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Veiligheidsadviezen 

Houd u bij het opstellen, aansluiten en bedienen van de tiptel 305 zonder meer 
aan de volgende aanwijzingen: 

• Sluit de aansluitkabels alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen. 

• Leid de aansluitkabels op zodanige wijze dat zij geen ongelukken kunnen 
veroorzaken. Aangesloten kabels mogen niet aan buitensporige mechani- 
sche belasting worden blootgesteld. 

• Plaats het toestel uit de buurt van elektrische storingsbronnen. 

• Sluit alleen accessoires aan die voor dit toestel zijn goedgekeurd. 

• Open het toestel nooit zelf. Raak de steekcontacten niet met spitse of 
metalen voorwerpen aan. 

• Reinig het toestel uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen 
chemicaliën of schuurmiddelen. 

• Bescherm het toestel tegen vocht, stof, vloeistof en dampen. 

• Gebruik het toestel niet op plaatsen die aan directe zonnestraling zijn 
blootgesteld. 

• Gebruik het toestel niet in omgevingen waarin explosiegevaar heerst. 

• Gebruik alleen de originele voedingsadapter en de originele telefoonaan- 
sluitkabel. 

• Het gebruikte stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en 
moet gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Veiligheidsadviezen 
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Functies van de toetsen 
 

 

Weergave: Hiermee wordt de weergave van berichten gestart en 
onderbroken. De ingebouwde rode LED knippert na ontvangst van 
nieuwe berichten en het inspreken van meldteksten of memo’s. 

 
 

 

Aan/Uit: Hiermee worden de functies van het antwoordtoestel in- of 
uitgeschakeld. Hiermee wordt het afspelen van berichten gestopt. 

 
 

 

Opname: Hiermee wordt de opname van persoonlijke info (memo) 
gestart en gestopt. 

 
 

Vorige: De huidige weergave wordt herhaald. Als u tijdens de 
weergave tweemaal kort na elkaar op deze toets drukt, wordt 

                      teruggegaan naar het vorige bericht. Dient voor navigatie en 
uitvoeren van instellingen in instellingsmenu. In de ruststand langer 
dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee wordt de taalinstelling weergegeven. 

 
 

Volgende: Als tijdens de weergave op deze toets wordt gedrukt, 
                      wordt naar het volgende bericht gegaan. Dient voor navigatie en 

uitvoeren van instellingen in instellingsmenu 
 

 

Wissen: Als tijdens het afspelen van berichten kort op deze toets 
                        wordt gedrukt, wordt het huidige bericht gewist. In de ruststand 

langer dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee worden alle berichten en 
memo’s gewist. 

 
 

Funties van de toetsen 
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Meldtekst: Als kort op deze toets wordt gedrukt, wordt het afspelen 
                        van de huidige meldtekst gestart. Als u deze toets ingedrukt houdt, 

wordt het opnemen van de meldtekst gestart. 
 

 

Tijd: Als kort op deze toets wordt gedrukt, wordt de dag en de tijd in 
                        de ingestelde taal weergegeven. Langer dan 1 sec. ingedrukt: 

Hiermee wordt het instellingsmenu voor de dag, de tijd en het aantal 
belsignalen voor beantwoorden geopend. 

 
 

Volume (schuifregelaar aan de zijkant): Hiermee wordt het volume 
van de ingebouwde luidspreker geregeld. 

 
 

Funties van de toetsen 
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Ingebruikname 
 

Leveringsomvang 
 

 

De verpakking van uw tiptel 305 bevat het volgende: 

• tiptel 305 
• Aansluitkabel 
• Combisteker (niet in alle landen) 
• Voedingsadapter 6V / 500mA / DC 
• Gebruiksaanwijzing 

Opstellen 
 

 

Uw tiptel 305 is ontwikkeld voor normale gebruiksomstandigheden. Oplosmid- 
delen in meubellak, verzorgingsolie en lakverzorgingsmiddelen kunnen de 
voetjes van het toestel aantasten. Deze aangetaste toestelvoetjes kunnen ver- 
volgens sporen achterlaten op uw meubilair. Gebruik daarom, vooral bij nieu- 
we of pas behandelde meubelen, een stroeve ondergrond. 

