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Bediening 

Alhoewel er een fundamenteel verschil is in de bediening van de IP111, IP112, IP222 en 
IP232, worden deze vier telefoons in deze handleiding op dezelfde wijze beschreven.  

De IP111, IP112 en IP222 worden bediend met de 12 dynamische functietoetsen naast het 
beeldscherm. De IP232 wordt daarentegen via het touchscreen bediend. Het aantippen van 
een functie op het touchscreen van de IP232 heeft hetzelfde effect als het drukken op de 
betreffende functietoets naast het beeldscherm van de IP111, IP112 of IP222.  

Aangezien alle belangrijke functies op beide toestellen hetzelfde geïmplementeerd zijn, 
wordt in deze handleiding alleen het aantippen beschreven. Indien de functies bij 
uitzondering toch van elkaar verschillen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. 
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Overzicht  

De interfaces van de innovaphone IP telefoons IP111, IP112, IP222 en IP232 zijn 
opgedeeld in applicaties die onderin het beeldscherm geselecteerd kunnen worden.  

 
Home 

Presence 
Functietoetsen 
Met functietoetsen naar tweede pagina bladeren  
Extra bij IP232:   
Datum en tijd of gemiste oproepen/berichten 
 

 
Telefoon 

Weergave actuele oproepen 
Omleidingen en overige opoepinstellingen 
 

 
Oproeplijsten 

Alle oproepen 
Binnenkomende oproepen 
Uitgaande oproepen 
Actieve oproepen 
 

 
Favorieten 

Favorietenlijsten 
Weergave presence status en bijbehorende notitie 
Bellen, bericht versturen en gegevens wijzigen  
 

 
Instellingen 

Accounts 
Account instellingen 
Telefooninstellingen 
Beheer 
Favorieten 
Lokaal telefoonboek 
Informatie 
 

 
Contacten 

Contacten zoeken in eigen systeem, in externe databases en in lokale 
contacten  
Ingevoerd nummer: bellen, bericht versturen, als contact toevoegen, als 
favoriet toevoegen 
Gevonden contact: bellen, bericht versturen, als favoriet toevoegen 

 

Meer informatie over de verschillende applicaties vindt u in het gelijknamige hoofdstuk 
verderop in deze handleiding.  
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Functies van de toetsen 

De toetsen op het numerieke toetsenbord hebben de gebruikelijke functies – deze worden 
hier niet verder beschreven.  

 

 Home: gaat een stap terug in het menu. In de bovenste laag van een 
app voert deze toets naar de Home app. Bij toestellen tot hardware 
versie 1212 staat op deze toets „ESC“, en is de functie hetzelfde.  
 

 Headset: opent kiesvoorbereiding voor oproepen met headset. Bij een 
inkomende oproep kan met deze toets het gesprek op de headset 
aangenomen worden. Tijdens een gesprek wordt met deze toets de 
verbinding verbroken. Bij toestellen tot hardware versie 1212 bevindt 
zich op deze plek de beëindigingtoets om de verbinding te verbreken.  
 

 Microfoon: zet de telefoon in de „Niet storen“ stand. Deze stand is 
configureerbaar en zet in de standaardinstelling de beltoon uit voor alle 
binnenkomende oproepen. Tijdens een gesprek zet deze toets de eigen 
microfoon uit (mute). 
 

 R-toets: opent de lijst met binnengekomen oproepen (terugbellijst). 
Door 2x op deze toets te drukken wordt de laatste binnengekomen 
oproep direct teruggebeld. Tijdens een gesprek wordt met deze toets 
het actieve gesprek in de wacht gezet om een tweede gesprek op te 
zetten voor ruggespraak, om door te verbinden of een conferentie met 3 
partijen op te zetten.  
 

 Nummer herhalen: opent lijst met onlangs geplaatste oproepen om 
opnieuw te kiezen. Door 2x op deze toets te drukken wordt de laatst 
geplaatste oproep direct teruggebeld. Tijdens het overgaan en tijdens 
een gesprek wordt met deze toets een gesprek doorverbonden. 
 

 Luidspreker: opent de Telefoon-app voor de kiesvoorbereiding. Tijdens 
het overgaan van het toestel wordt met deze toets het gesprek in 
handsfree modus aangenomen. Tijdens een gesprek wordt de 
handsfree modus aangezet. Zo lang de toets ingedrukt is, kan de hoorn 
op de haak gelegd worden zonder dat de verbinding daardoor 
verbroken wordt.  
 

