
Stap 1 De standaard
Bevestig de standaard aan je toestel, zodat je toestel staat. Kies de 

gewenste hoek en schuif de standaard naar rechts om deze vast te 

klemmen.

Stap 2 Hoorn bevestigen
De korte kant van het krulsnoer klik je in de onderkant van de hoorn. 

De lange rechte kant van het krulsnoer klik je in de poort van je toestel 

(helemaal rechts met het hoorn logo boven het poortje).

Stap 3  Inpluggen
Om te kunnen bellen heb je internet nodig. Sluit daarom je 

netwerkkabel aan op je router, modem, switch of in het netwerk 

poortje in de muur. Het andere uiteinde van de kabel steek je in de 

Internetpoort van je telefoon. 

Yealink T4x serie

Bureautoestel aansluiten

Gefeliciteerd met de aanschaf van je nieuwe toestel in deze 

handleiding lees je wat je zelf* nog moet doen om er daadwerkelijk 

mee te kunnen bellen.

*Gelukkig is dit niet zoveel!

simpele stappen



Stap 4 Let’s get some power
Heeft jullie netwerk PoE (Power over Ethernet**) dan start je telefoon 

direct na het aansluiten van de netwerkkabel al op. Is dit niet het geval 

steek dan de adapter in de wandcontactdoos en steek het ronde 

stekkertje in je toestel (aansluiting in het midden). Je toestel start nu 

op. Zodra het rode lampje is uit geknipperd is het toestel ingesteld en 

kan je bellen! 

**Power over what?
PoE of wel Power over Ethernet betekent dat je telefoon stroom krijgt 

via het netwerk. Hierdoor hoef je alleen nog maar de netwerkstekker 

aan te sluiten en heb je geen aparte adapter meer nodig.

HELP! Het werkt niet

Voys levert alle hardware volledig geconfigureerd. De configuratie 

wordt automatisch opgehaald van onze server en kan tot 15 minuten 

duren voordat de volledige configuratie is geladen. Het kan natuurlijk 

een keer voorkomen dat het toch niet helemaal goed werkt. Neem dan 

eens een kijkje op voys.nl/hulp of neem contact met ons op.

@VoysNL | 050-7009920

Let op!
Is het belplan in Freedom ingesteld? In het belplan stel je jouw 

bereikbaarheid in. Je kunt dit instellen via: freedom.voys.nl


