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Een Bluetooth-apparaat configureren op een
Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform 
Doel
 
Met de Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoons kunt u tegelijkertijd een mobiele
telefoon, een analoge headset, een Bluetooth-headset en een USB-headset aansluiten op uw
telefoon. U kunt echter maar één headset tegelijk gebruiken. Wanneer u meerdere headsets aan
uw telefoon aansluit, kunt u het primaire audio apparaat kiezen om voor een vraag te gebruiken.
Het primaire audiopad voor een vraag is gebaseerd op de instelling die voor het favoriete
audioapparaat is gekozen.
 
Opmerking: Om te leren hoe u een primair audio-uitvoerapparaat op een Cisco IP-telefoon 8800
Series multiplatform telefoon kunt configureren klikt u hier op.
 
De Cisco IP-telefoon kan verbinding maken met maximaal 50 headsets, één voor één. De laatste
aangesloten headset wordt standaard gebruikt. Het paren wordt doorgaans één keer per
hoofdtelefoon uitgevoerd. Nadat een apparaat is aangesloten, blijft de Bluetooth-verbinding
behouden zolang beide apparaten (telefoon en headset) zijn ingeschakeld en binnen het bereik
van elkaar liggen. De verbinding wordt automatisch opnieuw ingesteld als een van de apparaten
omlaag gaat en vervolgens wordt opgevoerd. Voor sommige headsets is echter actie van de
gebruiker vereist om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
 

Het pictogram Bluetooth op de Graphical User Interface (GUI) van de telefoon wijst erop dat
Bluetooth-headset is ingeschakeld, ongeacht of een apparaat is aangesloten of niet. Als u zowel
een Bluetooth-headset als een mobiel apparaat hebt aangesloten, kunt u de Bluetooth-headset
niet gebruiken om op de audio te reageren via het mobiele apparaat.
 
Dit artikel bevat instructies over het configureren van een mobiele telefoon of een Bluetooth-
apparaat op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon.
  
Toepasselijke apparaten | Versie firmware
 

IP-telefoon 8851 Series | 11.0.1 (laatste download)
IP-telefoon 8861 Series | 11.0.1 (laatste download)
  

Een Bluetooth-apparaat op uw IP-telefoon configureren
 
Configureer de Bluetooth-instellingen op uw IP-telefoon
 
Stap 1. Druk op de knop Toepassingen op uw IP-telefoon.
 

https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5630-configure-a-primary-audio-output-device-on-a-cisco-ip-phone.html
https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 

Stap 2. Kies Bluetooth met de    knop Navigation cluster.
 

 

Stap 3. Druk op de knop links of rechts van de    selectieknop Navigation cluster om de
Bluetooth-instelling naar Aan te schakelen.
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Stap 4. Druk op de knop links of rechts op de knop Navigation cluster om de gewenste Bluetooth-
modus te kiezen. De opties zijn:
 

Telefoon - Uw IP telefoonparen met een Bluetooth-headset. Kies deze optie als u de Cisco IP-
telefoon niet gebruikt met een Bluetooth-enabled mobiele telefoon.
Handmatig gratis - uw IP-telefoon wordt gebruikt als een gratis apparaat met een Bluetooth-
enabled mobiele telefoon.
Beide - uw Cisco IP-telefoon gebruikt een Bluetooth-headset of werkt met een Bluetooth-
enabled mobiele telefoon. Uw IP-telefoon maakt verbinding met slechts één apparaat
tegelijkertijd (de Bluetooth-headset of de Bluetooth-enabled mobiele telefoon).
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld worden beide gekozen.
 
Stap 5. Druk op de Set-toets om de Bluetooth-instellingen op te slaan.
 



 
Stap 6. (Optioneel) Als u door het inlogformulier wordt gevraagd, voert u het Admin-wachtwoord
van uw IP-telefoon in en drukt u op de knop Inloggen.
 

 
Opmerking: Uw IP-telefoon wordt opnieuw opgestart wanneer de configuratie-instellingen worden
toegepast.
 
U dient nu met succes de Bluetooth-instellingen te hebben ingesteld op uw Cisco IP-telefoon 8800
Series multiplatform telefoon.
 



  
Een Bluetooth-apparaat met uw IP-telefoon paren
 
Stap 1. Schakel de Bluetooth-headset in of schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat om deze
beschikbaar te maken voor bedrading.
 
Stap 2. Druk op de knop Toepassingen op uw IP-telefoon.
 

 

Stap 3. Kies Bluetooth met de    knop Navigation cluster.
 



 
Stap 4. Kies Apparaten en druk vervolgens op de knop Navigator.
 

 
Stap 5. Druk op de Scannen-toets om naar beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken.
 



 
De IP-telefoon start het scannen voor beschikbare Bluetooth-apparaten. Zodra dit is gebeurd,
worden alle gedetecteerde Bluetooth-apparaten weergegeven.
 

 

Stap 6. Druk op de knop omhoog of omlaag van de    knop Navigation cluster om uw favoriete
Bluetooth-apparaat te kiezen en druk vervolgens op de Connect-softkey.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt AWEI MUSIC gekozen. Als u een mobiel apparaat met uw IP-
telefoon wilt koppelen, klikt u hier voor meer informatie.
 
Nadat het Bluetooth-apparaat is aangesloten, wordt er een pictogram voor de controle naast het
geconfigureerde apparaat weergegeven.
 

 
Stap 7. Druk op de    knop Terug op uw IP-telefoon om terug te gaan naar het scherm met
Bluetooth-instellingen.
 
Stap 8. Druk op de Set-toets om het geconfigureerde Bluetooth-apparaat op te slaan.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5670


 
U zou nu uw Bluetooth-apparaat met uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon
moeten hebben aangesloten.
  
Een Bluetooth-apparaat afsluiten of verwijderen van uw IP-telefoon
 
Stap 1. Druk op de knop Toepassingen op uw IP-telefoon.
 

 

Stap 2. Kies Bluetooth met de    knop Navigation cluster.
 



 
Stap 3. Kies Apparaten en druk vervolgens op de knop Navigator Select in het midden.
 

 
Stap 4. (Optioneel) Druk op de softkey van de Koppeling van een aangesloten Bluetooth-
apparaat.
 



 
Stap 5. (Optioneel) Druk op de zachte optie om een Bluetooth-apparaat uit de lijst te verwijderen.
 

 

Stap 6. (Optioneel) Kies Verwijderen met de    knop Navigation cluster en druk vervolgens op 
Select software.
 



 
Stap 7. Druk eenmaal op de toets Accessoire verwijderen wanneer dit door het bericht Accessoire
wordt gevraagd.
 

 
U dient nu een Bluetooth-apparaat te hebben losgekoppeld of verwijderd van uw Cisco IP-telefoon
8800 Series met multiplatform telefoon.
 



 
Bekijk de volgende video's voor meer informatie over 7800 en 8800 Cisco IP-telefoons:
 
Cisco Tech Talk: Firmware uploaden op de 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons
 
Cisco Tech Talk: Configureer snelle bellen op de 7800 en 8800 Series IP-telefoons
 

https://youtu.be/a0nheo8jBTg?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/AHh70pN6Amo?list=PLB4F91009260AB3D7
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