 
Cursurtoets: wordt gebruikt om op het scherm in lijsten naar boven en 
beneden te scrollen. Tijdens een gesprek volume instellen met links en 
rechts voor de op dat moment gebruikte uitvoer van het geluid - hoorn, 
luidspreker of headset.  
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Symbolen in telefoonstatus 

De status van de telefoon wordt d.m.v. een symbool in het midden van de bovenste regel in 
het beeldscherm getoond. Er worden maximaal drie symbolen tegelijk getoond.  

 

 
Niet geregistreerd 

Fout: De telefoon is niet verbonden met het 
telefoniesysteem en werkt niet! 
 

 
Tweede registratie actief 

Let op, omdat de verbinding met het telefoniesysteem 
niet werkt, heeft de telefoon een verbinding met een 
vervangend systeem opgezet. Het toestel functioneert 
volledig. 
 

 
Microfoon uit 

De microfoon van het momenteel gebruikte 
spreekgedeelte (hoorn, luidspreker, headset) is 
uitgeschakeld. Er is geen ander spreekgedeelte actief. 
De gesprekspartner kan u niet horen.  
 

 
Niet storen 

De beltoon is afhankelijk van de configuratie 
uitgeschakeld. In de standaardinstelling is de beltoon 
voor alle oproepen uitgeschakeld. De beltoon kan ook 
tot 1x overgaan beperkt worden, met bezettoon 
beantwoord worden of volledig genegeerd worden. De 
instelling kan bovendien tot interne of externe oproepen 
beperkt worden.  
 

 
Oproepomleiding altijd 

Alle oproepen worden direct naar het aangegeven 
nummer omgeleid. Deze omleiding heft alle andere 
omleidingen op.  
 

 
Oproepomleiding bij bezet 

Wanneer het eigen toestel bezet is, worden 
binnenkomende oproepen omgeleid naar het 
aangegeven nummer.  
 

 
Oproepomleiding bij geen 
antwoord  

Oproepen die niet binnen een van tevoren ingestelde 
tijd beantwoord worden, worden omgeleid naar het 
aangegeven nummer. Standaardtijd is 15 seconden – 
dit kan door de beheerder aangepast worden.  
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Telefoneren 

Bellen gaat zoals gebruikelijk: u neemt de hoorn van de haak, kiest een nummer en hoort 
het andere toestel overgaan totdat iemand de oproep aanneemt.  

Al bij het oppakken van de hoorn gaat de telefoon automatisch naar de „Telefoneren“ 
applicatie. Op het beeldscherm ziet u de tot dan toe gekozen cijfers. Wanneer u een 
nummer invoert terwijl de hoorn nog op de haak ligt, gaat de telefoon naar de Contacten 
app zodra het eerste cijfer ingevoerd wordt (uitzondering hierop zijn geopende 
editeervelden). Vervolgens wordt in alle telefoonboeken naar een passende entry gezocht, 
die in een lijst getoond wordt.  

Er kan met de volgende applicaties gebeld worden:  

• vanaf de telefoon door de hoorn op te nemen  
• vanuit een oproeplijst 
• via de functietoetsen van de Home app  
• vanuit de favorieten en 
• vanuit de contacten. 
• Vanuit de kiesvoorbereiding heeft u verder de mogelijkheid uw gesprekspartner een 

kort bericht te sturen. Dit werkt alleen met gesprekspartners die deelnemer zijn van 
hetzelfde telefoniesysteem als u. 

 

 

 

 

 

 

 
Indien een uitgaande oproep niet beantwoord wordt, kan via het C-symbool (call 
completion) een aantal opties voor verdere acties opgevraagd worden: terugbellen, nummer 
herhalen en bericht versturen. Kiest u voor terugbellen, meldt het toestel zich zodra de 
gesprekspartner weer vrij is. Dit werkt alleen wanneer het toestel van de gesprekspartner 
deze functie ondersteunt. De automatische nummerherhaling probeert met regelmatige 
tussenpozen het betreffende nummer te bellen. Dit werkt ook wanneer de gewenste 
gesprekspartner deelnemer van een ander telefoniesysteem is. Door op „Bericht“ te klikken, 
opent u een nieuw venster waarmee u een bericht kunt versturen. 
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Een binnenkomende oproep wordt in het informatiegedeelte getoond. Hier wordt ook, indien 
beschikbaar, extra informatie getoond zoals de naam en het telefoonnummer van degene 
die belt. 

