Håndbog
Konferencetelefon Konftel 200W
Dansk

Conference phones for every situation

This product is equipped with OmniSound®, the crystal clear sound.

DECT ifølge GAP-standard
DECT – Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT understøtter kryptering for
maksimal samtalesikkerhed. GAP bevirker, at DECT-enheder fra forskellige producenter er kompatible.

Hereby, Konftel AB declares that this conference unit is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER OR BACK. NO USERSERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning symbol is intended to
alert you to the presence of uninsulated
dangerous voltage within this product’s
enclosure that might be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric
shock. Do not open the product’s case.
The exclamation symbol is intended to
inform you that important operating and
maintenance instructions are included in
the literature accompanying this product.
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Beskrivelse
Generelt
Konftel 200W er en DECT konferencetelefon med en højfølsom mikrofon med kuglekarakteristik, der sammen med Konftels OmniSound® og de indbyggede højttalere
giver en optimal lydkvalitet og maksimal dæmpning af rumekkoet, selvom den, der
taler, befinder sig et stykke fra konferenceenheden. Optageområdet er op til 30 m2.
For at få de bedst mulige mødeforhold i store lokaler kan Konftel 200W udstyres
med ekstra mikrofoner. Højttalernes volumenniveau øges, og optageområdet øges
fra 30 m2 op til 70 m2. For yderligere komfort kan Konftel 200W suppleres med en
fjernbetjening, der smidigt styrer samtlige funktioner, f.eks. kortnummerknapper til
de mest brugte telefonnumre.
Konftel 200W kan tilsluttes til de fleste GAP-kompatible DECT-systemer af forskellige fabrikater. På www.konftel.com kan du læse mere om, hvilke DECT-systemer
der er testet sammen med Konftel 200W. Hvis dit kontor mangler et kompatibelt
DECT-system, tilbyder Konftel en basisstation til en analog forbindelse.
Bemærk, at Konftel 200W skal tilsluttes (registreres) til en DECT-basisstation, før
den kan tages i brug. I håndbogen finder du en beskrivelse af Konftel DECT-basisstation samt en beskrivelse af, hvordan du tilslutter (registrerer) konferencetelefonen til en eksisterende DECT-basisstation.
Kontrollér, at alle dele er med i pakken. Kontakt din forhandler, hvis der mangler
noget.
Konferencetelefon Konftel 200W
Netadapter med 6 meter kabel
Quick guides på forskellige sprog
Cd med håndbøger på forskellige sprog

Vedligeholdelse
Gør udstyret rent med en tør, blød klud. Brug ikke væske.



Beskrivelse
Højttaler

Indikatorlamper

Mikrofon
Modtager
fjernbetjening

Display
Tastatur

Strømforsyning
Udtag til båndoptager
Udtag
ekstra mikrofoner
Kabelrende

Hul til vægmontering

Tilslutning og placering
Tilslut Konftel 200W til lysnettet
med nettransformatoren som vist
på billedet. Placér konferencetelefonen midt på bordet.



Beskrivelse
Display og tastatur
Dato

Signalstyrke

Tid/Samtaletid

OK/
svar/afslut

Op/ned
Anti-medhør/pause
(se side 9)

Menu/tilbage
R-knap
(se side
10 og 19)

Slet/
trim lyden
(se side 9)

Tegn ved indlæsning af tekst
Se side 11.
(mellemrum) . - , 1

P Q R S 7 p q r s 7

A B C Å Ä Á À 2 a b c å ä á à 2

T U V Ü Ú 8 t u v u ú 8

D E F É È 3 d e f e è 3

W X Y Z 9 w x y z 9

G H I 4 g h i 4



J K L 5 j k l 5

0

M N O Ö Ø Ñ 6 m n o ö ø ñ 6

Skift (store/små bogstaver)

Beskrivelse
Konftel DECT-basisstation (tilbehør)
Hul til vægmontering

Knap og indikatorlampe

Strømforsyning

Linjetilslutning

Tilslutning
Tilslut basisstationen til et telefonstik og til lysnettet med nettransformatoren som
vist på billedet.

