
 
                              Telefoon Tiptel IP 282 

 
 

Opzetten van een gesprek 
1. Nieuw gesprek starten. 
* Voer op het numerieke gedeelte van de telefoon  
het des gewenste nummer in. 
* Druk op “ #send “ om te bellen 
* Neem de hoorn van de haak als u niet handsfree wilt bellen  
   Het groene ledje naast het beeldscherm gaat nu branden 
 

   Om handsfree te bellen druk op “  ” 
 
2. Het openen van het belgeschiedenis.  
* Druk op “  “ om het belgeschiedenis te openen. 
 

    Gemiste oproepen 

                Uitgaande oproepen 

    Inkomende oproepen 
 
* Door de pijltjes toetsen ( , , , ) te gebruiken kunt u door het 
belgeschiedenis scrollen.  
 
3. Opnieuw draaien laatst gebelde nummer. 

* Druk op “ “ om het laatst gebelde nummer te zien. 
* Druk op “ #send “ om te bellen 
* Neem de hoorn van de haak als u niet handsfree wilt bellen 
   Het groene ledje naast het beeldscherm gaat nu branden 
 
4. Nummer bellen dat als laatst gebeld heeft. 
* Druk op “  “ om te zien welk nummer voor het laatst heeft gebeld. 

* Er verschijnt nu boven aan in het beeldscherm een icoontje “  “. 
* Druk op “ #send “ om te bellen 
* Neem de hoorn van de haak als u niet handsfree wilt bellen 
   Het groene ledje naast het beeldscherm gaat nu branden 
 
Aannemen van een gesprek 
5. Enkel inkomend gesprek. 
* Ringtone gaat over. Ledjes beginnen te knipperen. 
* Neem de hoorn van de haak als u niet handsfree wilt bellen 
 
6. Meerdere inkomende gesprekken 
* Ringtone gaat over en de ledjes knipperen. 
* In het beeldscherm verschijnt het nummer met daar achter 1/... 
* Navigeer met ( ,  ) om de gesprekken te zien en eventueel op de nemen. 
* Neem de hoorn van de haak als u niet handsfree wilt bellen. 
   ( andere gesprekken worden automatisch in de wacht gezet ) 
 
7. Specifiek toestel opnemen 
* Toets op het numerieke gedeelte van de telefoon “ *97 “ in. 
* Toets achter *97 het toestelnummer in en sluit af met de toets “ #send ” 
 
8. Willekeurig toestel opnemen. 
* Toets op het numerieke gedeelte van de telefoon in  “ *98 “ 

* Neem de hoorn op of druk op “  “ om handsfree te bellen. 
 
  
9. Automatisch bellen na geen gehoor.  
* Ontvanger neemt de telefoon niet op. Verschijnt tekst in het beeldscherm “ 
Auto Redail?” 

* Druk op “ ” om automatisch na 30 seconden te laten terug bellen. 
 
10. Volume harder en zachter zetten. 

* Gebruik de knop “ ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Headset modus in – uitschakelen 

* Druk op de knop ” ” 

* Er verschijnt nu een logootje ( )  in het beeldscherm ( Headset 
modus is ingeschakeld ) 

* Druk op de knop ” ” 

* Het logootje ( )  verdwijnt uit het beeldscherm 
 
Opties tijdens een gesprek 
12. Gesprek in de wacht zetten 

* Druk op de knop “  “ om het gesprek in de wacht te zetten. 
* Het gesprek kan weer opgepakt worden door nog een keer op de 

knop “  “ te drukken. 
* Eventuele nieuw gesprek dat binnen komt, kan geselecteerd 
worden door te navigeren met de ( ,  ) toetsen. Om het gesprek 

te accepteren druk op de knop “  “. 
 
13. Tijdens het gesprek de microfoon uitzetten. 

* Door de knop “  “ in te drukken wordt de microfoon uitgezet. 

* Er verschijnt een icoontje “  “ in het beeldscherm. 

* Druk op de “  “ knop om mute uit te schakelen.  
 
 
14. Gesprek doorverbinden. 
* Druk op de knop “ R “ om door te verbinden 

* Toets het (toestel) nummer in en druk op de knop “ “. 

* Hang de hoorn op of druk op de knop “  “ om het gesprek door 
te verbinden. 
* Wordt de telefoon niet opgenomen? Toets 2 maal op het groene 
lampje naast het beeldscherm. 
 
15. 3-wegconferensie starten 
* Beantwoord het inkomende oproep. 

* Druk op de knop “ ”. Voer het (toestel)nummer in.  

* Druk nogmaals op de knop “ ”, om de gesprekken bij elkaar 
te voegen 
* De 3 weg verbinding is tot stand gekomen 
* Om het gesprek te verlaten hang de hoorn op of druk op de toets 

“  ” 
 
16. Niet storen functie in- uitschakelen 
* Toets *78 in om de “ niet storen “ functie in te schakelen 
* Neem de hoorn op. ( functie wordt ingeschakeld ) 
* Toets *79 om de niet storen functie uit te schakelen 
* Neem de hoorn op. ( functie wordt uitgeschakeld ) 
 
 
17. Doorschakelen naar ander telefoonnummer in- 
uitschakelen. 
    Inschakelen 
* Toets op het numerieke gedeelte van de telefoon “ *72 “ in. 
* Zet achter “ *72 ” het telefoonnummer waar de doorschakeling   
   naar toe moet.  (*720201234567) 

* Neem de hoorn op of druk op “  “ om handsfree te bellen. 
* Inschakeling wordt bevestigd 
 
   Uitschakelen 
* Toets op het numerieke gedeelte van de telefoon “ *73 “ in. 

* Neem de hoorn op of druk op “  “ om handsfree te bellen. 
* Uitschakeling wordt bevestigd 
 