 
 

Een binnenkomende oproep kan aangenomen worden door eenvoudig de hoorn van de 
haak te nemen of door op het groene hoornsymbool te klikken. Wanneer het gesprek d.m.v. 
groene hoorn aangenomen wordt, wordt het gesprek in handsfree modus of via een 
aangesloten headset aangenomen. Met het rode hoornsymbool kunt u de oproep afwijzen - 
de beller krijgt dan een bezettoon te horen. D.m.v. het pijlsymbool kunt u de oproep 
doorverbinden zonder deze eerst aan te nemen. In het veld dat verschijnt, kan het nummer 
ingevoerd worden waarnaar de oproep omgeleid moet worden. Door op het belsymbool te 
klikken, wordt voor deze oproep de beltoon uitgeschakeld. 
 

 
 

Zodra de oproep aangenomen wordt, worden de functies voor de oproepbehandeling 
getoond. Om het gesprek te beëindigen kunt u de hoorn opleggen of op het rode 
hoornsymbool klikken. Met het P-symbool wordt de oproep op uw toestel geparkeerd. (De 
parkeerfunctie wordt in een apart hoofdstuk beschreven.) Het pauzesymbool zet de actuele 
oproep in de wacht. De gesprekspartner krijgt wachtmuziek te horen en u kunt een tweede 
gesprek opzetten. Dit tweede gesprek kunt u opzetten m.b.v. de plus-softkey die onder het 
actieve gesprek weergegeven wordt. 
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De oproepbehandeling aan de rechterkant heeft altijd betrekking op het actieve gesprek, 
deze wordt met de langste balk weergegeven. De gele schaduw geeft aan dat u met deze 
gesprekspartner verbonden bent. Wanneer een tweede verbinding opgezet of aangenomen 
wordt, kunt u beide deelnemers met elkaar verbinden door eenvoudig op te hangen of op de 
rode hoorn te klikken. 

Met de grijze pijl kunt u beide gesprekken apart doorverbinden. Er verschijnt een veld om 
het doelnummer in te voeren. In de favorietenlijst staat verder een extra symbool waarmee 
direct doorverbonden kan worden. Hiermee wordt de verbinding tussen beide deelnemers 
direct opgezet en uw gesprek automatisch beëindigd.   

IP111, IP112 en IP222: Een conferentie met drie partijen tussen u en de twee 
gespreksdeelnemers activeert u via  gesprek dat in de wacht staat – druk hiervoor op de 
linker softkey bij het gesprek dat in de wacht staat. Aan de rechterkant krijgt u nu o.a. het 
conferentiesymbool te zien. Wanneer u hierop drukt, wordt een conferentie met drie partijen 
tussen u, de actieve deelnemer en de deelnemer die in de wacht staat opgebouwd.  

 
 

Bij de IP232 zijn alle toetsen altijd zichtbaar. De keuze van de conferentietoets verloopt ook 
hier via het gesprek dat in de wacht staat. 
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Let op: Zodra u de verbinding verbreekt door met uw eigen telefoon op te hangen, verbindt 
u beide deelnemers met elkaar. 

Bij een intern omgeleide oproep wordt extra informatie getoond: Op het beeldscherm van de 
IP111, IP112 en IP222 staat naast de gebogen pijl ook wie de oproep naar u heeft 
omgeleid, zodat u deze informatie indien gewenst meteen aan de gesprekspartner kunt 
doorgeven.  

 
 

Op het beeldscherm van de IP232 wordt deze informatie direct getoond.  

Parkeren en ophalen 

De parkeerfunctie biedt u een comfortabele en flexibele mogelijkheid een oproep door te 
geven. Het grote voordeel hierbij is dat de oproep vanaf ieder toestel van het 
telefoniesysteem aangenomen kan worden. Oproepen worden op willekeurige 
telefoonnummers (lijnen) geparkeerd en krijgen een parkeerpositie van 0 tot n. Ze kunnen 
door iedere geautoriseerde deelnemer van dezelfde groep weer opgehaald worden.  

