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Handleiding
Basisfuncties
Yealink T46G

Nummer
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Item
LCD Scherm
Statusindicator
Sneltoetsen

Toelichting
Toont informatie.
Indiceert dat de telefoon aan of uit staat.
Sneltoetsen om bijv. een collega of partner snel te
bellen.
Headset-knop
Schakelt en geeft aan of de headset-modus is
Mute-knop
geactiveerd.
Knop om uw stem te dempen.
Message-knop
Toegang tot spraakberichten.
Hold-knop
Plaatst een gesprek in de wacht of hervat een gesprek.
Redial-knop
Belt het laatste nummer dat ingevoerd is.
Transfer-knop
Verbindt een gesprek door naar een andere partij.
Luidspreker-knop Knop om het gesprek in handsfree-modus te zetten.
Volumeknop
Past het volume van de telefoon aan.
Keypad
Om nummers, letters in te voeren.
Navigatieknoppen Om te navigeren in het menu.
Softkeys
Knoppen met een variabele functie.
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Doorverbinden (transfer)
Het doorverbinden van gesprekken kan op twee manieren:
-

Zonder aankondiging (blind): verbindt een beller door naar een ander nummer
zonder aankondiging of overleg.
Met aankondiging (attended): verbindt een beller door waar het mogelijk is eerst
te overleggen.

Om zonder aankondiging (blind) door te verbinden:
1. Druk op ‘Transfer’
2. A. Druk op de sneltoets van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op
‘OK’.
B. Typ het nummer in van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op
‘OK’.
3. Druk nogmaals op ‘Transfer’
en leg de hoorn direct daarna op de haak.

Om met aankondiging (attended) te door te verbinden:
1. Druk op ‘Transfer’
2. A. Druk op de sneltoets van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op
‘OK’.
B. Typ het nummer in van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op
‘OK’.
3. A. Nadat u heeft overlegt, druk op ‘Transfer’
om de beller daadwerkelijk door
te verbinden.
B. Nadat u overlegd heeft, legt u de hoorn op de haak.
C. Mocht het zo zijn dat de beller niet doorverbonden hoeft te worden, dan kunt u
op de ‘Verder’ softkey drukken om de beller weer op te pakken.

In de wacht zetten (hold)
De hold functie wordt gebruikt bij het in de wacht zetten van een actieve beller. Zodra een
beller op hold wordt gezet is er geen communicatie meer tussen de beide partijen totdat
het gesprek wordt voortgezet.
1. Druk op de ‘Hold’
knop om de beller in de wacht te zetten. Druk nogmaals op
‘Hold’
om de beller weer uit de wacht te halen.
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Microfoon dempen (mute)
De mute functie zorgt ervoor dat de beller u (tijdelijk) niet hoort. Dat kan handig zijn bij
bijvoorbeeld niezen, hoesten, etc, maar ook als u tussendoor wilt overleggen terwijl u de
beller nog wel kan horen.
1. Druk op de ‘Mute’
knop om uw stem te dempen. Nogmaals drukken zorgt
ervoor dat de beller u weer kan horen.

Niet storen (DND)
De DND-functie wordt gebruikt om aan te geven dat u momenteel telefonisch
onbereikbaar bent. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld werkoverleg, pauze, etc. Zodra u
DND aanzet, kunt u geen calls meer ontvangen.
1. Druk op de ‘DND’ knop. Rechts bovenin de display komt een icoontje (
of ‘DND’)
te staan. Druk nogmaals op de ‘DND’ knop zodra u weer bereikbaar bent.

Doorschakelen naar ander (extern) nummer
1.
2.
3.
4.

Open het ‘Menu’ door op de meest rechter softkey te drukken.
Navigeer met de pijltjes naar ‘Opties’ en druk op ‘OK’.
Navigeer met de pijltjes naar ‘Doorschakelen’ en druk op ‘OK’.
Navigeer met de pijltjes naar ‘Direct, Bezet of Vertraagd’ en druk op ‘OK’.
Direct: er wordt direct doorgeschakeld
Bezet: er wordt doorgeschakeld als uw status ‘’Niet storen/DND’’ is.
Vertraagd: er wordt doorgeschakeld na x aantal seconden.
5. Zet de status op ‘Ingeschakeld’.
6. Vul bij ‘Forward to’ het nummer in waar naar doorgeschakeld moet worden.
7. Klik op ‘Opslaan’.

Handleiding – Basisfuncties – Yealink T46G

Pagina 4 van 4