Vægmontering
Basisstationen kan med fordel monteres på væggen. Brug de medfølgende skruer
som vist på billedet. Kontrollér, at enheden sidder stabilt.
Skrue

92 mm

2m



Registrering
Registrering af Konftel 200W i en
basisstation
Inden Konftel 200W kan bruges, skal den registreres i en basisstation. Bemærk, at
både basisstationen og Konftel 200W skal sættes i registreringsstilling.
Denne beskrivelse gælder registrering i en Konftel DECT-basisstation, men fremgangsmåden er den samme, når du registrerer Konftel 200W i en basisstation af et
andet fabrikat. Læs i håndbogen til din basisstation, hvis du er i tvivl.

Sæt Konftel DECT-basisstation i registreringsstilling

 Hold knappen/indikatorlampen på basisstationen
nede i mindst 2 sekunder, indtil den begynder at
blinke.

Knap/
indikatorlampe

Basisstationen er nu i registreringsstilling. Når registreringen er færdig, holder indikatorlampen op med at
blinke. Hvis basisstationen ikke identificerer en DECTtelefon i løbet af 2 minutter, afsluttes registreringsstillingen automatisk.

Sæt Konftel 200W i registreringsstilling

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen Funktioner ved hjælp af knappen
Op/ned.

Reg

Bas 1

DECT system:



 Tryk på OK.
 Vælg menuen Reg ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
 Vælg basis (1–4).
Hvis der ikke er programmeret en basisstation, er nr.
1 det bedste valg. Brugte numre er markeret med et
flueben.

 Tryk på OK.
 Vælg DECT-system.

Registrering

PIN:

****

0–9...

 Tryk på OK.
 Angiv sikkerhedskoden (PIN-koden) (standard er
0000).

 Tryk på OK.
Nogle DECT-systemer (ikke Konftel DECT-basisstation)
kræver en PARK-kode. Kontrollér hos firmaets omstillingsleverandør.

 Angiv PARK-koden, hvis det er nødvendigt, eller lad

PARK:

feltet stå blankt.

 Tryk på OK.
Søger

Konftel 200W er nu i registreringsstilling og søger efter
en basisstation i registreringsstilling.
Vent, indtil du får en bekræftelse på, at registreringen er
færdig. (Basisstationen skal være i registreringsstilling).
Registreringen kan afbrydes ved at trykke på knappen C.

Gemt

Hvis registreringen lykkes, vises teksten Gemt i
displayet.

 Tryk på OK.
Konftel 200W er nu klar til brug. Se de øvrige menualternativer og indstillinger på side 14.

Hvis registreringen mislykkes
Hvis registreringen ikke lykkes, vises teksten Fejl i
displayet.
Det kan skyldes:
•

Forkert sikkerhedskode, (kontrollér hos firmaets
omstillingsadministratør)

•

Forkert eller manglende PARK-kode – kontrollér hos
firmaets omstillingsadministratør

•

Ingen basisstation inden for rækkevidde eller ikke
aktiveret i registreringsstilling



Anvendelse
Indkommende opkald
Der høres et ringesignal, og de blå indikatorlamper
blinker.

 Tryk på OK for at svare.
I displayet vises samtalens længde.

Udgående opkald
 Tryk på OK.
0–9...  Tast nummeret.
123456
eller
123456

0–9...

 Tast nummeret.
 Tryk på OK.

Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.

I displayet vises samtalens længde.

Genopkald
Du kan nemt ringe det senest kaldte nummer op.
SENESTE

123456

 Tryk på op-pilen.

Det senest tastede nummer vises i displayet.

 Tryk på OK.

Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.

Kortnummeropkald

 Tryk på knapperne Op/ned flere gange.
TELEFONBOG

PETER G.

De forudindstillede navne i telefonbogen vises i
alfabetisk rækkefølge. Det senest tastede nummer
vises først.

 Tryk på OK for at ringe det valgte navn/nummer op.
Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.



Anvendelse
Under igangværende opkald
Justér højttalervolumen

 Øg højttalerens volumen med knappen + og sænk
den med knappen –.

Anti-medhørsfunktion

 Tryk på knappen anti-medhør for at slukke for

mikrofonen.
Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt. Den kaldte
part hører nu ikke, hvad du siger.

