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Inhoud verpakking

 
We adviseren om enkel originele accessoires van Yealink te gebruiken. Het gebruik van niet originele 
accessoires kan invloed hebben op de prestaties van het product.

De houder bevestigen
 

 
Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Meer info over de muurbevestiging vind je in de 
Yealink-installatiegids van de SIP-T4X-IP-telefoontoestellen.

Bureau gebruik

IP Toestel Hoorn Quick Start
Handleiding

Voedingsadapter
(Optioneel)

Muurbevestiging
(Optioneel)

StandaardEthernet KabelKrulsnoer
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Oproep plaatsen
Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen.

Via de handenvrij spreken toets:
1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op .  
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen. 

Via de headset:
1. Als de headset is aangesloten, druk op  om de headset modus te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen.

Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handenvrij en de headset 
door op de knop Headset, de knop Luidspreker of door de hoorn op te nemen. Bij de headset 
modus is een aangesloten headset noodzakelijk.

Oproep aannemen
Via de hoorn: neem de hoorn van het toestel. 

Via de handenvrij spreken toets: druk op .

Via de headset: druk op .

U kunt een inkomende oproep afwijzen door op de toets Weigeren te drukken.

Oproep beëindigen
Via de hoorn: plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets Verbr. 

Via de handenvrij spreken toets: druk op  of druk op de toets Verbr.

Via de headset: druk op de toets Verbr.

Opnieuw kiezen
•  Druk op  om het logboek te openen, gebruik  of  en selecteer de gewenste ingave,  

druk op  of de toets Kiezen.

•  Druk vanuit de ruststand twee keer op de toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Een gesprek op stil zetten
•  Druk op   om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.

•  Druk op  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Wachtstand
Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk op  of op de toets Wacht tijdens het gesprek.

Een gesprek uit de wachtstand halen:
•  Indien een gesprek in de wachtstand staat, druk op  of op de toets Wacht.
•  Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, gebruik  of  om het gewenste 

gesprek te selecteren en druk op   of op de toets Wacht.
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Doorverbinden
U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Onaangekondigd doorverbinden
1.  Druk op  of op de toets Doorv tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2.  Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3.  Druk op  of op de toets Doorv.

Semi-aangekondigd doorverbinden
1.  Druk op  of op de toets Doorv tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2.  Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op Kiezen.
3. Druk op  of op de toets Doorv zodra u de overgangstoon hoort, plaats de hoorn terug.

Aangekondigd doorverbinden
1.  Druk op  of op de toets Doorv tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2.  Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op Kiezen.
3. Druk op  of op de toets Doorv nadat u het gesprek heeft aangekondigd bij het gekozen nummer.

Doorschakelen
Inkomende oproep doorschakelen:

1.  Druk vanuit de ruststand op de toets Menu, selecteer Opties    Doorschakelen.
2. Selecteer 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 ingestelde 

vertragingstijd is verstreken.
3.  Geeft het bestemmingsnummer in. Voor Vertraagd, gebruik de toets  of  om de gewenste 

vertragingstijd te kiezen voordat het gesprek wordt doorgezet.
4. Druk op de toets Ok om de instellingen te bevestigen.

Conferentiegesprek
1.  Druk op de toets Conf tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2.  Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren,  

druk op de toets Kiezen.
3.  Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets Conf om de conferentie te starten. 

Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4.  Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek af te sluiten.

U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets Splitsen.

Snelkiezen
Het instellen van snelkeuze toetsen:

1.  Druk op de toets Menu als het toestel in de ruststand is, kies vervolgens Opties    
Functietoetsen.

2. Kies de gewenste toets en druk op de toets Ok.
3.    Kies Snelkiezen in het veld (1)Type door naar rechts te drukken, kies de gewenste lijn bij het veld  

(2)Account ID, voer een label in het (3)Label veld en voer een nummer in bij het veld (4)Waarde.
4. Druk op de toets Ok om de instellingen te bewaren.
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Het gebruiken van de snelkeuze toetsen:
Druk de snelkeuze toets in om een gesprek te beginnen naar het ingestelde nummer.

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:
1. Druk op  of de toets Verbinden.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Logboek
1.  Druk op Logboek als het toestel in de ruststand is, met  of  kunt u door de lijst scrollen.
2.  Selecteer een nummer op de lijst, u heeft de volgende mogelijkheden:

•  Druk op de toets Kiezen om het nummer te bellen.
•  Druk op de toets Wissen om het nummer te verwijderen uit de lijst.

Voor meer opties, kiest u Opties, u heeft de volgende mogelijkheden:
•  Druk op de toets Kiezen om het nummer te bellen.
•  Druk op de toets Toevg. om aan het telefoonboek toe te voegen.
•  Druk op de toets Wijzig om het nummer aan te passen voordat de oproep wordt geplaatst.
•  Druk op de toets Blokkadelijst om het telefoonnummer te blokkeren.
•  Druk op de toets Wissen om het nummer te verwijderen uit de lijst.

Telefoonboek 
Een contact toevoegen:

1.  Druk op de toets Telefoonboek.
2. Druk op de toets Toevg om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld Naam en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op de toets Opsl om de contactpersoon toe te voegen.

Een contact aanpassen:
1.  Druk op Lijsten als het toestel in de rust stand staat en selecteer de gewenste groep.
2.  Druk op  of  om de gewenste contactpersoon te zoeken, druk op Optie en druk dan op 

Detail.
3.  Voer de wijzigingen door.
4.  Druk op Opsl om de wijzigingen te bevestigen.

Een contactpersoon verwijderen:
1.  Druk op Lijsten als het toestel in rust stand is en selecteer de gewenste groep.
2.  Druk op  of  om de gewenste contactpersoon te zoeken, druk op Optie en vervolgens op 

Wissen.
3.  Druk op de toets Ok als het op het LCD scherm staat “Wis geselecteerd item?”.

U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer 
informatie, kijk bij Logboek.
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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.

Oproepmelodie
1.  Druk vanuit de ruststand op de toets Menu, selecteer Basic    Sound     Ring Tones.
2.  Druk op  of  om Common of de gewenste account te selecteren en druk vervolgens op de 

Enter-knop.
3.  Druk op  of  en selecteer de gewenste oproepmelodie.
4. Druk op Ok om de wijzigingen te bevestigen.
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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

7



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

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

Declaration of Conformity
Date of Issue: 20th /July/2019
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

Declare that the product
Type: Prime Business Phone
Model: SIP-T54W
meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive 
Directive: 2014/30/EU,2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity

The product complies with the following standards:
Safety: EN 62368-1:2014
EMC: EN 55032:2015+AC:2016

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
             ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,
             ETSI EN 301 489-17 V3.2.0,
             ETSI EN 300 328 V2.1.1；
             ETSI EN 301 893 V2.1.1
             EN 300 440 V2.1.1
Health: EN 62311:2008；EN62479:2010
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 Chemi-
cals (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 

NAME:  Stone Lu  
DATE:   20/July/2019

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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