


Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets; # #  nummer (intern of extern) # 
 

Doorverbinden of terug pakken: 

•   Terug pakken: * # 

•   Doorverbinden: Ophangen 

Gesprek overnemen 

• Bel 908 of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op 

een ander toestel binnenkomt 

Managed Voice 3  –  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 

Handleiding Yealink T57W 

•  Bel naar 901 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het extensienummer … in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door #  

 

• Toets 1 om uw opname op te slaan 

• Toets 2 om uw opname opnieuw in te spreken 

• Toets 3 om te annuleren 

 

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 

1 PowerLED indicator 
Indicatescall status, messagestatusandphone’ssystemstatus. 
2 Touch Screen 
Allowsyou toselectitemsandnavigatemenuson thetouch-sensitivescreen. Tapto-
select andhighlightscreen items. Showsinformation aboutcalls, messages, time, 
dateandotherrelevantdata. 
3 HEADSET Key 
Togglesandindicatestheheadsetmode. Thekey LEDglowsgreen when headset-
modeisactivated. 
4 MUTE Key  
Togglesandindicatesmutefeature. Thekey LEDglowsredwhen thecall ismuted.  
5 REDIAL Key  
Redialsapreviously dialednumber. 
6 Speakerphone Key 
Togglesandindicatesthehands-free(speakerphone) mode. Thekey LEDglows-
green when thehands-free(speakerphone) modeisactivated.  
7 TRANSFER Key  
Transfersacall toanotherparty.  
8 HOLD Key  
Placesacall on holdorresumesaheldcall.  
9 MESSAGE Key  
Accessesvoicemails.  
10 Volume Key  
Adjuststhevolumeof thehandset, headsetandspeaker.  
11 Keypad  
Providesthedigitsandspecial charactersin context-sensitiveapplications.  
12 Speaker  
Provideshands-free(speakerphone) audiooutput. 
13 Reversible Tab 
Securesthehandsetin thehandsetcradlewhen thephoneismountedvertically. 
Formore information on how toadjustthereversibletab, referto Yealink Wall 
Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones . 
14 Hookswitch 
Pickingupthehandsetfromthehandsetcradle, thehookswitch bouncesandthe-
phoneconnectstotheline andLayingthehandsetdown on thehandsetcradle, the-
phonedisconnectsfromtheline. 
 

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

Gebruiker  afmelden 

•  Bel naar 902 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 



Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets; # #  nummer (intern of extern) # 

 
Doorverbinden of terug pakken: 

•   Terug pakken: * # 

•   Doorverbinden: Ophangen 

Gesprek overnemen 

• Bel 908 of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op 

een ander toestel binnenkomt 

Managed Voice 3  –  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 

Handleiding Yealink T54W 

•  Bel naar 901 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het extensienummer … in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door #  
 

• Toets 1 om uw opname op te slaan 

• Toets 2 om uw opname opnieuw in te spreken 

• Toets 3 om te annuleren 

 

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  afmelden 

•  Bel naar 902 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

01 Phone Screen 
Shows a screen with backlight that enables you to view menus and data 

02 Power LED Indicator 
Indicates call status, message status and phone’s system status 

03 Line Keys  
Access your phone lines and features 

04 Soft Keys 
Access the function displayed on the screen above the soft keys. The soft 
keys change d epending on what you are doing at the time 

05 Keypad Keys 
Allow you to enter numbers, letters and special characters. If a menu item 
has an index number, you can use the keypad keys to select the item 

06 Headset Key 
Toggles the headset mode on or off. The led indicator glows green when the 
headset mode is activated 

06 Mute Key  
Toggles the microphone on or off. The led indicator glows green when the 
mute feature is activated 

06 Message Key 
Accesses your voice messages 

06 Hold Key 
Places call on hold or resumes a held call 

06 Redial Key 
Redials a previously dialed number 

06 Transfer Key 
Transfers a call 

07 Speakerphone Key 
Toggles the speakerhone (hands-free) mode or not. The Led indicator glows 
green when the speakerphone is activated 

08 Volume Key  
Adjusts the volume of the handset, headset and speaker 

09 Navigation Keys  
Scroll through information or options displayed on the screen and acces 
history and directory respectively 

09 OK Key 
Confirms actions or answers incoming calls 

09 Cancel Key 
Cancels actions or rejects incoming calls 

10 Speaker 
Provides hands-free (speakerphone) audio output 

11 Reversible Tab  
Secures the handset in the handset cradle when the phone is mounted verti-
cally. 

12 Hookswitch  
Connects or disconnects the phone from the phone line. The hookswitch is 
automatically activated when a user lifts the handset from the cradle to get a 

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



Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets; # #  nummer (intern of extern) # 
 

Doorverbinden of terug pakken: 

•   Terug pakken: * # 

•   Doorverbinden: Ophangen 

Gesprek overnemen 

• Bel 908 of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op 

een ander toestel binnenkomt 

Managed Voice 3  –  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 

Handleiding Yealink T46S 

•  Bel naar 901 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het extensienummer … in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door #  

 

• Toets 1 om uw opname op te slaan 

• Toets 2 om uw opname opnieuw in te spreken 

• Toets 3 om te annuleren 

 

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  afmelden 

•  Bel naar 902 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

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 situa-
tie. 

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



Gebruiker  aanmelden 

Gesprek doorverbinden 

• Toets; # #  nummer (intern of extern) # 
 

Doorverbinden of terug pakken: 

•   Terug pakken: * # 

•   Doorverbinden: Ophangen 

Gesprek overnemen 

• Bel 908 of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op 

een ander toestel binnenkomt 

Managed Voice 3  –  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 

Handleiding Gigaset S650H Pro 

•  Bel naar 901 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het extensienummer … in gevolgd door # 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

Tekst inspreken 

• Bel naar 905 

• Spreek de tekst in gevolgd door #  

 

• Toets 1 om uw opname op te slaan 

• Toets 2 om uw opname opnieuw in te spreken 

• Toets 3 om te annuleren 

 

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  afmelden 

•  Bel naar 902 (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden) 

• Voer het wachtwoord ….  in gevolgd door # 

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 
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