 Tryk på knappen anti-medhør igen for at tænde for
mikrofonen.

Trim lyden manuelt
Konftel 200W trimmes automatisk for at fjerne ekko,
når der tændes for den. Den registrerer også ændringer
i rummet og tilpasser sig løbende under samtalen. Hvis
lydkvaliteten alligevel synes lavere, kan Konftel 200W
når som helst trimmes manuelt.

 Tryk på knappen C.

Der høres en brusen.

Afslut et opkald
 Afslut opkaldet ved at trykke på OK.



Avancerede funktioner
Konferencekald
Konftel 200W understøtter omstillingens konferencekaldsfunktion. Bemærk, at
antallet af parter, der kan kobles sammen, kan være begrænset af teleoperatøren
og den omstilling, Konftel 200W er tilsluttet.
De fleste teleoperatører tilbyder en konferencetjeneste, så det er nemt at etablere
konferencekald. Dette kan være et praktisk alternativ til at koble flere parter sammen.
123456

0–9...

 Ring til den første mødedeltager (tast nummeret og
tryk på OK).

Når opkaldet er etableret:

 Tryk på knappen R.

Der høres en anden koblingstone.

123456

0–9...

 Tast den anden mødedeltagers nummer og vent på
svar.

 Tryk på knappen Rog derefter 3.

Alle tre mødedeltagere er nu koblet sammen.

Hvis ingen svarer på det andet nummer

 Vend tilbage til det første opkald ved at trykke på R
og så 1.

Hvis du har problemer med at etablere konferencekald
Det kan være flere forklaringer på problemerne.
R-knappen sender en instruktion til basisstationen, som derefter sender en impuls
mod telefonlinjen. Impulsens længde afhænger af det enkelte land og af omstillingen. Læs ”Skift R-knappens funktion” på side 19.
Det er muligt, at din omstilling ikke er indstillet til at tillade konferencekald.
Firmaets omstillingsadministrator skal i så fald åbne denne tjeneste i omstillingen.
Omstillingen kan skulle have en anden kommando end R3 for at koble alle parter
sammen. Eksempler på andre kommandoer findes under FAQ på Konftels website.
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Avancerede funktioner
Rediger telefonbog
Konftel 200W har en telefonbog, der rummer 50 numre. Dermed er det nemt at
ringe til ofte brugte numre. Læs om kortnumre på side 8.

Generelt om at skrive tekst med tastaturet
Du skriver navne ind i adressekartoteket ved hjælp af tastaturet. Hver knap gemmer en række bogstaver og andre tegn – betydeligt flere, end der vises på knappen
(se side 4). Tryk flere gange på samme knap for at skifte tegn. Hvis du vil skrive to
bogstaver efter hinanden, der sidder på samme knap, skal du vente et øjeblik, før
du skriver det andet bogstav.
Skift til små bogstaver ved at trykke på skift-knappen.
Slet det seneste tegn ved at trykke på knappen C.
Indtastningen kan når som helst afbrydes ved at trykke
på knappen MENU.
Anti-medhørsknappen indsætter en pause i kortnummeret. Dette kan være praktisk, hvis du ringer via en
omstilling og skal taste nul for at få ringetonen. Der kan
også kræves en pause for, at ringetonen kan nå at blive
aktiveret.

Tilføj et nyt nummer

 Tryk på knappen MENU.

Telefonbogen er det første menualternativ.

 Tryk på OK.

Tilføj ny vises i displayet.

Tilføj ny

 Tryk på OK.

NUMMER:

123456

NAVN:

CHRIS

Det senest tastede nummer vises automatisk.

0–9...

 Tast det ønskede nummer, hvis du ikke vil bruge det

A b c…

 Tryk på OK.
 Skriv et navn ved hjælp af tastaturet. Tryk flere

senest kaldte.

gange på en knap for at skifte tegn.
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Avancerede funktioner
 Tryk på OK for at gemme nummeret.

Gemt

Displayet viser Gemt. Hvis telefonbogen allerede
indeholder 50 numre, vises Hukommelse fuld.

Rediger telefonbog

 Tryk på knappen MENU.

Telefonbogen er det første menualternativ.