Het parkeren van een oproep kan er als volgt uitzien: Aan de centrale wordt een oproep 
aangenomen. Wanneer niet duidelijk is waar de gewenste gesprekspartner zich op dat 
moment bevindt, wordt de oproep op zijn nummer geparkeerd. Vervolgens wordt 
omgeroepen dat er een oproep voor hem is die op zijn nummer geparkeerd is. Hij kan de 
geparkeerde oproep dan vanaf de dichtstbijzijnde telefoon aannemen. 

Zodra een oproep is opgebouwd, wordt in het verbindingsvernster een P getoond. Hiermee 
wordt de oproep op de eigen telefoon geparkeerd. Er is nu geen verbinding meer en de 
telefoon keert terug naar de basistoestand. De gesprekspartner krijgt wachtmuziek te horen.  

Een gesprek parkeren en weer ophalen kan ook met myPBX. De functies zijn compatibel, 
zodat een via myPBX geparkeerde oproep weer aangenomen kan worden op een telefoon 
en omgekeerd.  

Het weer ophalen op een telefoon gaat via de favorieten. De favoriet met een geparkeerde 
oproep is duidelijk gemarkeerd met een blauwe P. 
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Daarnaast wordt ook de informatie getoond over de oproep die daar geparkeerd is. 
Wanneer u de favoriet aantipt, krijgt u de details te zien, waaronder de pick-up functie. 
Hiermee wordt de oproep naar het eigen toestel gehaald en kan aangenomen worden. 

Aangezien er niet vanuit gegaan kan worden dat op alle telefoons alle favorieten 
geconfigureerd zijn, kan het weer ophalen van een geparkeerde oproep vanaf een andere 
telefoon ook manueel gedaan worden. Dit gebeurt m.b.v. speciale cijfercodes.  

De code voor het ophalen van een oproep vanaf het eigen telefoonnummer, is als volgt: 

#16$(1) 

Waarbij #16 de code is voor het ophalen en $(1) de parkeerpositie weergeeft. De 
parkeerpositie wordt automatisch toebedeeld en begint altijd bij 0, zodat het in de meeste 
gevallen voldoende is om #160 te kiezen om de geparkeerde oproep op te kunnen halen.  

Een oproep ophalen vanaf een ander telefoonnummer, gebeurt met cijfercode #17. De code 
is als volgt opgebouwd:  

#17$(1)$# 

Waarbij $(1) weer de parkeerpositie weergeeft en $ het telefoonnummer is waarop de 
oproep geparkeerd is. Na het telefoonnummer volgt als afsluiting altijd een #. Met deze 
code wordt de oproep opgehaald en direct verbonden.  

Het eerder beschreven scenario kan eenvoudig opgelost worden wanneer de oproep met 
myPBX aan de centrale aangenomen wordt en op het betreffende doelnummer geparkeerd 
wordt. Degen voor wie het gesprek bedoeld is, haalt de oproep op een willekeurig toestel op 
met #170nnn#, waarbij nnn voor de eigen extensie staat.  
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Headset-bediening 

De headset wordt geactiveerd door de USB-aansluiting in het toestel te steken. Er is geen 
aparte installatie nodig. Wanneer onder Configuratie/Telefooninstellingen/Toestelinstel-
lingen de optie headset aangezet wordt, is de headset het eerste bedienelement voor het 
telefoneren en niet meer de hoorn.  

 

Vanaf hardware versie 1212 is er een headset-toets op de telefoon. M.b.v. deze toets 
kunnen gesprekken via de headset aangenomen en weer opgehangen worden. De 
gespreksaanname via het hiervoor bedoelde bedienelement op de headset kan alleen dan 
gegarandeerd worden wanneer de headset met deze functie in de innovaphone 
compatibiliteitslijst staat. Deze lijst is te vinden op wiki.innovaphone.com en ook bereikbaar 
via de IP111, IP112, IP222 en IP232 productpagina’s op onze website. 

Uitbreidingsmodule 

Er kunnen maximaal twee uitbreidingsmodules op een telefoon aangesloten worden. De 
standaards van de modules zijn mechanisch verbonden d.m.v. een clip. De elektrische 
verbinding verloopt via een meegeleverde speciale kabel. 