 

Aansluiten 
 

 

Voordat u uw tiptel 305 in gebruik kunt nemen, moet u alle noodzakelijke ka- 
bels aansluiten. 

1 Steek de kleine steker van de voedingsadapter in de aansluiting "POWER" 
en de voedingsadapter  in een 230V-wandcontcatdoos. 

2 Steek de telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting 
„LINE“ en de combi-stekker in de telefooncontactdoos. 

Ingebruikneming 
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Instellingen 
 

In de fabrieksinstellingen branden  en  afwisselend op het display, om 
weer te geven dat de instellingen van het toestel nog niet zijn uitgevoerd. 

De instellingen van de taal, de dag, de tijd en het aantal belsignalen tot het be- 
antwoorden kunnen met behulp van de hier beschreven menu’s worden uitge- 
voerd. 

 Bij een stroomstoring blijven de instellingen behouden. De tijd en datum 
moeten echter na een stroomstoring wel opnieuw worden ingesteld. 

Instelling van de taal nl 
 

Bij de taal kunt u kiezen uit Engels, Frans, Italiaans en Nederlands. De tiptel 
305 geeft de dag en het tijdstip van de berichten in de geselecteerde taal weer. 

 
                   Houd de toets Vorige ca. 

2 seconden ingedrukt. 
Op het display wordt de ingestelde 
taal weergegeven. 

 

                   Druk meerdere keren op de 
toets Volgende tot de gewens- 
te taal op het display wordt 
weergegeven. 

Achtereenvolgens worden de be- 
schikbare talen weergegeven. 
 = Engels 
 = Frans 
 = Duits 
 = Italiaans 
 = Nederlands 

 

Druk kort op de toets Vorige. De instellingen worden opgeslagen. 

Instellingen 
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 Wanneer er gedurende ca. 8 seconden geen toets wordt ingedrukt, dan 
wordt het menu afgesloten.  Deze moet dan opnieuw worden gestart. 

De dag, tijd en het aantal belsignalen voor beantwoorden instellen. 
 

 

Met dit instellingsmenu kunt u de  dag, de tijd en het aantal belsignalen voor 
beantwoorden instellen. 

 
                     Druk gedurende ca. 2 secon- 

den op de toets Tijd. 
 
 
 

Druk de toets Volgende of Vo- 
rige meerdere keren kort in tot 
de juiste dag is geselecteerd. 

Op het display wordt de ingestelde 
dag weergegeven als  t/m  voor 
maandag t/m zondag en het toestel 
geeft de dag weer 

 

Op het display wordt  t/m  
weergegeven voor maandag t/m 
zondag en het toestel geeft de dag 
weer. 

 

                     Druk kort op de toets Tijd. Op het display wordt de ingestelde 
uren weergegeven en het toestel 
geeft deze weer. 

 

Druk de toets Volgende of Vo- 
rige meerdere keren kort in tot 
de juiste uren zijn geselec- 
teerd. 

Op het display wordt de ingestelde 
uren weergegeven en het toestel 
geeft deze weer. 

 

                     Druk kort op de toets Tijd. Op het display wordt de ingestelde 
minuten weergegeven en het toestel 
geeft deze weer. 

Instellingen 
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Druk de toets Volgende of Vo- 
rige meerdere keren kort in tot 
de juiste minuten zijn gese- 
lecteerd. 

Op het display wordt de ingestelde 
minuten weergegeven en het toestel 
geeft deze weer. 

 

                     Druk kort op de toets Tijd. Het toestel geeft de ingestelde dag en 
de ingestelde tijd weer en geeftt ver- 
volgens het aantal belsignalen voor 
beantwoording weer. 

 

Druk de toets Volgende of Vo- 
rige meerdere keren kort in tot 
het gewenste aantal belsig- 
nalen is geselecteerd. 