 Tryk på OK.
 Tryk på knappen Op, så Skift vises i displayet.
 Tryk på OK.
 Gennemse telefonbogen med knappen Op/ned, indtil

Skift

du finder det navn eller nummer, du vil redigere.

NUMMER:

123456

0–9...

NAVN:

CHRIS

A b c…

 Tryk på OK.
 Skift nummeret, hvis det er det, der er forkert. Slet
tegn med knappen C.

 Tryk på OK.
 Skift navnet, hvis det er det, der er forkert. Slet tegn
med knappen C og skriv det nye som beskrevet på
side 11.

 Tryk på OK for at gemme ændringen.
Gemt

Displayet viser Gemt.

Slet navn og nummer

 Tryk på knappen MENU.

Telefonbogen er det første menualternativ.

Slet

TELEFONBOG

PETER G.
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 Tryk på OK.
 Tryk på knappen Op/ned, indtil Slet vises i displayet.
 Tryk på OK.
 Gennemse telefonbogen med knappen Op/ned, indtil
du finder det navn eller nummer, du vil slette.

Avancerede funktioner
 Tryk på OK.
Slet?

Slet? vises i displayet.

 Tryk på OK for at bekræfte sletningen.
Gemt

Displayet viser Gemt.

(Tryk på knappen MENU for at afbryde uden at slette
nummeret).
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Indstillinger
Justér ringevolumen
 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Ringesignal” ved hjælp af knappen
Op/ned.

 Tryk på OK.
 Vælg det ønskede ringesignalniveau med knappen

Op/ned.
Det valgte vises i displayet. Ringesignalet kan afbrydes ved at vælge symbolet med den overstregede
klokke.

 Tryk på OK.
Gemt

Den valgte indstilling gemmes.

Skift dato og tid
 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Dato og tid” ved hjælp af knappen
Op/ned.

 Tryk på OK.

Den aktuelle dato og tid vises øverst i displayet.
Under datoen vises en dobbeltrettet pil.

 Skift dato med knappen Op/ned og bekræft valget
med OK.
Dette flytter den dobbeltrettede pil il måneden.

 Skift måned og bekræft med OK.

Gemt
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Skift år og bekræft med OK.
Skift time og bekræft med OK.
Skift minut og bekræft med OK.
Den valgte indstilling gemmes.

Indstillinger
Vælg sprog
 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Sprog” ved hjælp af knappen
Op/ned.

 Tryk på OK.
 Vælg det ønskede sprog ved hjælp af knappen
Dansk

Op/ned.

 Tryk på OK.
Gemt

Den valgte indstilling gemmes.

Skift tastelyd
Du kan vælge mellem at høre en tone eller ingenting, når du trykker på en knap.
Bemærk, at der høres en tastelyd, når du taster et nummer, uanset denne indstilling.

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Funktioner” ved hjælp af knappen
Op/ned.

Tastelyd

Fra

 Tryk på OK.
 Tryk på OK igen for at bekræfte Tastelyd, der er det
første alternativ i menuen.

 Vælg Til eller Fra med knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
Den valgte indstilling gemmes.

Gemt
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Indstillinger
Vælg DECT-basisstation
Dette alternativ bruger du til at vælge mellem forskellige registrerede basisstationer. Du kan også vælge, at Konftel 200W automatisk skal vælge den basisstation,
der har den bedste signalstyrke. Læs om, hvordan du registrerer en ny basisstation
på side 6.

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Funktioner” ved hjælp af knappen
Op/ned.

Basis

Bas 1

 Tryk på OK.
 Vælg menuen Basis ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
Den aktuelle basisstation (f.eks. Bas 1) vises i
displayet.

 Gennemse de registrerede basisstationer og alternativet Auto med knappen Op/ned.

Auto✓

Indstillingen Auto indebærer automatisk valg af
den basisstation, der har det stærkeste signal. Det
aktuelle valg er markeret med et flueben.

 Tryk på OK.
Søger

Gemt

Konferenceenheden søger nu efter den valgte basisstation. Afvent bekræftelse.
Hvis basisstationen blev fundet, vises Gemt i
displayet. Hvis basisstationen ikke blev fundet,
vises Fejl. Vælg i så fald en anden basisstation, eller
kontrollér, at den ønskede basisstation virkelig er
tilsluttet og inden for rækkevidde.

