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Bedieningselementen*

1. Cijfertoetsen
2. Verbindingstoets (nummerherhaling)
3. Mute toets (stil)
4. Verbreken toets
5. Volume toets (+ / -)
6. Wisselen tussen tabbladen in Skype software
7. Haakcontact
8. Headset-aansluiting

* Functionaliteiten zijn afhankelijk van de gebruikte software.

Installatie
1.   Voor het optimaal functioneren van de tiptel 116 cyberphone, adviseren wij u om

eerst de Drivers te downloaden en te installeren. Deze Drivers kunt u vinden op de
internetsite van Tiptel. Volg hiervoor de volgende stappen:
- Ga naar www.tiptel.nl of www.tiptel.be en volg vanuit de startpagina het

volgende pad:
- Producten / VoIP / Skype producten. Klik op de      - button bij de tiptel 116

cyberphone, daarna op Downloads en op Drivers tiptel 116 cyberphone om
de Drivers te downloaden.

- Om de Drivers te installeren, opent u het ZIP-bestand (setup.zip); hierin bevindt
zich het bestand setup.exe.

- Start het setup.exe bestand op door er dubbel op te klikken (bij gebruik van
WinZip). Volg nu de aanwijzingen op uw computer.

2. Herstart uw computer.
3. Sluit, na het opstarten, de USB stekker van de tiptel 116 cyberphone aan

op de USB poort van uw PC of laptop.
4. Houd de originele Windows CD bij de hand; het is mogelijk dat hier naar wordt

gevraagd.
5. Vervolgens download u de gratis ’Skype software’. Deze software kunt u vinden

via het hierboven beschreven pad en klik bij de Downloads op Skype software
om de skype software te downloaden.

6. Installeer deze software.
7. U kunt nu met de tiptel 116 cyberphone via uw pc telefoneren.
8. Een uitgebreidere gebuiksaanwijzing voor de installatie en oplossingen bij

problemen kunt u vinden op www.tiptel.nl of www.tiptel.be.
9. Verder informatie en tips over het gebruik van de Skype software kunt u vinden op

www.skype.com.

Garantie en service
Met de tiptel 116 cyberphone heeft u de beschikking over een modern USB
telefoontoestel. Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en moderne productietechnieken
garanderen optimale betrouwbaarheid. De tiptel 116 cyberphone wordt geleverd met
een garantie van 24 maanden.

De garantie vervalt wanneer:
• de typesticker 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 door anderen dan Tiptel zijn verricht;
• gegevens op de herkomststicker van de tiptel 116 cyberphone zijn 

gewijzigd of verwijderd;
• een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen)
           oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Service
Indien u vragen heeft over dit Tiptel product kunt u contact opnemen met
uw geautoriseerde dealer.
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