Op het display wordt het ingestelde 
aantal belsignalen weergegeven. 
 = 2 belsignalen 
 = 6 belsignalen 
 = 2/6 belsignalen (instelling voor Toll 
saven) 

 

                     Druk kort op de toets Tijd. Het toestel heeft de instellingen op- 
geslagen en sluit het instellingsmenu 
af. 

 

 Wanneer er gedurende ca. 8 seconden geen toets wordt ingedrukt, dan 
wordt het instellingsmenu afgesloten.  Deze moet dan opnieuw worden 
gestart. 

Instellingen opvragen 
 

 

                     Druk kort op de toets Tijd. Op het display wordt  weergege- 
ven. Ter controle geeft het toestel de 
dag en tijd in de ingestelde taal. 

Instellingen 
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Meldteksten 

Algemeen 
 

 

 

Uw tiptel 305 beschikt over een vooraf ingestelde en een individueel aanpas- 
bare meldtekst. Wanneer u een individuele meldtekst hebt ingesproken, dan 
wordt deze automatisch gebruikt. 

Wanneer u de individuele meldtekst wist, dan wordt automatisch de vooraf in- 
gestelde meldtekst gebruikt. 

De individuele meldtekst kan tussen drie en zestig seconden lang zijn. 

Voorbeeld van meldtekst 
 

 

 

Hallo, dit is het toestel van Hennie en Jan Mulder uit Oostveen. Wij zijn mo- 
menteel helaas niet persoonlijk bereikbaar. Laat simpelweg naam en nummer 
achter. Wij bellen dan terug. Spreek na de signaaltoon uw bericht in. 

Meldtekst inspreken 
 

 

                  Druk op de toets Meldtekst en 
houd deze ingedrukt. 

 

Begin met het inspreken 
(spreek vanaf een afstand van 
ca. 15 cm in de microfoon). 

Wacht tot er een pieptoon hoorbaar 
is en de rode LED in de toets “Weer- 
gave” knippert. 

Op het display wordt  weergege- 
ven. 
Na verloop van ca. 50 seconden be- 
gint de weergave  te knipperen om 
aan te geven dat er nog maar 10 
seconden opnametijd resteren. 

Meldteksten 
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                  U kunt de opname 
beëindigen door de toets 
Meldtekst los te 
laten. 

De opname wordt beëindigd en de 
meldtekst wordt ter controle afge- 
speeld. 

 

Controle van de meldtekst 
 

 

                  Druk kort op de toets Meldtekst. 

Het geluidsvolume kan met de 
volumeregeling worden inge- 
steld. 

 
De weergave beëindigen: Toets 
Aan/Uit indrukken. 

De meldtekst wordt afgespeeld. Op 
het display wordt  weergegeven. 

 
 
 
 

De weergave wordt beëindigd. 

 
 
 

Meldtekst wissen 
 

 

                  Druk op de toets Meldtekst en 
houd deze ingedrukt. 

 
 

                  De toets Meldtekst binnen drie 
seconden weer loslaten. 

Wacht tot er een pieptoon hoorbaar 
is en de rode LED in de toets “Weer- 
gave” knippert. 

De individuele meldtekst is gewist. 
De vooraf ingestelde meldtekst is ge- 
activeerd en wordt ter controle afge- 
speeld. 

Meldteksten 
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In- en uitschakelen 
 

Inschakelen: Toets Aan/Uit in- 
drukken. 

Op het display wordt kort  weer- 
gegeven en vervolgens het aantal be- 
richten. 

 

Wanneer de rode LED in de weerga- 
vetoets knippert, dan heeft dit betrek- 
king op nieuwe, nog niet beluisterde 
berichten. 

 

Tijdens het beantwoorden van op- 
roepen knippert de rode LED in de 
weergavetoets en op het display 
wordt  weergegeven. 

 

Het geluidsvolume kan met de 
volumeregeling worden inge- 
steld. 

U kunt meeluisteren met inkomende 
berichten. Het gesprek kan op elk 
moment persoonlijk worden aange- 
nomen door de hoorn van de tele- 
foon te nemen. 