 

Er komt geen installatie aan te pas – de uitbreidingsmodule kan zodra deze met de telefoon 
verbonden is direct gebruikt worden. Er zijn twee apps beschikbaar op de 
uitbreidingsmodule: de Home-app met twee pagina’s en per pagina 16 vrij 
programmeerbare functietoetsen, en de Favorieten-app. Onder Instellingen, Favorieten, 
Weergave, kan ingesteld worden welke favorietenlijst op welk apparaat getoond moet 
worden. De apps op de uitbreidingsmodule werken hetzelfde als die op de telefoon. 
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Applicaties 

 Home 

 
 

 

 

 

 

Links bovenin wordt uw eigen presence status getoond. Wanneer u het presence symbool 
kort aantipt krijgt u een klein menu met meerdere mogelijkheden te zien. U kunt uw eigen 
activiteit veranderen en een korte notitie toevoegen. Verder kunt u de telefoon op „Niet 
storen“ zetten. In de meeste gevallen wordt de beltoon dan uitgeschakeld. De precieze 
reactie bij „Niet storen“ wordt in de account instellingen vastgelegd.  

In de Home app worden de eerste 8 functietoetsen aangeboden. Hun functie is afhankelijk 
van de betreffende configuratie. Niet-gedefinieerde functietoetsen worden d.m.v. een niet 
oplichtend plusteken weergegeven. Door dit teken lang aan te tippen kan de toets 
gecreëerd of geconfigureerd worden. Rechts bovenin bevindt zich een symbool voor het 
doorbladeren naar de 8 verdere functietoetsen. 

 Telefoneren 

  
 

Hier kunt u het nummer kiezen voor uitgaande oproepen. U voert het nummer in m.b.v. het 
numerieke toetsenbord. Wanneer u de hoorn tijdens het kiezen al van de haak heeft, wordt 
er direct een verbinding opgezet met het ingevoerde nummer. Wanneer u een nummer 
invoert met de hoorn nog op de haak wordt er een zoekopdracht in de verschillende 
telefoonboeken gestart. 
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Op de IP232 heeft u ook nog een toetsenbord op het beeldscherm tot uw beschikking. Het 
toetsenbord komt tevoorschijn zodra het invoerveld aangetipt wordt. De toets rechts onderin 
naast de spatiebalk laat het toetsenbord weer verdwijnen. 
 

 
 

Links van het invoerveld van de IP111, IP112 en IP222 bevindt zich de toets waarmee van 
cijfers naar hoofdletters en vervolgens naar kleine letters gewisseld kan worden. Met de 
backspace-toets rechts in het invoerveld wordt het laatste teken voor de cursor gewist.  

Terwijl u typt, probeert het systeem de naam of het nummer in alle beschikbare 
telefoonboeken te vinden. Onder het invoerveld verschijnt een lijst met de gevonden namen 
en/of nummers. De eerste naam of het eerste nummer is geen zoekresultaat, maar geeft 
datgene weer wat u ingevoerd heeft. U kunt nu uw gewenste gesprekspartner selecteren.  
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In het volgende venster vindt u alle informatie over de deelnemer en heeft u de mogelijkheid 
de betreffende persoon te bellen, een bericht te sturen of als persoonlijke favoriet toe te 
voegen. 

  
 

U kunt nu bellen door de hoorn van de haak te nemen. Voor het versturen van een bericht 
wordt een nieuw venster geopend. 
 

 
 

Om een bericht te schrijven heeft u ook het volledige toetsenbord tot uw beschikking. U 
verstuurt het bericht door het vinkje rechts bovenin aan te tippen. Vervolgens krijgt u kort 
een melding te zien of het bericht succesvol verstuurd is –“Ok”- of niet – “Opdracht mislukt”. 
Een mislukte poging wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de tegenpartij niet in 
staat is een bericht te ontvangen. 
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 Oproeplijsten 

 
 

U heeft de volgende oproeplijsten tot uw beschikking: „Oproepen gecombineerd“, 
„Oproepen (inkomend)“ en „Oproepen (uitgaand)“ en er is een lijst met „Terugbellen actief“ 
en “Automatische nummerherhalingen”. M.b.v. de pijlen bovenin naar links en rechts kunt u 
van lijst wisselen. 

 
 

Na het selecteren van een oproep uit de lijst kunt u: 

- de gespreksdetails bekijken (van, voor, begintijd en duur),  
- de gesprekspartner opnieuw bellen, 
- het telefoonnummer in ‚Kiesvoorbereiding‘ opnemen en aanpassen, 
- de gesprekspartner als nieuw contact in de lokale contacten opnemen,  
- de gegevens wissen 
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 Favorieten  

De favorieten worden parallel op de telefoon en in de UC-applicatie myPBX op de pc 
getoond. 
 