 Tryk på OK.
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Indstillinger
Vis status
Du kan bruge dette alternativ til at kontrollere konferenceenhedens eller basisstationens ID-nummer. Dette kan være nyttigt at vide i en installation med mange
enheder.

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Funktioner” ved hjælp af knappen
Op/ned.

Status

RFPI/PARK

IPEI, HS nr.

 Tryk på OK.
 Vælg menuen Status ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.

Den aktuelle basisstations ID-nummer (RFPI, PARK)
vises i displayet.

 Tryk på knappen Op/ned.

Konferencetelefonens ID-nummer (IPEI, HS nr.)
vises i displayet.

 Tryk på OK for at gå tilbage til menuen.

Afregistrering af telefon
Dette gælder kun Konftel DECT-basisstation.
Der kan registreres syv telefoner (håndenheder eller Konftel 200W) i en Konftel
DECT-basisstation. Dette alternativ bruger du til at afregistrere (fjerne) en telefon
fra basisstationen. Bemærk, at du ikke kan afregistrere den enhed, du bruger til
afregistrering, dvs. at Konftel 200W ikke kan afregistrere sig selv.

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen Funktioner ved hjælp af knappen
Op/ned.

Dereg

 Tryk på OK.
 Vælg menuen Dereg ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
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Indstillinger
 Vælg den håndenhed, du vil afregistrere, ved hjælp

Handset 2

PIN:

af knappen Op/ned. (Den enhed, du bruger, er
markeret med et flueben).

0–9...

****

 Tryk på OK.
 Angiv basisstationens sikkerhedskode (PIN-koden)
(standard er 0000).

 Tryk på OK.
Søger

Gemt

Vent, indtil du får en bekræftelse på, at afregistreringen er færdig.
Hvis basisstationen blev fundet, vises GEMT i
displayet. Hvis basisstationen ikke blev fundet, vises
FEJL.

 Tryk på OK for at gå tilbage til menuen.

Registrering af ny basisstation
Se side 6.

Søg DECT-håndenhed
Dette gælder kun Konftel DECT-basisstation.
Du kan lade Konftel DECT-basisstation søge efter telefoner (håndenheder eller
Konftel 200W), der er registreret i basisstationen. En håndenhed afgiver normalt et
signal, når den søges af basisstationen. Når en Konftel 200W søges af basisstationen, høres en tone, og teksten PAGE vises i displayet. Tryk på en knap på Konftel
200W for at afbryde denne stilling.

 Tryk kort på knappen/indikatorlampen på basisstationen.
Basisstationen er nu i søgefunktion, og den blå
indikatorlampe blinker langsomt.

Knap/indikatorlampe
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 Lokalisér telefonerne.
 Tryk en gang til for at afslutte søgefunktionen.

Indstillinger
Skift R-knappens funktion (Flash time)
Dette gælder kun Konftel DECT-basisstation.
R-funktionen (der bl.a. kan bruges til at oprette konferencekald) er baseret på, at
telefonen sender en særlig R-impuls (flash). Forskellige landes telefonisystemer og
telefonomstillinger kan stille forskellige krav til R-impulsens længde, for at funktionen aktiveres. Tiden kan derfor indstilles i Konftel 200W.
R1 = 65 ms
R2 = 100 ms
R3 = 150 ms
R4 = 270 ms
R5 = 600 ms
R6 = 80 ms

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen ”Funktioner” ved hjælp af knappen
Op/ned.

 Tryk på OK.
 Vælg menuen R-impuls ved hjælp af knappen
R-impuls

Op/ned.

 Tryk på OK.
R2

Den aktuelle indstilling for R-impulsen vises i
displayet.

 Vælg den ønskede indstilling med knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
Gemt

Den valgte indstilling gemmes.
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Tilbehør
Ekstra mikrofoner
Ekstra mikrofoner
Artikelnr. 900102074
0,8– 2,5 m

Konftel 200W

Placering
For at få den bedst mulige lyd bør ekstra mikrofoner placeres, som vist på billedet.

