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TC Technote:  
Plantronics CS540 met Tiptel/Yealink en EHS-module 

 

Aansluiten Plantronics CS540 
1. Verbind het RJ45-RJ11-kabeltje uit de Plantronics CS540-doos met de kleine 

stekker op de headset-poort van de SIP-T26P/SIP-T28P/IP284/IP286 

 
 

2. Sluit de andere kant van de RJ45-RJ11-kabel aan op de poort met het telefoontje van 
de Plantronics CS540 (controleer of deze goed geklikt heeft) 
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3. Verbind het kabeltje met de 3.5mm-jackplug (ronde plug zoals bij de vroegere 
walkman) uit de EHS36-doos op de Plantronics C540 basisstation > zoekt u naar de 
aansluitpoort met icoon met het pijltje die de hoorn tilt 

 
4. Sluit de andere kant van de 3.5mm-jack-kabel aan op de ronde aansluitpoort op het 

grijze EHS36 blokje, deze vindt u aan de kant met 2 aansluitingen

 
 
5. Verbind de RJ12-kabel (korte ronde zwarte kabel, met het computerstekker welke 6 

goudkleurige contacten bevat) met de EXT-poort aan de achterzijde van de telefoon 
(dat is een Tiptel IP284 of IP286, of een Yealink SIP-T26P of SIP-T28P) 
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6. Sluit de andere kant van de RJ12-kabel aan op het grijze EHS36-blokje op de poort 
aan de kant met 1 aansluiting 

 
 
7. Voorzie het Plantronics Cs540 basisstation van stroom door de voedingsadapter aan 

te sluiten 

 
 
8. Druk op de headset-knop van de telefoon (SIP-T26P/SIP-T28P/IP284/IP286) 
 
9. Uw headset is gereed voor gebruik. Werkt deze niet, zorg dan dat u eerst de headset 

oplaadt en test het dan nogmaals.  
 
10. Voor het opnemen en beëindigen van gesprekken druk op de zilverkleurige knop op 

de Plantronics CS540 headset 
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Deze technote wordt u aangeboden door: 

specialist op het gebied van interrnettelefonie 
 
Koldingweg 19-1 
9723 HL  GRONINGEN 
 
T: 050 - 820 00 00 
F: 050 - 820 00 08 
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