 

Uitschakelen: Toets Aan/Uit op- 
nieuw indrukken. 

Op het display wordt  weergege- 
ven. Er worden geen verdere oproe- 
pen beantwoord. 

In- en uitschakelen 
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Weergave van berichten 
 

Uw tiptel 305 heeft een berichtengeheugen met een opnametijd van maximaal 
20 minuten. Elk bericht kan maximaal 60 seconden lang zijn. In totaal zijn er 
maximaal 99 berichten mogelijk. Wanneer het berichtengeheugen vol is, dan 
geeft het toestel  of  op het display weer. Er kunnen dan geen nieuwe be- 
richten worden opgenomen. Het is daarom raadzaam om beluisterde berichten 
regelmatig te wissen. 

Weergave van berichten 
 

De rode LED in de weergavetoets knippert als er nieuwe, nog niet beluisterde 
berichten aanwezig zijn. Wanneer het toestel is ingeschakeld dan wordt op het 
display bovendien het aantal nieuwe berichten weergegeven. 

Wanneer alle nieuwe berichten zijn beluisterd dan knippert de rode LED in de 
weergavetoets niet meer. Op het display wordt dan het aantal reeds beluister- 
de weergegeven. 

Toets Weergave/Pauze indruk- 
ken. 

 
 

Het geluidsvolume kan met de 
volumeregeling worden inge- 
steld. 

Het weergeven van de berichten be- 
gint. Op het display wordt het huidige 
nummer van het bericht weergege- 
ven. 

 

Aan het einde van een bericht wordt 
de dag en het tijdstip van het bericht 
weergegeven. 

 
Het weergeven stopt automatisch 
aan het einde van de berichten. 

Weergave van berichten 
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De weergave onderbreken 
 

 

Druk tijdens de weergave op de 
toets Weergave/Pauze. 

De weergave wordt onderbroken. Op 
het display wordt  weergegeven. 

 
 

Druk nogmaals op de toets 
Weergave/Pauze om door te 
gaan. 

 
De weergave wordt voortgezet. 

 

Volgend bericht 
 

                Druk tijdens de weergave op de 
toets Volgende. 

 

 
Het momenteel beluisterde bericht 
wordt onderbroken, het volgende be- 
richt wordt weergegeven 

 

Bericht herhalen 
 

 

 
                Druk tijdens de weergave op de 

toets Vorige. 
Het momenteel beluisterde bericht 
wordt herhaald. 

 
 

 
2 maal 

Druk tijdens de weergave twee- 
maal kort na elkaar op de toets 
Vorige. 

Het vorige bericht wordt nu weerge- 
geven. 

Weergave van berichten 
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Afzonderlijke berichten wissen 
 

 

 
                  Druk tijdens de weergave van 

een bericht kort op de toets 
Wissen. 

Het bericht wordt gewist. 

 

Alle berichten wissen 
 

 

 

 
1 sec. 

In de ruststand toets Wissen 
langer dan 1 sec. ingedrukt 
houden: 

Op het display wordt  weergege- 
ven. Alle berichten worden gewist. 

Weergave van berichten 
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Persoonlijke info (memo) 
 

Persoonlijke informatie kan worden opgenomen via de ingebouwde microfoon. 

Memo opnemen 
 

 

Druk op de toets Memo en houd 
deze ingedrukt. 

Op het display wordt na ca. 1 se- 
conde  weergegeven en de rode 
LED in de toets Weergave/Pauze 
knippert. 

 

Begin met inspreken (spreek van- 
af een afstand van ca. 15 cm in 
de microfoon). 

 

U kunt de opname beëindigen 
door de toets memo los te laten. 

Het toestel laat twee korte piepto- 
nen horen en slaat het memo op 
als een nieuw bericht. 

 

 De maximale lengte van een memo is 120 seconden. Na 110 seconden 
begint de weergave  op het display te knipperen om aan te geven dat 
er nog maar 10 seconden opnametijd resteren. 

