het hekje (#) en 
houd deze zes seconden lang 
ingedrukt. 

 

 

 

 

U hoort een signaaltoon, waarna het 
apparaat overschakelt naar de cijfer 
toetsen modus. 

Leg de hoorn weer op het apparaat.

 Als u wilt terugschakelen naar de modus voor direct kiezen, 
herhaalt u simpelweg de bovengenoemde stappen. 

 Voorzie uw foto toetsen  eventueel van het desbetreffende cijfer. 
Het desbetreffende cijfer wordt onder de toets op de behuizing 
weergegeven. 

 

 



Toetsenblokmodus 

11 

Bellen met behulp van cijfertoetsen 

Neem de hoorn van de telefoon. U hoort de kiestoon.

 

 

 

 

Druk op het gewenste cijfer op de 
Ergophone 12. 

Het gedrukte cijfer wordt gekozen.
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Fabrieksstand 

Fabrieksstand terugzetten 

Alle instellingen en het geprogrammeerde telefoonnummer van de 
foto toetsen voor direct kiezen gaan verloren. 

Neem de hoorn van de telefoon. U hoort de kiestoon.

Druk tegelijkertijd op de toesten met 
het cijfer één (1) en drie (3) op de 
Ergophone 12 en houd deze zes 
seconden lang ingedrukt. 

 

 

 

 

U hoort een signaaltoon, waarna het 
apparaat terug gezet wordt naar de 
fabrieksstand. 

Leg de hoorn weer op het apparaat.
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Bijlage 
Service 

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat ontwikkeld is in 
Duitsland. Onze uiterst hoogwaardige technische vervaardiging 
garandeert u een duurzame en goede kwaliteit.  

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de 
bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. 
Deze is tijdens de garantie-periode uw aanspreekpartner. Tiptel 
heeft voor technische ondersteuning van de dealers een 
telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren. 

Wanneer uw dealer 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". De ervaren medewerkers van onze technische 
dienst kunt u bereiken via e-mail, fax of telefoon tijdens de 
openingstijden: 

In Nederland In België 

www.tiptel.nl 
technischedienst@tiptel.nl 

www.tiptel.be 
tech@tiptel.be 

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr) 08.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 
uur (ma-vr) 

Tel. 036 – 53 666 50 
Telefax 036 – 53 678 81 
  

Tel. 0903 – 99 333 (1,12 Euro/min) 
Telefax 02 – 714 93 34 

 

Met vragen over de mobiele telefoon netwerk dient u zich tot uw 
provider te wenden. 
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Garantie 

Dit toestel 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 dit toestel, 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 het toestel zelf, sprake van een 
verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet 
overdraagbaar en vervalt als het toestel 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: 
 

 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; 
 een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel 

gelegen) oorzaken,bijvoorbeeld blikseminslag, 
overspanning, wateroverlast of brand. 
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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. 

CE-keuring 

Dit toestel is volgens de Europese richtlijnen voor het gebruik op het 
gsm netwerk in alle lidstaten van de EU toegelaten. Wegens 
technische verschillen in de afzonderlijke landen kan echter geen 
onbeperkte garantie voor een succesvol gebruik op elk gsm netwerk 
worden gegeven. 
Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basiseisen van de 
Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet. 
De conformiteit wordt door het CE-label op het apparaat bevestigd. 
Meer informatie over de conformiteitsverklaring kunt u vinden op het 
volgende internetadres: 

http://www.tiptel.nl           http://www.tiptel.be 
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Toestel correct verwijderen 

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop 
dat het toestel aan het  einde van zijn gebruiksduur niet 
met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. 
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 

gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval 
scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee 
wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. 
Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het 
verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de 
gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit 
product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke 
gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de 
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. 
Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander 
bedrijfsafval. 
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Hulp bij problemen 

Probeer eerst aan de hand van de onderstaande tabel de oorzaken 
vast te stellen en de problemen te verhelpen. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing/aanbeveling 

U hoort geen signaaltoon Hoorn niet van de 
telefoon genomen. 

U dient  de hoorn van de 
telefoon op te nemen. 

U hoort geen kiestoon Onjuiste aansluitkabel, 
onjuiste bekabeling van 
aansluitingen. 

Gebruik alleen originele 
kabels en controleer 
aansluitingen (eventueel 
vakman raadplegen). 

Er wordt geen 
telefoonnummer gekozen 
met de foto toetsen 

Geen telefoonnummer 
opgeslagen. 

Probeer opnieuw stap 
voor stap een 
telefoonnummer op te 
slaan. 

Ruis  of andere 
storingsgeluiden 

Instraling van bijv. 
draadloze telefoons, 
monitoren, enz. 

Wijzig de locatie. 
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Technische gegevens 

Afmetingen (B x H x D)  
Ergophone 12 140 x 50 x 210 mm

Gewicht  
Ergophone 12 400 g

Voeding  
Stroomvoorziening via telefoonnet 

Omgevingstemperatuur 0 – 40 C 
Toetsen voor direct kiezen  
Aantal toetsen voor direct kiezen 12  
Lengte van telefoonnummer per toets 20 cijfers (maximaal)

Behoud van gegevens na 
stroomstoring 

> 10 jaar 
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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 
Internationaal: 
Internet:  www.tiptel.com 
 
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 - 843 13 13 
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:   036 – 53 666 50 
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/minuut) 
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 
Tel. :  01 / 39 44 63 30 
Fax:  01 / 30 57 00 29 
E-mail:   support@tiptel.fr      
Internet:  www.tiptel.fr  

(nl) 11/2011 
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*(1,49 euro/minuut via het Duitse vaste net van 
Deutsche Telekom; afwijkende prijzen voor mobiele tele-
fonie mogelijk) 


