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Manual för IP-telefon Yealink T56A 
 
RINGA ETT SAMTAL 
Det finns olika sätt att ringa ett samtal på din Yealink-telefon.  
1. Slå det telefonnummer du vill ringa och lyft luren  
2. Om du har lagt till kontakter på skärmen (BLF) klickar du på kontakten och lyfter luren  
3. Du kan också använda Koll365 Telefoni webbsida och softphone för att starta ett samtal. 

(du måste ändra ringmetod i webb/softphone till "Ring med annan IP-telefon")  
 
 
KOPPLA SAMTAL 
Det finns två sätt att koppla, direkt och aviserad. Med direkt koppling går samtalet direkt till den person du kopplar till. Vid 
aviserad koppling kan du prata med den personen du vill koppla samtalet till innan du genomför kopplingen. 
 
1. Ta emot ett samtal  
2. Tryck på "Transfer"  
3. Klicka på en person på skärmen eller slå numret du vill koppla till 
4. Välj därefter ”Cancel” (återgå), ”Send” (aviserad) eller ”Transfer” (direkt). 
5. Samtalet har nu kopplats  
 

 
SÅ HÄR LÄGGER DU TILL KONTAKTER PÅ SKÄRMEN (BLF)  
Kontakter på BLF (Busy Lamp Field) kan bara ställas in av en administratör i JSC Koll365 Admin.  
 
1. Logga in på sidan https://telefoni.koll365.se som administratör, gå till Användare och klicka på Grupper i menyn 
2. Klicka på "Administrera grupper". 
3. Gå sedan till "Skapa ny grupp" där du kan välja mellan alla dina kollegor, växeltjänster, profiler eller externa 

kontakter.  
4. Markera de du vill lägga till i din BLF på din telefon och klicka på "Flytta markerade". Ge gruppen ett namn och 

klicka på "Spara". 
5. När du har klickat på spara väljer du de personer som du vill tilldela den här gruppen till. 
6. Välj din nya grupp under "Fast telefon (BLF)"  
7. Inom en timme kommer din telefon att ta emot inställningarna och din BLF är redo att användas.  
 
 
HEADSETANSLUTNING 
Det finns två sätt att ansluta headset till din Yealink-telefon. Via Bluetooth och USB.  
Yealink T56A har Bluetooth 4.0 vilket innebär att de flesta Bluetooth-headset fungerar med din telefon.  
Om du vill använda USB-headset kopplar du USB-kabeln till USB-ingången på telefonens baksida.  
Om du vill använda Bluetooth går du till Inställning -> Bluetooth -> Aktivera Bluetooth.  
Telefonen börjar söka efter tillgängliga enheter. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat, på den enhet du vill ansluta till din 
telefon och välj den i listan.  
Telefonen kommer då att para ihop med din enhet som sedan är klar att användas. 
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GUIDE FÖR TELEFONENS KNAPPAR OCH FUNKTIONER 
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KNAPP/FUNKTION  BESKRIVNING  
1  LED-indikator Indikerar samtalsstatus, meddelandestatus och telefonens 

systemstatus. 
• Tar emot ett inkommande samtal – snabbt blinkande 
• Mottaget röstmeddelande – långsamt blinkande  
 

2  Touchskärm  7 tums (1024 x 600) kapacitiv (5-punkts) pekskärm. Tryck för 
att välja och markera skärmobjekt. 
Visar information om samtal, meddelanden, tid, datum och 
annan relevant information:  
• Standardkonto  
• Samtalsinformation – samtals-ID, samtalstid  
• Ikoner 
• Lista över missade samtal eller annan information om 
inkommande samtal  
• Dialogrutor 
• Tid och datum  
 

3  Headsetknapp  Växlar och indikerar headsetläget. Tangentlampan lyser med 
fast grönt ljus när headsetläget aktiveras.  
 

4  Sekretessknapp  Växlar och anger sekretessfunktionen, vilket innebär att det 
utgående ljudet är avstängt. Tangentlampan lyser med fast 
rött ljus när ljudet är avstängt.  
 

5  Återuppringningsknapp  Ringer upp ett tidigare uppringt nummer igen. 
 

6  Högtalarknapp  Växlar och indikerar läget handsfree (högtalartelefon).  
Tangentlampan lyser med fast grönt ljus när handsfreeläget 
(högtalartelefon) är aktiverat.  
 

7  Kopplaknapp  Koppla ett samtal till en annan part.  
 

8  Parkeringsknapp  Parkerar ett samtal eller återupptar ett samtal som parkerats.  
 

9  Meddelandeknapp  Åtkomst till röstbrevlådan.  
 

10  Volymknapp  Justerar ljudvolymen i luren, headsetet, högtalaren, 
ringsignalen eller annat media.  
 

11  Knappsats Innehåller siffror och specialtecken i kontextkänsliga 
applikationer.  
 

12  Högtalare  Handsfreehögtalare (högtalartelefon).  
 

13  Lurhållare  Håller luren på plats när IP-telefonen monteras vertikalt.  
 

14  Brytare för telefonlur • Lyft luren för att ringa ett samtal.  
• Lägg tillbaka luren för att koppla ned samtalet. 
 

 