 U kunt uw persoonlijke informatie ook inspreken terwijl het toestel is inge- 
schakeld. Andere personen kunnen deze dan via de afstandsbediening 
opvragen. 

Persoonlijke info (memo) 
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Afstandsbediening 
 

U kunt de berichten op uw tiptel 305  op afstand opvragen via de cijfertoetsen 
van een telefoon die toonkiezen (DTMF-kiezen) ondersteunt. Om het opvragen 
op afstand te kunnen gebruiken heeft u de afstandsbediening code (van drie 
cijfers) nodig, die op de onderkant van het toestel op de sticker „Remote Co- 
de“ staat. 

Toll save opvragen 
 

 

Wanneer u in de instellingen van het toestel voor het aantal belsignalen voor 
beantwoorden  hebt geselecteerd, dan neemt uw tiptel 305 een inkomende 
oproep na 2 belsignalen aan als er nieuwe berichten op het toestel aanwezig 
zijn. Als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn, dan neemt het toestel de op- 
roep pas na zes belsignalen aan. Zodoende weet u bij het opvragen op af- 
stand dat er geen nieuwe berichten aanwezig zijn, als het toestel uw oproep na 
het derde belsignaal niet heeft aangenomen, dan kunt u de verbinding verbre- 
ken en kosten besparen  (Toll save) omdat er geen verbinding is opgebouwd. 

De afstandsbediening gebruiken 
 

 

Bel de tiptel 305. U hoort uw actuele meldtekst. 
 

Voer de code voor opvragen op 
afstand in via de toetsen van de 
telefoon. 

De meldtekst stopt en u hoort een 
lange en een korte pieptoon. 

Afstandsbediening 
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Als u een onjuist cijfer hebt in- 
gevoerd, de code voor opvragen 
op afstand opnieuw invoeren. 

Als nieuwe berichten beschikbaar 
zijn, wordt de weergave automatisch 
gestart. 

 

Start de gewenste functie door 
invoer van de bijbehorende cij- 
fers. 

De gewenste functie wordt uitge- 
voerd. 

 

                 Als u het opvragen op afstand 
wilt beëindigen, legt u de hoorn 
weer op het toestel. 

De verbinding met de tiptel 305 
wordt verbroken en het opvragen op 
afstand beëindigd. 

 

 Als het afspelen van berichten is beëindigd en dan moet binnen 20 se- 
conden de volgende functie worden uitgevoerd anders zal het toestel de 
verbinding verbreken. 

 Tijdens het weergeven van berichten laat het toestel elke 160 seconden 
een pieptoon horen, die binnen 10 seconden door het invoeren een wille- 
keurig cijfer moet worden bevestigd. Wanneer deze invoeropdracht niet 
plaatsvindt, dan verbreekt het toestel de verbinding. 

Opvragen op afstand 

nl 



23  

 

 
 

Functies van de afstandsbediening 
 

 

Functies tijdens de weergave van berichten 

   Naar het volgende bericht Druk 
tijdens de weergave van het bericht 
op 6#. 

 

   Herhaling Druk tijdens de weerga- 
ve van het bericht op 5#. 

 

   Naar het vorige bericht Druk tij- 
dens de weergave van het bericht 
op 4#. 

 

      Weergave onderbreken Druk tij- dens 
de weergave van het bericht op 
8#. 

 

   Het huidige bericht wissen Druk 
tijdens de weergave van het bericht 
op 7#. 

Het volgende bericht wordt nu weer- 
gegeven. 

 
 

Het momenteel beluisterde bericht 
wordt herhaald. 

 

Het vorige bericht wordt nu weergege- 
ven. 

 
 

De weergave wordt onderbroken. Druk 
daarna op een willekeurige toets om 
de weergave voort te zetten. 

 

Het huidige bericht wordt gewist. 

 

Overige functies 

   Alle berichten weergeven Druk op 
3#. 

 

Alle berichten worden weergegeven. 

