
Handleiding
Yealink T33G IP Phone



Inhoud van de verpakking

 
Wij adviseren u om alleen accessoires te gebruiken die geleverd zijn of goedgekeurd door Yealink. Niet-
goedgekeurde accessoires van derden kunnen de prestaties van de apparatuur negatief beinvloeden.

Bevestig de houder
 

 
U kunt de telefoon ook aan de muur bevestigen.

IP-telefoon Telefoonhoorn Snelstartgids Stroomadapter (optioneel)

HouderEthernetkabelTelefoonsnoer
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Een gesprek plaatsen
Met gebruik van de hoorn :

1. Neem de hoorn van de haak.
2. Toets het nummer in en druk op de Send-toets.

Met gebruik van de speaker :
1. Laat de hoorn op de haak en druk op .  
2. Toets het nummer in en druk op de Send-toets. 

Met gebruik van een headset :
1. Druk, met aangesloten headset, op  om de headsetmodus te activeren.
2. Toets het nummer in en druk op de Send-toets.

Een gesprek aannemen
Met gebruik van de hoorn : neem de hoorn van de haak. 

Met gebruik van de speaker : druk op .

Met gebruik van een headset : druk op .

U kunt een inkomend gesprek weigeren door op de Afwijzen-toets te drukken.

Een gesprek verbreken
Met gebruik van de hoorn : leg de hoorn neer of druk op de Verbreken-toets. 

Met gebruik van de speaker : druk op  of druk op de Verbreken-toets.

Met gebruik van een headset : druk op de Verbreken-toets.

Opnieuw bellen
•  Druk op  voor de uitgaande gesprekkenlijst, selecteer de gewenste persoon, en druk op  of 

de Send-toets.

•  Druk twee keer op  terwijl de telefoon niet gebruikt wordt, om het laatst gebelde nummer 
opnieuw te bellen.

Een gesprek op stil zetten
•  Zet tijdens een gesprek de microfoon uit met  .

• Druk opnieuw op  om de microfoon aan te zetten.

Wachtstand
Om een gesprek in de wachtstand te zetten :

Druk op de Wachten-toets tijdens een gesprek.

Doe het volgende om het gesprek te hervatten :
•  Bij één gesprek in de wachtstand: druk op de Hervatten-toets.
• Als er meerdere gesprekken in de wachtstand staan: selecteer eerst het gewenste gesprek en 
druk dan op de Hervatten-toets.
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Gesprek doorverbinden
Een gesprek kan als volgt worden doorverbonden:

Blind doorverbinden
1.  Druk tijdens het gesprek op de Doorverbinden-toets.
2.  Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden.
3.  Druk op de B Trans-softkey.

Semi-aangekondigd doorverbinden
1.  Druk tijdens het gesprek op de Doorverbinden-toets.
2.  Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden en druk op de Send-toets.
3. Druk op de Doorverbinden-toets wanneer u de terugbeltoon hoort.

Aangekondigd doorverbinden
1.  Druk tijdens het gesprek op de Doorverbinden-toets.
2.  Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden, en druk op de Send-toets.
3. Druk op de Doorverbinden-toets als de andere persoon opneemt.

Oproep doorschakelen
Om Oproep doorschakelen te activeren :

1.  Druk op de Menu-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt, en selecteer Opties     
Oproep doorschakelen.

2. Kies het gewenste doorschakeltype.
3.  Voer het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Voor Doorschakelen bij geen gehoor, 

selecteer in het Vertraging-veld hoe lang er gewacht moet worden met doorschakelen.
4. Druk op de Opslaan-toets om de instelling op te slaan.

Telefonisch vergaderen
1. Druk op de Vergader-toets tijdens een gesprek. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2.  Toets het nummer van de andere partij in en druk op de Send-toets. 
3.  Druk opnieuw op de Vergader-toets als de andere partij opneemt. Alle partijen zitten nu  

in de vergadering.
4. Druk op de Verbreken-toets om voor iedereen op te hangen.

