Handleiding
Yealink T58A

Inhoud verpakking

Krulsnoer

IP Toestel

Ethernetkabel
(FTP CAT5E kabel )

Hoorn

Voedingadapter
(optioneel)

Standaard

CAM50

Muurbeugel
(optioneel)

De Yealink USB camera CAM50 is voor de SIP-T58A IP phone optioneel. We adviseren om enkel orginele accessoires
van Yealink te gebruiken. Het gebruik van niet originele accessoires kan invloed hebben op de prestaties van het
product.

Telefoon aansluiten
1. Sluit de camera aan:

Aanpassen
van de sluimer

PC

Internet

DC5V

PC

Internet

DC5V

Aanpassen
van de camerahoek

De camera kan alleen aan de bovenzijde van het toestel worden aangesloten. De T58 ondersteunt alleen de Yealink
originele USB camera CAM50.

2. Klik de standaard vast aan het telefoontoestel:

Duwen
ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ
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3. Bevestig de optionele wandbeugel aan het toestel:

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

Duwen
ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

Op het toestel zit een hoornlipje welke kan worden omgedraaid inden het toestel als muurmodel wordt gebruikt.
Hierdoor blijft de hoorn netjes op het toestel zitten in een verticale stand.

4. Sluit de hoorn en de headset aan (optioneel):

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＰＣ

ＤＣ５Ｖ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

De headset wordt niet meegeleverd, deze dient u apart aan te schaffen.

5. Sluit de USB stick aan (optioneel):

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

De USB poort kan ook worden gebruikt om de EXP50 of een USB stick aan te sluiten. De USB stick en de EXP50
dienen afzonderlijk te worden aangeschaft.
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6. Sluit de ethernet kabel of de voedingsadapter aan:
Voedingsadapter
(5 V CC)

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

A

Via
voedingsadapter

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

ＤＣ５Ｖ

B

Via PoE (Power
over Ethernet)
IEEE 802.3af compliant
PoE Hub/Switch

Het IP toestel dient alleen in combinatie met de originele voedingsadapter (5V/2A) te worden gebruikt.
Het gebruikt van een niet originele Yealink voedingsadapter kan tot schade leiden aan het toestel.

7. Aansluiten op het netwerk:
Er zijn twee mogelijkheden om het toestel op een netwerk aan te sluiten. Uw systeembeheerder kan
u het beste aangeven wat voor u het meest geschikt it.
a. Aansluiten op een bedraad netwerk:

PC
PC aansluiting
Connexion PC
(Optioneel)
(en option)

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

ＰＣ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

Indien u een PC gaat doorlussen, adviseren wij u gebruik te maken van de meegeleverde ethernetkabel.

b. Aansluiten op een draadloos netwerk :
1. Veeg van boven naar beneden op het scherm, het controle scherm verschijnt.
2. Druk op Instellingen Instellingen Wi-Fi.
3. Druk op Wi-Fi logo.
Het toestel zal automatisch op zoek gaan naar beschikbare draadloze netwerken in
de omgeving.
4. Kies een beschikbaar draadloos netwerk uit de lijst.
5. Als het draadloos netwerk beveiligd is, voer dan het wachtwoord in het veld Wachtwoord in.
6. Druk op Verbinden om met het draadloze netwerk verbinding te maken.
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Beschrijving van de toetsen
18
16

17

1
2

3
15

14

13

4

8
5

9

6

10
11

7

12

19

ＰＣ

1

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

Camera

8

2

Power Indicatie LED

9

Doorverbinden Toets

15 Telefoonhaak

WACHT Toets

16 Camera Lens

3

Touch Screen

10 VOICEMAIL Toets

17 Camera Indicatie LED

4

HEADSET Toets

11 Volume Toets

18 Sluiter knop

5

DEMPEN Toets

12 Keypad

19 USB2.0 poort

6

HERKIEZEN Toets

13 Speaker

7

Luidspreker Toets

14 Hoornlip

Status iconen op het LCD scherm:
(Groen) Geregistreerd

(Grijs) Registratie mislukt

(Knipperend groen) Registreren
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Gebruik van het toestel
Status van de pictogrammen

Pictogram

Laat zien dat...
de camera niet aan staat.

(wit)

de WiFi aan staat.

(groen)

het toestel is verbonden met een WiFi netwerk.
het bekabelde netwerk niet beschikbaar is.

(wit)

de Bluetooth aan staat.

(groen)

er een Bluetooth verbinding is gemaakt.

(groen)

er een koppeling is met een mobiele telefoon.
het toestel vergrendeld is.
“Doorschakelen” actief is.
“Niet storen” actief is.
“Automatisch beantwoorden” actief is.
er gemiste oproepen zijn.
er nieuwe voicemail berichten zijn.
“Stil” actief is.
er een USB stick is gedetecteerd.