L/2

L/2

L/2
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L/4

tilbehør
Tilslut og indstil
Konftel 200W kan nemt suppleres med to ekstra mikrofoner, der øger optageområdet op til 70 m2. Ekstra mikrofonerne leveres med to forskellige kabellængder, hhv.
1,5 og 2,5 m.

 Tag strømkablet af konferenceenheden.
 Placér ekstra mikrofonerne mindst 0,8 og højst 2,5
m fra Konftel 200W og tilslut dem med de medfølgende kabler.

 Tilslut strømkablet igen.
Mikrofonen i Konftel 200W er nu koblet fra. Displayet
viser, at de ekstra mikrofoner er aktiveret. Mikrofonerne
må ikke fjernes igen, uden først at fjerne strømkablet.

Justér højttalervolumen

 Tryk på knappen op eller ned på en af de ekstra
mikrofoner for at justere højttalervolumen.

Manuel trimning

 Tryk på knappen op eller ned samtidig for at udføre
manuel trimning (se side 9).

Der høres en brusen.

Anti-medhørsfunktion

 Tryk på knappen anti-medhør på en af de ekstra
mikrofoner for at slukke for mikrofonerne.

Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt. Den kaldte
part hører nu ikke, hvad du siger.

 Tryk på knappen anti-medhør igen for at tænde for
mikrofonerne.
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tilbehør
Fjernbetjening
Konftel 200W kan suppleres med en fjernbetjening. Alle funktioner kan så betjenes
fra din position, uanset hvor du står eller sidder.

Løfter eller lægger røret på, uanset om Konftel 200W står i en
menustilling. Hvis telefonbogen vises, bliver det aktuelle nummer ringet op
Trimmer Konftel 200W til rummets akustiske miljø
Tastatur til at taste nummer eller skrive navn ind i adressekartoteket. (Se også side 4 og 11)
Åbner eller afslutter menustilling
Justerer volumen, gennemser telefonbogen og gennemser
menuerne
OK i menuer. Når ingen menu er aktiv, fungerer den på samme
måde som knappen telefonrør
Sletter tegn ved indtastning af nummer eller navn. Afslutter
menuer uden at gemme ændringer.
Anti-medhørsfunktion. Slukker og tænder for mikrofonerne.
Indsætter pause i kortnummer (se side 11)
Ringer til det senest kaldte nummer, uanset menustilling
R-funktion. Bruges til visse operatørtjenester (f.eks. ved konferencekald, se side 10)

Item No.

900102038
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Kortnummerknapper. Når et kortnummer gemmes i telefonbogen eller ændres, der det lagres ved at afslutte programmeringen med en funktionsknap i stedet for OK. Når der så trykkes på
knappen, ringes det gemte nummer op. Bemærk, at et eksisterende kortnummer overskrives uden advarsel, når der lagres et
nyt nummer på samme knap

tilbehør
Artikelnumre til tilbehør
Art.nr

Betegnelse

149110

Loftsophæng

900102038

Fjernbetjening

900102061

Tyverisikring, længde maks. 3 m

900102071

Konftel DECT-basisstation

900102074

Ekstra mikrofoner (1 par)

900103339

Forlængerledning el, 10 m

900103340

Forlængerledning telefon, 10 m

900103342

Båndoptagerkabel

9146030

Vægophæng
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Fejlsøgning
Nedenfor beskrives nogle forslag til fejlsøgning, hvis Konftel 200W ikke fungerer.
1. Kontrollér, at mikrofonen er tændt under samtalen. De blå mikrofonindikatorer
skal lyse.
2. Kontrollér, at Konftel 200W er inden for rækkevidde af en DECT-basisstation,
og at den også er registreret til denne. Læs mere på side 7.
3. Kobl forbi evt. forlængerkabler, og kontrollér, om Konftel 200W fungerer korrekt. Ellers skal du henvende dig til din forhandler.
4. Kobl de ekstra mikrofoner fra, og kontrollér, om Konftel 200W fungerer uden
dem. Ellers skal du henvende dig til din forhandler.
5. Hvis Konftel 200W skal vente på en anden ringetone, bør du indsætte en pause
ved hjælp af knappen pause/anti-medhør, når du indlæser telefonnummer som
visning eller i telefonbogen.
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Tekniske data
Konftel 200W konferencetelefon
Strømforsyning:

