


Gebruiker aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets * om de beller in de wacht te zetten 

• Kies het (interne) nummer van degene naar wie het 
gesprek doorverbonden moet worden 

• Verbreek de verbinding om het gesprek definitief door te 

verbinden 
of toets nogmaals * om de beller weer aan de lijn te krijgen 

Gesprek overnemen 

• Toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander 
toestel binnenkomt 

Managed Voice –  Quick Support  

Hulp nodig? 

• Mail naar in fo@haagcom.nl  ,bel met de Haagcom 

Servicedesk op het gratis telefoonnummer 0800 4224 266 
of kijk op onze website www.haagcom.nl 

1. Display 
Laat informatie zien over oproepen, berichten, context 
- toetsen, tijd, datum en andere relevante items.  

2. LED-indicator 
Geeft telefoonstatus weer. 

3. Vrij programmeerbare toetsen 
Op deze toetsen kunt u zelf features instellen. 

4. Mute/Headset/Berichten/Redial  
Headset en microfoon in - en uitschakelen.  
Geeft berichten aan / Laatst gekozen nummers worden 
getoond 

5. Luidspreker toets 
Handsfree - functie in - en uitschakelen. 

6. Volumetoets 
Het volume van de hoorn, headset, microfoon en het op-
roepsignaal aanpassen. 

7. Alpha numerieke toetsen 
Nummers, letters en speciale tekens voor tekst - en num-
merinvoer. 

8. Navigatie - toets 
Gemakkelijk door verschillende functies scrollen; acties/
instellingen bevestigen/annuleren. 

9. Context - toetsen 
Voeren verschillende functies uit, afhankelijk van de situa-
tie. 

 
Kijk voor de gehele handleiding op: 
https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen 

Handleiding Yealink T41S & T42S 

 

• Bel naar 901 

• Voer het extensienummer ... in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord …. in gevolgd door # 

• Bel naar 915 

• Kies optie 1 om het nummerplan tijdelijk te wijzigen  

of optie 2 om het nummerplan voor onbepaalde tijd te 
wijzigen 

• Voer het gewenste nummerplan in gevolgd door # 

Nummerplan wijzigen 

Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door # indien de tekst moet 

worden opgeslagen 

• Of verbreek de verbinding om het geluidsbestand niet op te 

slaan 

Lijn doorschakelen 

• Bel naar 910 

• Kies optie 1 alle gespreken door te schakelen 

• Voer het telefoon nummer in gevolgd door # 

 

• Kies optie 3 om de doorschakeling te annuleren 



Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Druk op doorverbinden 

• Kies het nummer van degene naar wie het gesprek 
doorverbonden moet worden, wacht even of druk op kiezen 

• Druk op doorverbinden 

Als degene naar wie je doorverbindt niet opneemt druk op 
verbr 
U kunt nu de beller weer terug krijgen door op verder te 
drukken 

Gesprek overnemen 

• Toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander 

toestel binnenkomt 

Managed Voice –  Quick Support  

Hulp nodig? 

• Mail naar in fo@haagcom.nl  ,bel met de Haagcom 

Servicedesk op het gratis telefoonnummer 0800 4224 266 
of kijk op onze website www.haagcom.nl 

1. 4,3” Display 
Laat informatie zien over oproepen, berichten, context 
- toetsen, tijd, datum en andere relevante items.  

2. LED-indicator 
Geeft telefoonstatus weer. 

3. Vrij programmeerbare toetsen 
Op deze toetsen kunt u zelf features instellen. 

4. Headset / Microfoon -toets;  
Geeft de status van de headset en microfoon weer;  
En headset en microfoon in - en uitschakelen. 

5. Berichtentoets; Wachtstand; Redial; Doorverbindtoets 
Toegang tot voicemailberichten; oproepen in de wachtstand 
plaatsen of uit de wachtstand nemen; eerder gedraaide 
nummers opnieuw kiezen; oproepen doorverbinden.  