U kunt de vergadering in twee aparte gesprekken opdelen door op de Splitsen-toets te drukken.

Sneltoetsen
Het instellen van de sneltoetsen :

1.  Druk op de Menu-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en kies Opties    Functietoetsen.
2.  Selecteer de gewenste functietoets, en druk op de Enter-toets.
3.  Selecteer Snelkiezen in het TYPE-veld, selecteer het gewenste contact in het Account ID-veld, 

toets een labelnaam in het Label-veld in, toets een nummer in het Waarde-veld in.
4.  Druk op de Opslaan-toets om de instellingen te bewaren.

Om de sneltoetsen te gebruiken :
Druk op de gewenste sneltoets om het ingestelde nummer te bellen.
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Voicemail
De aanduiding ‘nieuw spraakbericht’ in het scherm geeft aan dat er een of meer spraakberichten  
in de berichtenlijst staan. Het rode ledlampje knippert langzaam.

Spraakberichten beluisteren :
1. Druk op  of de Verbinden-toets.
2. Volg de gesproken aanwijzingen op om uw spraakberichten te beluisteren.

Logboek
1.  Druk op de Logboek-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en druk op   of   

om de lijst te bekijken.
2.  Doe het volgende om een item uit de lijst te kiezen :

•  Druk op de Send-toets om het nummer te bellen.
• Druk op de Wissen-toets om het item te wissen.

Als u op de Opties-toets drukt, kunt u het volgende doen:
•  Kies Details om gedetaileerde informatie over het item te bekijken.
• Kies Toevoegen aan contacten om het item aan de eigen telefoonlijst toe te voegen.
• Kies Blokkeren om het item aan de lijst met geblokkeerde nummers toe te voegen.
• Kies Alles Wissen om alle items in de lijst te wissen.

Telefoongids 
Een contact toevoegen :

1.  Druk op de Lijst-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en kies Alle Contacten.
2. Druk op de Toevoegen-toets om een contact toe te voegen.
3.  Voer een unieke contactnaam in het Naam-veld en de contactnummers in de  

overeenkomstige velden in.
4. Druk op de Opslaan-toets om de wijzigen op te slaan.

Contactgegevens wijzigen:
1.  Druk op de Lijst-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en selecteer Alle contacten.
2.  Druk op  of  om het gewenste contact te kiezen, druk op de Opties-toets en kies Details.
3.  Wijzig de contactgegevens.
4.  Druk op de Opslaan-toets om de wijzigingen op te slaan.

Een contact wissen :
1.  Druk op de Lijst-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en selecteer Alle contacten.
2.  Druk op  of  om het gewenste contact te selecteren, druk op de Opties-toets en selecteer 

vervolgens Wissen.
3.  Druk op de OK-toets als de vraag « Het geselecteerde item wissen » in het scherm 

verschijnt.

Volume aanpassen
Druk op  om het volume aan te passen.
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Gebruiksvoorschriften
Bedrijfstemperatuur
• Gebruikstemperatuur: -10 tot 50°C (+14 to 122°F)
• Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
• Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 to +160°F)

Garantie
Onze produktgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens 
de gebruiksvoorschriften en systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit produkt, of voor welke 
claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen 
met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit produkt. Wij 
zijn niet aansprakelijk voor financiele schade, winstderving, claims van derden, 
etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit produkt.

DC-symbool 
 is het symbool voor DC (direct current) of gelijkstroom.

Richtlijn Beperking Gebruik Gevaarlijke Stoffen (RoHS)
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Europese RoHS-richtlijn. 
Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door een e-mail 
te sturen naar support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies
Bewaar deze instructies goed en lees ze voor gebruik!
De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht genomen worden 
om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te 
voorkomen.

 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
• Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de 

veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik 
in acht nemen.

• Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport, en 
gebruik.

• Vermijd stoten en laten vallen van het apparaat tijdens opslag, transport 
en gebruik.

• Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem voor reparaties 
contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.

• Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele 
organisatie of individu toegestaan om enige verandering in de 
samenstelling of veiligheid van het apparaat aan te brengen. Yealink is in 
geen geval aansprakelijk voor de gevolgen of juridische problemen die 
door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.

• Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik 
van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden 
gerespecteerd .

 MILIEUEISEN
• Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het 

apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
• Houd het apparaat droog en stofvrij.
• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
• Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, aangezien deze het 

apparaat kunnen beschadigen en/of vervormen.
• Houd voor een goede warmteafvoer minstens 10 cm ruimte vrij rondom 

het apparaat.
• Plaats het apparaat niet op of in de buur t van ontvlambare of 

brandgevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld van natuurrubber.
• Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals 

kaarsen of elektrische kachels.
• Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met 

een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals magnetrons of 
koelkasten.

 GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Laat het apparaat niet door kinderen zonder begeleiding bedienen.
• Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband 

met het risico op inslikken en verstikking.
• Gebruik alleen door de fabr ikant geleverde of goedgekeurde 

accessoires.
• De voeding van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de 

ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde 
overspanningsbeveiliging.

• Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn bij het insteken of 
verwijderen van een kabel.

• Voorkom het morsen van vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat 
niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, 
wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.

• Voorkom storing van het apparaat door niet op de kabels te stappen, er 
aan te trekken of te ver door te buigen.

• Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de 
stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de twisted 
pair ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om blikseminslag te voorkomen.

• Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de 
voeding los van het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.

• Als er rook uit het apparaat komt, of wanneer u een abnormaal geluid 
of geur bemerkt, koppel het apparaat dan onmiddelijk los van de 
stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met 
het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.

• Steek geen voorwerpen in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij 
het apparaat of accessoires horen.

• Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel 
aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt 
ontkoppeld.

 REININGSVOORSCHRIFTEN
• Gebruik het apparaat niet en ontkoppel het van de stroomtoevoer voordat 

u het apparaat gaat reinigen.
• Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat te 

reinigen.
• Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een vuile of natte 

stekker kan leiden tot elektrische schokken of andere gevaren.

 RECYCLING

Gooi het apparaat nooit bij het huisvuil
Vraag uw gemeente hoe u zich op een milieuvriendelijke manier kunt 

ontdoen van uw afval. De kartonnen doos, de plastic verpakking en de 

onderdelen van het apparaat moeten mogelijk worden gerecycled in 

overeenstemming met de geldende recyclingvoorschriften in uw land. 

Houd u altijd aan de geldende voorschriften

Wie zich niet aan de voorschriften houdt kan worden beboet of wettelijk 
worden vervolgd. Het logo met de doorkruiste vuilnisbak op het 
apparaat betekent dat het aan het einde van de levensduur naar een 
speciaal afvalverwerkingsstation moet worden gebracht en gescheiden 
van huishoudelijk afval moet worden verwerkt.

PROBLEEMOPLOSSING
• De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat.

De stekker geeft een slechte verbinding.
1. Reinig de stekker met een droge doek.
2. Gebruik een ander stopcontact.

• De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
1. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.

• De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
1. Sluit de kabel correct aan.

• U kunt de kabel niet goed aansluiten.
1. Mogelijk probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
2. Gebruik de juiste voedingsadapter.

• Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.
1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiele reparatiedienst met andere vragen.

Contactgegevens
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077 ZX Amsterdam, 
Nederland
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Geproduceerd in China
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SIP-T33P, SIP-T33G

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
WWW.YEALINK.COM

   

Declaration of Conformity
We,
       YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD, 
       Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, 
       Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

CE DATE: 10th /July/2020

declare that the product
Type: Classic IP Phone
Model: 
meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC 
directive 

Directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU;
Conformity
     The product complies with the following standards:
Safety : EN 62368-1:2020/A11:2020 
EMC: EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU  of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste 
electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 
on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V
Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 
1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com 

Addr: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, 
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

NAME:  Stone Lu  

DATE:   10/July/2020

            

TITLE:  Vice President 
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YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and 
collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best 
providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments 
(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For 
better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yelink.com) to submit all your 
technical issues.
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