Transformator 12 V DC/230 V AC, 700 mA (Europa)
Transformator 12 V DC/120 V AC, 700 mA (USA)

Højttalervolumen:

Kan justeres i 15 trin

Undertrykkelse af rumekko:208 ms
Undertrykkelse af linjeekko: 38 ms
Omgivelser:

Optageområdet < 30 m2.
Efterklangstid i rum < 500 ms
Baggrundslyd < 45 dBA
Temperaturområde: 5–40° C

Mål:

Diameter 232 mm

Vægt:

700 gram

Godkendelser
Elektrisk sikkerhed:

EN60950:2001

EMC:

EN301489-01/06:2000

DECT/radio:

Europæisk DECT-standard: EN301406-V1.4.1 2001
(DECT-frekvens: 1880-1900 MHz, 10 mW middeleffekt
pr. kanal

21

DECT udstrålet effekt: 250 mW topeffekt i 1 af 24
tidsintervaller, ~10 mW/kanal
DECT-rækkevidde: Op til 300 m udendørs, op til 50 m
indendørs)
GAP-standard:

TBR22

Enheden kan generere en tone ved brug i omgivelser med kraftig radiostøj eller ledningsbunden højfrekvent støj påført strømforsyningskabel for derefter at vende tilbage til normal funktion, når støjen hører
op.
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Tekniske data
Konftel DECT-basisstation (tilbehør)
Strømforsyning:

Transformator 230 V AC/6 V DC, 300 mA

Kabellængde:

2 meter

Tele-tilslutning:

Analog PBX eller PSTN, RJ-11

Kompatibilitet:

Konftel DECT-basisstationen er GAP-kompatibel og
tilsluttes til analog linje eller omstillingsbord udstyret
med analog forbindelse. Op til 7 GAP-kompatible
DECT-enheder kan tilsluttes til Konftel DECT-basisstationen

Mål:

175x160 mm

Vægt:

240 gram

Godkendelser
Elektrisk sikkerhed:

EN60950:2001

EMC:

EN301489-01/06:2000

DECT/radio:

Europæisk DECT-standard: EN301406-V1.4.1 2001
(DECT-frekvens: 1880-1900 MHz, 10 mW middeleffekt
pr. kanal
DECT udstrålet effekt: 250 mW topeffekt i 1 af 24
tidsintervaller, ~10 mW/kanal
DECT-rækkevidde: Op til 300 m udendørs, op til 50 m
indendørs)
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GAP-standard:

TBR22

Tele:

TBR21:1998

Tekniske data
Ekstra mikrofoner (tilbehør)
Strømforsyning:

Strøm fra mikrofonudtag

Kabler:

Modulære 4/4-kontakter, 2x1,5 m og 2x2,5 m

Omgivelser:

Temperaturområde: 5–40° C

Mål:

Diameter 105 mm, højde 30 mm

Fjernbetjening (tilbehør)
Batterier:

4 x R03, 1,5V

Omgivelser:

Temperaturområde: 5–40° C

Rækkevidde:

Op til 5 m

Mål:

205x55x21 mm (LxBxH)

Vægt:

140 gram

Tastatur:

26 knapper
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Service og garanti
Kontakt i første omgang en Konftel-forhandler, hvis din konferencetelefon kræver
service.
Se den amerikanske håndbog vedr. Garantivilkår og oplysninger om de amerikanske
og canadiske normer FCC og IC (kun på engelsk). Kontakt Konftel-support for at få
yderligere oplysninger.

Konftel-support
+46(0)90-706 489 (mandag–fredag 8.00–17.00)
E-mail: info@konftel.com
USA og Canada:
+1 866-606-4728 (mandag–fredag 8.00–17.00)
E-mail: konftel.usa@konftel.com
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Konfteler en ledende virksomhed inden for højttalende kommunikation og lydteknologi. Vi
udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnende for produkterne er, at alle
konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar
lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på www.konftel.com.

Udviklet af Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489   Fax: +46 90 131 435  
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com

3132-61-001 rev B DK

