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1. LCD-scherm
Hier vindt u info over oproepen, berichten, 
opties, datum en tijd, enz.  

2. Contextgevoelige toetsen
Met deze toetsen past u makkelijk opties 
en de telefoonstatus aan.

3. Beltoets
4. Beëindigen 

Gebruik deze toets om een gesprek te 
beëindigen, een actie te annuleren of een 
oproep te weigeren. 

5. Omhoog
Scroll omhoog door de getoonde info. 
Wanneer de telefoon niet in gebruik is 
scrollt u hiermee door de lijst van vorige 
oproepen.

6. OK
Met OK neemt u een oproep aan of 
bevestigt u een menukeuze.

7. Omlaag
Scroll naar beneden door de getoonde info. 
Wanneer de telefoon niet in gebruik 
is scrollt u met deze toets door het 
telefoonboek.

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

9. Nummerherhaling 
Geeft toegang tot de laatst gekozen 
nummers.

10. Microfoon uitschakelen
Deze toets schakelt de microfoon tijdelijk 
uit (mute).

11. Volumetoets
Geluidsvolume van beltonen en 
luidspreker aanpassen.

12. Microfoon
13. LED

Toont een inkomende oproep of nieuwe 
berichten op uw voicemail.

14. Luidspreker
15. Aansluiting extra microfoons

Hier kan u, optioneel, twee extra 
microfoons aansluiten. 

16. USB-poort
Sluit hier een USB-stick aan om 
gesprekken op te nemen. 

17. Pc/Mobile Poort
Sluit hier een pc of een mobiel toestel aan 
om audio af te spelen.

18. Veiligheidsslot

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 CP860 IP

Bellen
Voer een telefoonnummer in en druk op de Beltoets (3).

Een oproep beantwoorden
Om een binnenkomende oproep te beantwoorden drukt u op de Beltoets (3).
Wil u de 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 het gesprek op de toets Doorv.
Kies het nummer (intern of extern) dat u wil bellen:
1) De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet, druk op pijltje Annul + Wacht. 
2) De oproep wordt aangenomen : druk op Doorv.

Een conference call met 3 partijen
Start het gesprek en druk op de toets Conf.
Kies het nummer (intern of extern) van de 3e persoon en druk op de Beltoets (3).
Druk nogmaals op Conf 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 Beantw.
Met Afwijz weigert u het tweede gesprek. 
Om tussen de gesprekken te wisselen : Swap.

Het telefoonboek gebruiken
Ga via het Menu naar Lijsten.
Kies het telefoonboek waar u een nummer wil bewaren.
Kies Optie    Add.
Voer een naam in voor uw contact.
Pijl omlaag, geef het telefoonnummer in en druk vervolgens op OK.

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

Een nummer uit het telefoonboek bellen
Ga via Menu naar Lijsten.
Kies de map waar u uw contact heeft opgeslagen.
Kies het nummer. 
Druk op Kiezen    Kiezen.
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Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten
Om een doorschakeling te activeren gebruikt u de code : *21* bestemming #.
Om de doorschakeling te deactiveren toetst de code #21#.
Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming 1970 in.

Uw voicemail beluisteren
Bel 1969 en volg de instructies.

De beltoon wijzigen
Ga naar Menu    Instellingen    Basis    Oproepmelodie.
Selecteer uw interne nummer, kies vervolgens uw beltoon en druk op OK.

Niet storen
Druk op DND (Do Not Disturb) om de ‘Niet Storen’-functie te activeren. 
Het DND-icoontje verschijnt op het scherm en u ontvangt verder geen oproepen meer  
tot u de optie deactiveert. Dat kan door nogmaals op DND te drukken.

Nummerherhaling
Druk op de toets Nummerherhaling (9) en u ziet een lijstje van de laatst gebruikte nummers. 
Selecteer het gewenste nummer d.m.v. de pijltjes en druk op de Beltoets (3) om het nummer  
te bellen.

Logboek van de oproepen
Druk op de Log-toets. 
Met de pijltjestoetsen kan u een nummer selecteren om terug op te roepen. Kies het nummer  
en druk op de Beltoets (3) om het gesprek te starten. 


