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1. Luidspreker
2. LCD-scherm 

Hier vindt u info over oproepen, berichten, 
opties, datum en tijd ... en ook informatie 
over de beller en de gesprekduur.

3. Optietoetsen
4. Toets hands-free bellen
5. Aansluiting koptelefoon
6. Beltoets
7. Alfanumeriek toetsenbord 

Hiermee kiest u een nummer of voert 
u gegevens in, afhankelijk van de status 
van het toestel.

8. Toets stille modus 
Lang drukken op deze toets om te wisselen 
tussen gewone en stille modus.

9. Wachttoets
10. Microfoon
11. Microfoon uit (mute)
12. Klavier blokkeren of deblokkeren
13. Beëindigen 

Hiermee kan u een gesprek afsluiten. 
Bij lang drukken wordt het toestel 
uitgeschakeld.

14. Voicemail-toets 
Raadpleeg uw voicemails.

15. Navigatietoetsen 
Navigeer met deze toetsen door het menu. 
Druk op OK om een optie te selecteren of 
een inkomende oproep te beantwoorden.

Beheer Call Connect op:  
https://callconnect.proximus.be

Username:  .............................................................................  
(dit is standaard uw telefoonnummer, bvb.: 025201043)

Password:  ..............................................................................
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Zo gebruikt u uw YEALINK W53P/H 

Bellen
Voer een telefoonnummer in en druk op de Beltoets (6).

Een oproep beantwoorden
Om een binnenkomende oproep te beantwoorden drukt u op de Beltoets (6). Wil u een oproep 
liever beantwoorden op een ander toestel, toets dan de code *82*nummer toestel# of *82# 
maar daarvoor moet een pickup groep aangemaakt worden. 

Een gesprek doorverbinden
Druk tijdens uw gesprek op optie (3) en dan op doorverbinden. Kies het nummer dat u wil 
bellen en druk op de Beltoets (6). Om de oproep te transfereren drukt u op doorver (3).

Een conference call met 3 partijen
Start het gesprek en druk op optie (3). Ga naar conferentie, kies het nummer dat u in de call 
wil schakelen en druk op # of op de Beltoets (6). Wanneer de verbinding gemaakt is drukt u op 
Conf (3) om de conference call te starten. 

Een tweede oproep aannemen
Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden met de linkse 
optietoets (3) + Opnemen. Het gesprek weigeren kan met de rechtse optietoets (3) + Afwijzen. 
Om tussen de gesprekken te wisselen kiest u de linkse optietoets (3) en vervolgens Makelen.
Om het gesprek te beëindigen kiest u de rechtse optietoets (3) + Verbreek Gesprek.

Het telefoonboek gebruiken
Om het telefoonboek te gebruiken gaat u naar telefoonboek in het menu en drukt u vervolgens 
op OK.
Zoeken kan met de pijltjes omhoog of omlaag.
Om een nummer te bellen gaat u gewoon naar het nummer en drukt u op de Beltoets (6).
Een nummer toevoegen doet u met de toets nieuwe ingave. Voer de gegevens in en druk op 
bewaar.
Wil u een opgeslagen nummer wijzigen, druk dan op Opties en Wijzigen voor kies. Druk op Wis 
om een karakter te wissen. 
Om een item te wissen, kies het item en ga naar « Opties » dan « Wis ingave ».

Dit kan ook online via https://callconnect.proximus.be

Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten 
Om een doorschakeling te activeren, gebruik de code: *21* bestemming #.
Om de doorschakeling te deactiveren, gebruik de code #21#.
Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u 1970 in.
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Uw voicemail beluisteren
Bel 1969 en volg de instructies.

De beltoon wijzigen
1. Druk op de toets OK om in het hoofdmenu te komen.
2. Selecteer     Audio    Oproepmelodie    Melodieën.
3. Met de pijltjes omhoog en omlaag selecteert u het juiste nummer.
4. Met de pijltjes links en rechts kiest u de melodie.
5. Druk op de bewaartoets.

Niet storen
Om de functie Niet storen te activeren, druk op OK ga naar Gespreksopties en Niet storen. 
Kies het nummer en verander met de pijltjes links of rechts de status naar Ingeschakeld. 
Het logo “Niet toegelaten” verschijnt op het scherm.
In deze modus, ontvangt u geen oproepen meer. 
Om te deactiveren verandert u de status in Uitgeschakeld.

Nummerherhaling
Druk op de Beltoets (6) voor een lijst van recent gebruikte nummers. Selecteer het gewenste 
nummer met de pijltjestoetsen en druk nogmaals op de Beltoets (6) om het gesprek te starten.

Logboek van de oproepen
Druk op de toets Logboek om een lijst met nummers te zien. Kies een nummer 
d.m.v. de pijltjestoetsen en start het gesprek met de Beltoets (6).