Gebruik van het Touch Screen
Standaard zijn er drie verschillende standby standen. Het beginscherm zoals getoond:
Status balk
Bellen

Digitaal klok Widget

Telefoonboek

Toevoegen van
DSS toetsen.

Logboek

Android toetsen

Pagina indicator

Navigeren door de touchscreen :
• Veeg van rechts naar links door de verschillende standby schermen.
• Toets op

om terug te gaan naar het vorige scherm.

• Toets op

om terug te gaan naar het begin scherm.

• Toets op

voor een overzicht van de geopende applicaties..
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Aanpassen van de achtergrond:
1. Houd een vinger 2 seconden op een lege plek op het scherm.
2. Toets op ACHTERGRONDEN.
3. Kies een afbeelding naar keuze.
4. Toets op Achtergrond instellen.
Een Widget toevoegen aan het beginscherm:
1. Houd een vinger 2 seconden op een lege plek op het scherm.
2. Toets op WIDGETS.
3.	Sleep de gewenste widget boven/beneden/links/rechts naar een plek op het scherm.
Controle scherm en Berichten scherm
Veeg van bovenaan het scherm naar beneden om naar de controle scherm en het berichten
scherm te gaan.
1 Geeft de datum en tijd weet van het toestel
2 Controle scherm

• Snel aan en uit zetten van diverse
funcionaliteiten
• Om de helderheid in te stellen, schuif het
balkje.

3 Berichten scherm

4 Android toetsen.

Het berichten scherm toont een lijst van o.a.
gemiste oproepen, Voismail, doorgestuurd
gesprekken etc.
• Alle berichten verwijderen, toets
• Een specifiek bericht verwijderen, veeg deze
naar links of rechts
• Om de details te zien, klik op het bericht.

Veeg van onder naar boven om het scherm te verbergen.
Invoeren en updaten van gegevens
Gebruik maken van het keyboard in het scherm:
1. Tik op het invoerveld, het keyboard verschijnt op de touchscreen:
1
2
3
4
5
1 Backspace toets.

3 Shift functie.

2 Afhankelijk van de context.

4 W
 isselen naar numeriek&symbolen
ingave modus.

• Tik Volg. om naar het volgende veld te gaan.
• Tik Klaar om de gegevens te bewaren.
• Tik Kiezen om het nummer te bellen.
• Tik Ga om de pagina te bezoeken.

 oor het wijzigen van de invoeropties,
5 V
instellingen voor Android-toetsenbord
(AOSP).
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2. Als u klaar bent met het toestenbord, toets

om het keyboard te verbergen.

Gebruik de keypad: Voor het kiezen of invoeren van een nummer.
Een invoerveld selecteren: Tik op het invoerveld, tik de gewenste optie in de pop-up box.

Basis gebruik
• Oproep video/audio
Via de hoorn:
1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op toets Audio opr.
Via de handenvrij spreken toets:
1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op de
2. Geef het nummer in en druk op toets Audio opr.
Via de headset:
1. Als de headset is aangesloten, druk op de toets
2. Geef het nummer in en druk op toets Audio opr.

om de headset modus te activeren.

• Oproep aannemen video/audio
Via de hoorn: Neem de hoorn van het toestel.
Via de handenvrij: Druk op de toets
Via de headset: Druk op de toets

.
.

• Video aanpassen tijdens een gesprek
Pas het video formaat aan:
• Tik op Volledig scherm om de video in het volledige display te tonen.
• Tik op

om terug te gaan.

De videostream aan- /uitzetten tijdens de oproep:
Veeg op het scherm van boven naar beneden om het controle scherm te openen,
tik Video om de lokale camera aan of uit te zetten.

• (Video) oproep beëindigen
Via de hoorn: Plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets Verb.
Via de handenvrij: Druk op de toets

of druk op de toets Verb.

Via de headset: Druk op de toets Verb.

• Opnieuw kiezen

• Druk op de toets

om naar het logboek te gaan en kies vervolgens de gewenste ingave.

• Druk vanuit de ruststand twee keer op de toets
opnieuw te kiezen.

om het laatst gekozen nummer

• Mute in- en uitschakelen
• Druk op de toets

om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.

• Druk op de toets

om de microfoon opnieuw in te schakelen.

• Wachtstand
Een gesprek in de wachtstand zetten:
Druk op de toets
of op de toets Wacht tijdens het gesprek.
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Een gesprek uit de wachtstand halen:
• Indien een gesprek in de wachtstand staat, druk op de toets

of op de toets Hervatten.

• Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, kies het gesprek dat u wilt gervatten
en druk op toets
of druk op de toets Hervatten.

• Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden :

Onaangekondigd doorverbinden:
1. D
 ruk op de toets
of op de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de
wachtstand geplaatst.
2. G
 eef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. D
 ruk op de toest
of op de toets Doorv.
Direct doorverbinden:
1. D
 ruk op de toets
of op de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de
wachtstand geplaatst.
2. G
 eef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets
.
3. D
 ruk op de toets
of op de toets Doorv. zodra u de overgangstoon hoort, plaats
de hoorn terug.
Aangekondigd doorverbinden:
1. D
 ruk op de toets
of op de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de
wachtstand geplaatst.
2. G
 eef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets
.
3. D
 ruk op
of op de toets Doorv. nadat u het gesprek heeft aangekondigt bij het gekozen
nummer.