6. Luidspreker toets 
Handsfree - functie in - en uitschakelen. 

7. Volumetoets 
Het volume van de hoorn, headset, microfoon en het op-
roepsignaal aanpassen. 

8. Alpha numerieke toetsen 
Nummers, letters en speciale tekens voor tekst - en  
nummerinvoer. 

9. Navigatie - toets 
Gemakkelijk door verschillende functies scrollen; acties/
instellingen bevestigen/annuleren. 

10.Context - toetsen 
Voeren verschillende functies uit, afhankelijk van de situatie. 

 
Kijk voor de gehele handleiding op: 
https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen 

Handleiding Yealink T46S 

• Bel naar 901 

• Voer het extensienummer ... in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord …. in gevolgd door # 

• Bel naar 915 

• Kies optie 1 om het nummerplan tijdelijk te wijzigen  

of optie 2 om het nummerplan voor onbepaalde tijd te 
wijzigen 

• Voer het gewenste nummerplan in gevolgd door # 

Nummerplan wijzigen 
Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door # indien de tekst moet 

worden opgeslagen 

• Of verbreek de verbinding om het geluidsbestand niet op te 

slaan 

• Bel naar 902 

• Voer het wachtwoord …. in gevolgd door # 

Gebruiker  afmelden 

Lijn doorschakelen 

• Bel naar 910 

• Kies optie 1 alle gespreken door te schakelen. 

• Voer het telefoon nummer in gevolgd door # 

Kies optie 3 om de doorschakeling te annuleren 



Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets * om de beller in de wacht te zetten 

• Kies het (nummer van degene naar wie het gesprek 
doorverbonden moet worden 

• Verbreek de verbinding  om het gesprek  definitief door te 

verbinden 
of toets nogmaals * om de beller weer aan de lijn te krijgen 

Gesprek overnemen 

• Toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander 

toestel binnenkomt 

Managed Voice –  Quick Support  

Hulp nodig? 

• Mail naar in fo@haagcom.nl  ,bel met de Haagcom 

Servicedesk op het gratis telefoonnummer 0800 4224 266 
of kijk op onze website www.haagcom.nl 

1. Display 
2. Statusbalk 
3. Volumetoetsen 

voor handset/headset, oproepsignaal, hands- free en het 
signaleren van afspraken  

4. Displaytoetsen  
5. Verbreektoets, aan/uit-toets 
6. Berichtentoets 
7. Profieltoets 
8. Hekjetoets 
9. USB-aansluiting 

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, 
tevens het opladen van de handset 

10.Microfoon 
11.Stertoets 

PC, tevens het opladen van de handset 
12.Aansluiting voor headset (2,5 mm aansluiting) 
13.Toets 1 hier kunt u de voicemail selecteren 
14.R-toets 

Ruggespraak (flash) 
15.Verbindingstoets / Handsfree-toets 

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; 
wisselen tussen handmatig en handsfree bellen 

16.Navigatietoets/menutoets 
 
 
 
Kijk voor de gehele handleiding op: 
https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen 

Handleiding Gigaset S650H Pro 

 

• Bel naar 901 

• Voer het extensienummer … in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord …. in gevolgd door # 

• Bel naar 915 

• Kies optie 1 om het nummerplan tijdelijk te wijzigen  

of optie 2 om het nummerplan voor onbepaalde tijd te 
wijzigen 

• Voer het gewenste nummerplan in gevolgd door # 

    

Nummerplan wijzigen Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door # indien de tekst moet 

worden opgeslagen 

• Of verbreek de verbinding om het geluidsbestand niet op te 

slaan 

 

• Bel naar 902 

• Voer het wachtwoord …. in gevolgd door # 

Gebruiker  afmelden 

Lijn doorschakelen 

• Bel naar 910 

• Kies optie 1 alle gespreken door te schakelen. 

• Voer het telefoon nummer in gevolgd door # 

Kies optie 3 om de doorschakeling te annuleren 
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