 

 

 

 
 
 

In de favorietenlijst worden de meest gebruikte contacten opgenomen. De favorieten 
worden met presence gegevens getoond, zodat altijd duidelijk is hoe en wanneer de 
deelnemer bereikbaar is.  

Getoonde informatie:  

• Het presence icon symboliseert: „Aanwezig“, „Afwezig“, „Bezig“, „Lunch“, „Vakantie“ 
of „Niet storen“.  

• De beschikbaarheid van een myPBX applicatie wordt aan de hand van een helder 
oplichtend symbool weergegeven. Als myPBX niet actief is, vervaagt het betreffende 
symbool op het beeldscherm.  

• De notitie in de tweede regel is door de partner ingevoerd of komt uit een 
kalenderitem in Exchange.  

Wanneer u een favoriet aantipt, kunt de betreffende persoon bellen, of een bericht sturen of 
de contactgegevens wijzigen of wissen. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er een binnenkomende oproep is voor een iemand uit uw favorietenlijst, kunt u 
bovendien met behulp van de pick-upfunctie het gesprek op uw eigen telefoon overnemen.  
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 Instellingen 
 

 

 

 

 

 

 

 
Onder Accounts staan alle users die op dit toestel geregistreerd zijn. Er kunnen maximaal 6 
users op een toestel aangemeld zijn. Zodra een account geselecteerd wordt, kan 
vervolgens van de betreffende user de actieve user gemaakt worden. Bovendien kunnen 
dan voor deze user de aanmeldingsinstellingen gewijzigd worden. 

Met de Account instellingen kunt u het toestel op ‘Niet storen’ zetten, de beltoon aanpassen, 
aankloppen instellen, de taal veranderen en de tijdweergave instellen. De instellingen zijn 
van toepassing op het actieve account en kunnen voor ieder account anders ingesteld 
worden. 

Met de Telefooninstellingen kan ‘Direct kiezen’ ingesteld worden,  het toestel met het 
invoeren van een PIN geblokkeerd worden, en de toestelinstellingen voor headsets en LCD-
helderheid ingesteld worden. Deze instellingen zijn niet afhankelijk van het actieve account.  

Onder Administratie vindt u technische informatie over de netwerkverbinding van het toestel 
en de mogelijkheid de hele configuratie volledig terug te zetten naar de levertoestand.  

Onder Favorieten kunt u instellen welke favorietenlijsten weergegeven moeten worden. 
Indien er uitbreidingsmodules op de telefoon aangesloten zijn, kan bovendien ingesteld 
worden waar de favorietenlijsten weergegeven worden - op de telefoon of op 
uitbreidingsmodule 1 of 2. Daarnaast kunnen nieuwe lijsten worden gemaakt, die 
vervolgens in de applicatie met de gewenste favoriet gevuld worden.  

Onder Lokaal telefoonboek (lokale contacten) kunt u een contactenlijst aanmaken en 
beheren die alleen op deze telefoon beschikbaar is. Wanneer u een zoekopdracht start in 
de Contacten app, wordt ook in deze gegevens die lokaal op de telefoon opgeslagen zijn 
gezocht. 

Onder Informatie worden IP-adres, serienummer en versie getoond – alle gegevens die 
belangrijk zijn voor eventuele support. 
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De contacten zijn samengesteld uit de lokaal ingevoerde contacten, alle deelnemers uit het 
eigen telefoniesysteem en alle contacten uit eventuele externe databases die aan het 
systeem gekoppeld zijn.  

Er kan in alle contacten tegelijk gezocht worden of separaat in lokale, centrale contacten of 
contacten uit externe databases. 

De lokale contacten kunnen manueel ingevoerd worden of uit de oproeplijsten 
overgenomen worden. 

Over dit document 

Dit document heeft betrekking op de telefoons IP111, IP112, IP222 en IP232 met firmware: 

Versie 12 R1 [12.0.626] 

Merknamen worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. Alle hardware en 
software in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken of dienen als zodanig te 
worden beschouwd.  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.  

Aan het samenstellen van teksten en beelden, maar ook aan het creëren van de software is 
de grootste zorg besteed. Maar fouten kunnen niet volledig worden uitgesloten. Deze 
documentatie is dan ook geleverd onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid of garantie 
van geschiktheid voor een bepaald doel. innovaphone behoudt zich het recht voor deze 
publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren of te veranderen. 
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