• Doorschakelen
Inkomende oproep doorschakelen:
1. V
 eeg van boven naar beneden op het scherm om naar het controle scherm te gaan.
2. D
 ruk op Instellingen Opties Doorschakelen.
3. S
 electeer de gewenste doorschakeling :
Direct–––Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
Bij Bezet–––Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.
Vertraagd–––Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingesteld
vertragingstijd is verstreken.
4. G
 eef het bestemmingsnummer in. Voor Vertraagd, geef dan ook een vertragingstijd op.
5. D
 ruk op
in het scherm om de instellingen te bevestigen.

• Conferentie gesprek
1. D
 ruk op de toets Conferentie tijdens het gesprek.
Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. G
 eef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren,
druk op de toets
of op de toets Conf.
3. W
 anneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets Conf. om de conferentie te
starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek..
4. V
 erbreek de verbinding om het conferentiegesprek af te sluiten.
U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets Splitsen.
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• Voicemail

Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn
ingesproken. De power indicator LED knippert langzaam rood.
Om de Voicemail berichten af te luisteren: (Zorg ervoor dat de codes van de spraakberichten
ingesteld zijn in de telefoon)
1. Twee manieren:
•D
 ruk op de toets

.

• Sleep van boven naar beneden om het meldingscentrum te openen, druk op
Voicemail en selecteer vervolgens het gewenste item.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Aanpassen van het toestel
• Logboek
1. D
 ruk op , selecteer de gewenst lijst aan de linkerzijde.
2. S
 leep naar boven of naar beneden om de lijst te doorlopen.
3. D
 ruk op
in het scherm, u heeft de volgende mogelijkheden:
• Telefoonboek om het telefoonnummer toe te voegen aan het lokale telefoonboek.
• Naar blokkadelijst om het telefoonnummer te blokkeren.
• Wijzigen voor kiezen om het nummer aan te passen voordat u uit belt.
• Wis alles om alles nummers te verwijderen uit de lijst.
• Wis alles om alles nummers te verwijderen uit de lijst.

• Telefoonboek
Een contact toevoegen:
1. D
 ruk op , in het scherm en selecteer de gewenst groep aan de linkerzijde.
2. D
 ruk op
in het scherm om een contact toe te voegen.
3. G
 eef een unieke naam op in het veld Naam en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. D
 ruk op
in het scherm om de contactpersoon toe te voegen.
To edit a contact:
1. D
 ruk op , in het scherm en selecteer de gewenst groep aan de linkerzijde.
2. D
 ruk op in het scherm bij de gewenste contact.
3. P
 as de contact informatie aan.
4. D
 ruk op
in het scherm om de wijzigingen door te voeren.
Een contactpersoon verwijderen:
1. D
 ruk op
in het scherm en selecteer de gewenst groep aan de linkerzijde.
2. D
 ruk op in het scherm bij de gewenste contact en druk op Verwijderen in het scherm.
3. D
 ruk op OK in het scherm als er staat: «Verwijder geselecteerde item?».
U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij Logboek.

• Volume Aanpassen
• Druk op
tijdens het gesprek om het volume van de handset/handenvrij/
headset harder of zachter te zetten.
• Druk op

als het toestel in de rust stand is om het beltoon volume aan te passen.

• Druk op

om het volume van de media aan te passen.
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Declaration of Conformity
Date of Issue: 2017-03-20
We: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
Declare that the product:
(A)
Type: Smart Media Phone Model: SIP-T58A with camera, SIP-T58A
Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive:
Directive:
R & TTE Directive 1999/5/EC and RE Directive 2014/53/EU
(B)
The
product
complies
with
the
following
standards:
Conformity
Safety:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013
EMC:

EN 55032:2012/AC:2013

(C)

EN 55024:2010
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3:2013
Radio:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 300 328 V2.1.1

Health:

EN 62311:2008

mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules,
including the manufacturer’s issuance of a “Declaration of Conformity.” Additional guidelines can be found at:
R&TTE Directive website: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/guide7.htm, This attestation is specific to the
standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or directives may be required. This certification is
only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

German:

Das oben beschriebene Objekt (A) entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgefühten EU
Vorgaben (B) und den Harmonisierten Normen (C)

French:

L’object de la déclaration décrite ci-dessus (A) est conforme aux conditions stipulées dans les
législations de l’Union européenne énoncées ci-après (B) et aux normes harmonisées (C)

Nederlands:

Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven (A) is conform de vereisten van
onderstaande EU-wetgeving (B) en geharmoniseerde normen (C)
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