 

   Alle berichten wissen Druk op 7#. Alle berichten worden gewist 

Afstandsbediening 
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Bijlage 
 

Technische gegevens 
 

 

 

 

 

Bijlage 

nl 

Afmetingen (B x H x D)  
tiptel 305 160 x 40 x 165 mm 

Gewicht  
tiptel 305 270 g 
Voedingsadapter 60 g 

Voeding  
Voedingsadapter 100-240 V, 50/60 Hz 
Opgenomen vermogen in rusttoestand minder dan 1 W 

Omgevingstemperatuur 0 – 40 °C 

Meldteksten  
Aantal meldteksten 1 
Lengte meldteksten 3 sec. - 60 sec. 

Berichten  
Opnametijd Max. 20 minuten 
Aantal berichten max. 99 
Opnametijd per bericht max. 1 min. (bij memo max. 2 min.) 

Behoud van gegevens na stroomstoring > 10 jaar 

Display LED, 2 digits, 7 segmenten 

 



25  

 

 
 

Garantie 
 

 

Uw contactpersoon in het kader van garantieverplichtingen is de winkelier waar 
u het toestel hebt aangeschaft. 

De garantievoorwaarden zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen in het 
land waar het toestel werd aangeschaft. Uw winkelier kan u hierover meer in- 
formatie geven. 

Verklaring van overeenstemming 
 

 

Dit toestel voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn betreffende radio-appa- 
ratuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van 
hun conformiteit. De conformiteit met de hierboven genoemde richtlijn wordt 
aangegeven door de CE-markering op het toestel. 

Hierbij verklaren wij dat het toestel aan de vereisten en relevante bepalingen 
van de Europese richtlijnen 1999/5/EG en 2002/95/EG voldoet. 

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het vol- 
gende adressen: http://www.tiptel.com. 

Afvalverwerking 
 

 

Verpakking: Bied het karton aan voor de inzameling van oud papier en breng 
het plasticafval naar de verzamelplaats voor recyclebaar  

 

Afvoer van het toestel: Oude elektrische apparaten mogen niet met het huis- 
houdelijk afval worden weggegooid. Lever uw toestel in bij de gemeentelijke 
verzamelplaats (recyclagepark of milieustraat). Voor meer informatie over deze 
inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente. 
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Accu's en batterijen: Accu's en batterijen mogen niet met het huishoudelijk af- 
val worden weggegooid. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte ac- 
cu's en batterijen terug te leveren. Voor meer informatie over de verschillende 
inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente of de winkel waar u het toestel 
hebt gekocht. 
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Tiptel BV 
Camerastraat 2 
1322 BC Almere Nederlands 
Telefoon: 036 53 666 50 
E: sales@tiptel.nl 
W: www.tiptel.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiptel NV 
Imperiastraat 10 bus 8 
B-1930 Zaventem 
Belgique/België 
Tel.: 0903 99 333 * 
E: sales@tiptel.be 
W: www.tiptel.be 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nl) 12/2017 EDV 
4932890 

mailto:sales@tiptel.nl
http://www.tiptel.nl/
mailto:sales@tiptel.be
http://www.tiptel.be/

	Inhoud
	Bedieningselementen
	Functies van de toetsen
	Ingebruikname
	Leveringsomvang
	Opstellen
	Aansluiten

	Instellingen
	Instelling van de taal nl
	De dag, tijd en het aantal belsignalen voor beantwoorden instellen.
	Instellingen opvragen

	Meldteksten
	Algemeen
	Voorbeeld van meldtekst
	Meldtekst inspreken
	Controle van de meldtekst
	Meldtekst wissen

	In- en uitschakelen
	Weergave van berichten
	Weergave van berichten
	De weergave onderbreken
	Bericht herhalen
	2 maal

	Afzonderlijke berichten wissen
	Alle berichten wissen

	Persoonlijke info (memo)
	Memo opnemen

	Afstandsbediening
	Toll save opvragen
	De afstandsbediening gebruiken
	Functies van de afstandsbediening

	Bijlage
	Technische gegevens
	Garantie
	Verklaring van overeenstemming
	Afvalverwerking



