
 

 
 

 
 

 

 
 

Verkorte handleiding 

Yealink SIP-T42S 
 

 
 

  



 

 

Overzicht telefoon 
 

 
 

 
 Omschrijving 

 

Met de navigatietoetsen kunt u door de functies van het menu navigeren. 

 

Instellen van het volume: 

In rust: volume belsignaal 
Opnemen hoorn: volume van de hoorn 

Op speaker: volume van de speaker 

 

Microfoon aan/uit 

 

Headset aannemen/verbreken 

 

Geeft toegang tot berichten 

 

Laatst gebelde nummer opnieuw bellen 

 

Gesprek op handsfree zetten 

 
  



 

 

Oproep 

Via de hoorn: 

1. Neem de hoorn van de telefoon 

2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen 

Via handsfree: 

1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op 

2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen 

Via headset: 

1. Als de headset is aangesloten, druk op          om de headset te activeren 

2. Geef het nummer in en druk op de toets Kiezen 

Let op: Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handsfree en 

de headset door op de knop Headset, de knop Luidspreker of door de hoorn op te nemen.  

 

Oproep aannemen 

Via de hoorn: 

Neem de hoorn van de telefoon 

Via handsfree: 

Druk op de toets  

Via de headset: 

Druk op de toets  

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

 

Oproep beëindigen 

Via de hoorn: 

Plaats de hoorn terug op de telefoon of druk op de toets Annul. 

Via handsfree: 

Druk op de toets         of druk op de toets Annul. 

Via de headset: 

Druk op de toets Annul. 

 

Opnieuw kiezen 

Druk op de toets         om het logboek te openen. Gebruik de navigatie toetsen om het 

gewenste nummer te selecteren en toets nogmaals op         of druk op de toets Kiezen 

 

Mute in- en uitschakelen 

Druk op de toets         om tijdens het gesprek de microfoon in/uit te schakelen. 

 

Wachtstand 

Een gesprek in de wachtstand zetten: 

Druk op de toets          of de toets Wacht tijdens het gesprek 

Een gesprek uit de wachtstand halen: 

Indien een gesprek in de wacht staat, druk op          of de toets Wacht 

Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, gebruik de navigatietoetsen om het 

gewenste gesprek te selecteren en druk op de toets          of de toets Wacht 

  



 

 

Doorverbinden 

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden: 

Onaangekondigd doorverbinden: 

1. Druk op de toets          of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de 

wacht gezet.  

2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden. 

3. Druk op de toets          of de toets Doorv. 

 

Direct doorverbinden: 

1. Druk op de toets          of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de 

wacht gezet.  

2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden en druk op de toets # 

3. Druk op de toets          of de toets Doorv. Zodra u de overgangstoon hoort, plaats de 

hoorn terug op de telefoon 

 

Aangekondigd doorverbinden: 

1. Druk op de toets          of de toets Doorv. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de 

wacht gezet.  

2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden en druk op de toets #  

3. Druk op de toets          of de toets Doorv. nadat u het gesprek heeft aangekondigd bij 

het gekozen nummer. 

 

Doorschakelen 

U kunt uw telefoon op de volgende manieren doorschakelen: 

Inkomende oproepen doorschakelen: 

1. Druk vanuit de ruststand op de toets Menu, selecteer Opties->Doorschakelen 

2. Selecteer de gewenste doorschakeling: 

• Direct Inkomende oproepen worden direct omgeleid 

• Bij bezet Inkomende oproepen worden omgeleid bij bezet 

• Vertraagd Inkomende oproepen worden omgeleid nadat de ingestelde tijd is 

verstreken 

3. Geef het bestemmingsnummer in. Indien u kiest voor Vertraagd, geef dan ook de 

vertragingstijd in 

4. Druk op de toets Ok om de instellingen te bewaren 

 

Conferentiegesprek 

1. Druk de toets Conf. tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht gezet. 

2. Geeft het nunmmer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, 

druk op Kiezen 

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

starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek. 

4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek te beëindigen. 

Let op: U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk 

hiervoor op de toets Splitsen. 


