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A. Uw Yealink-toestel leren kennen 

 
 
Item  Beschrijving  
1  LCD scherm  Geeft de volgende informatie 

weer in het scherm: 
Gesprekken/berichten en 
softkeys datum en tijd  

2  Led lampje  De status van het toestel weer  
3  Lijn toetsen  Aan de lijnen worden een of 

meerdere accounts gekoppeld  
4  Mute/Headset/Berichten/Redial  

Toetsen  
Onderdrukt de microfoon de 
bellende partij is nog wel 
hoorbaar/Aan-Uit zetten van de 
headset/Geeft berichten 
aan/Gekozen nummers worden 
getoond  

5  Speaker toets  Handen vrij bellen of op de 
speaker zetten  

6  Volume toets +/-  Past het volume aan van de 
hoorn/headset/luidspeaker en 
het belsignaal  

7  Toetsenbord  Biedt de cijfers, letters en 
speciale tekens in context-
gevoelige toepassingen  

8  Blader met de pijlen door de 
getoonde informatie/OK om te 
bevestigen en X om te annuleren 

 
9  Softkeys  
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Blader met de pijlen door de getoonde 
informatie/OK om te bevestigen en X om te 
annuleren  

 
 
Aanmelden  
Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door:  
Met het toestel te bellen naar 901 of de aanmeld toets in te drukken.  
Vervolgens wordt er gevraagd naar uw 3 cijferig extensie nummer gevolgd door uw wachtwoord. 
U dient beide af te sluiten met een #. Daarna is uw toestel klaar voor gebruik.  
 
 
Afmelden  
Om uw toestel af te melden en zo misbruik te verkomen dient u:  
Met het toestel te bellen naar 902 of de afmeld toets in te drukken. 
Vervolgens wordt er gevraagd naar uw wachtwoord. Sluit af met een #.  

Daarna is uw toestel afgemeld en is het niet meer mogelijk om te bellen. 

 

 

1. Nieuw gesprek opzetten  

 

 

 

 

 

2. Gebruikmaken van de speaker  

 

 

3. Gebruikmaken van de Headset  

gesloten druk dan op  om deze te activeren  

 
 

4. Beantwoorden van een gesprek/Beëindigen/Herhalen  

 

 drukken  

 drukken  

e gesprek wordt nu in het scherm getoond. Er staat dan 1/2 in de 

display door op de  pijl te drukken kun je het gesprek selecteren dan staat er 2/2  

hervatten’ het gesprek aannemen  

n naar 1/2 en druk dan op ‘hervatten’  
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5. Het gesprek op mute (onderdrukken van het gesprek) zetten  

  drukken er verschijnt ook een teken in het scherm  

 

 
 

6. In de wacht plaatsen van het gesprek  

wacht. Druk op verder om het gesprek te vervolgen  

 

 

7. Gesprek doorverbinden  

 

Zonder aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop ‘Doorv’ op 

de softkey toets of de doorverbind toets . Toets het telefoonnummer in en druk op 

‘Doorv’ of de hoorn op het haakcontact leggen.  

 

Met aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop ‘Doorv’, toets 

het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om 

het gesprek door te verbinden leg je de hoorn op de haak of de ‘Doorv’ toets. Wilt U 

terug naar ‘de eerste beller’ druk dan op de  In de display staan nu 2/2 gesprekken. 

Door op de onderste pijl te drukken kunt u pendelen/wisselen tusen de twee gesprekken. 

Wel even uit de wacht halen door op ‘verder’ te drukken. Met ‘Doorv.’ worden de 

gesprekken aan elkaar doorverbonden.  

 

 

8. Gesprekken doorschakelen bij (altijd/bezet/niet beantwoorden)  

Kies 910, u komt in een gesproken menu met de opties doorschakelen.  

 

 

9. Conference Call  

Nieuw (softkey) bel naar een andere party(nummer) en 

dan kunt u op de (softkey) voor Conf. kiezen  

 
10. Gesprekshistorie/Ringtones  

 

 

 

Voeg toe aan telefoonboek en sla op  

 

 Ringtone aanpassen bij menuInstellingen[OK]Basic[OK]Oproep melodieën  

 

 

Handige tips bij wisselgesprekken  

Uitzetten wissel/gesprek  
[functies] [OK] [aankloppen] [OK] Gebruik de 

navigatietoetsen om aankloppen in of uit te schakelen en sla deze op  
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Nummer plan: 

 

SERVICENUMMER BESCHRIJVING 

901 Aanmelden op toestel met Gebruikersextensie 

902 Afmelden van toestel met Gebruikersextensie 

903 Aanmelden op wachtrij met Gebruikersextensie 

904 Afmelden van wachtrij met Gebruikersextensie 

905 Geluidsopname maken 

906 Meeluisteren met andere Gebruiker 

910 Doorschakelmenu om doorschakelingen op Gebruikersextensie in te stellen 

912 Aanmelden met Gebruikersextensie met twinning 

913 Afmelden met Gebruikersextensie met twinning 

915 Tijdsconfiguratiebeheer 

920 Voicemailbeheer (afluisteren, inspreken) 

930 Gesprek parkeren (om op een ander toestel over te nemen) 

*8             Call pickup, oproep overnemen die rinkelt op een ander toestel 

 

Wij raden u aan om het doorverbinden naar andere toestellen via de Doorverbind toets 

van het toestel te doen, echter inkomende gesprekken kunnen ook doorverbonden 

worden door tijdens het gesprek * te kiezen voor aangekondigd doorverbinden of # voor 

onaangekondigd doorverbinden. 

 

 


