Yealink T46G
1

Lcd scherm (geen touchfunctie)

2

LED, licht op bij berichten/opstart

3

BLF-toetsen, programmeerbaar

4

“Mute (stil)” / Koptelefoon

5
6

Berichten; (Hold)Wachtstand
Opnieuw kiezen; doorverbinden
Handen-vrij stand aan/uit

7

Volume (werkt per functie)

8

Numeriek toetsenpaneel

9

11

Pijltoetsen – beweeg door menu’s;
OK bevestigt; X onderbreekt
Instelbare Toetsen - naam verandert
bij functie
Luidspreker (volumeknop bepaalt)

12

Hoorn-haak bij bevestiging aan muur

13

Ophangen/verbreken

10

Doorverbinden (zonder ruggespraak) (10)

Tweede gesprek aannemen (3)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek
op de menu toets Doorverbinden (bij 10). Hiermee wordt het
actieve gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je
kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern)
aan wie je wilt doorverbinden. Zodra die telefoon over gaat
druk je nogmaals op Doorverbinden om door te verbinden.

Gesprekken komen binnen op de eerst beschikbare lijn. Als er een
gesprek binnenkomt gaat het bijbehorende BLF-lampje knipperen en
gaat de telefoon over. Zodra een tweede gesprek binnenkomt gaat er
een tweede BLF-lampje knipperen.
Neem de hoorn op of druk op het knipperende lampje.

Doorverbinden (met ruggespraak)

Een gesprek in de wacht zetten / Wachtstand toets (5)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek
op de menu toets Doorverbinden. Hiermee wordt het actieve
gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu
het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie
je wilt doorverbinden.
Wanneer die tweede persoon opneemt kun je ruggespraak
voeren zonder dat de eerste persoon dit kan horen. Om het
gesprek door te verbinden naar de eerste persoon druk je op
Doorverbinden. Je maakt zelf daarna geen deel meer uit van het
gesprek. Dat kan wel met een tele conferentie
Als je het gesprek met de tweede persoon verbreekt wordt het
eerste gesprek niet doorverbonden. Dit gesprek blijft in de
wachtstand totdat je het gesprek terugneemt of het proces
opnieuw start met een ander nummer.

Door op Hold/Wachtstand te drukken zet je een gesprek in de wacht.
De beller hoort nu de ingestelde wachtmuziek. Je kunt nu een tweede
gesprek opnemen of starten. Bij het gebruik van meerdere lijnen zullen
de gesprekken die in de wacht staan rood knipperen. Druk op de Hold
knop of de knipperende BLF-knop om het gesprek weer terug te nemen.

Microfoon uitschakelen (4)
Als je de microfoon uit wilt schakelen druk je op de mute (stil) knop. Op
dat moment hoort de andere persoon niet meer wat er gezegd wordt.
Druk nogmaals om de microfoon weer in te schakelen.

Redialknop (5)
Wanneer je op de Redialknop drukt, krijg je een lijst met de laatst
gebelde telefoonnummers. Hier kun je mbv de pijltjestoetsen een
telefoonnummer uitlezen of terugbellen.

Volume (7)
Met de volume toets stel je het volume van de hoorn of de
luidspreker in. Tijdens een gesprek, of als de hoorn op de haak
ligt, kun je het volume aanpassen.

Lijsten / Externe lijst (10)
Met de menu toets lijsten krijg je zowel de interne als de externe
telefoonlijst in je scherm, deze lijst telefoonlijst kan je zelf beheren.
Vanuit deze lijst kan je nummers uitlezen dan wel bellen.

Instelbare toetsen (10)
Deze aanpasbare toetsen op het scherm kunnen o.a.
Snelkiesnummers zijn om je in of uit een bel-queue te melden.

Externe lijst
De menutoets Ext. Lijst geeft de algemene telefoonlijst die centraal
door de beheerder wordt onderhouden.

Snel keuze toets
*20* andere lijn overnemen die overgaat op een ander toestel
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