Conference phones for every situation

Quick-guide til Konftel 300W
DANSK

Beskrivelse
Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til
DECT-system, mobiltelefon
eller computer. Den kan
sluttes til en Konftel DECT
basisstation eller et valgfrit
GAP-kompatibelt DECTsystem.
På www.konftel.com/300W
finder du en håndbog med
udførlige anvisninger vedr.
tilslutningsmuligheder og
funktioner.

Indikatorlamper
Blinker blåt
Lyser blåt
Blinker rødt
Lyser rødt

Udtag til
SD-hukommelseskort

Displaysymboler
Signalstyrke DECT
Dato
Tid
Batteristatus
Fuldt opladet
< 1t samtaletid

Opladning
Stil Konftel 300W i laderen
for at oplade batteriet, eller
sæt strømkablet direkte i
Konftel 300W.
Et fuldt opladet batteri
rummer op til 48 timers
samtaletid. Konftel 300W
advarer, når kapaciteten er
under 1 times samtaletid.

Indgående opkald
Igangværende opkald
Venteposition, mikrofon og
højttaler er slukket
Anti-medhørstilstand,
mikrofon slukket

PIL UPP
navigering i menuer,
visning af samtaleliste

MENU,
menu til indstillinger

C,
nej/afbryd/gå tilbage,
indspilning

OK,
ja/bekræft valg
Svare/etablere
samtale samt Flash

Forøg volumen
Reducér volumenen

Lægge på/afbryde
samtale
KONFERENS
automatisk opkald til
mødegrupper

MUTE,
sluk mikrofon

HOLD
venteposition

PIL NER
navigering i menuer,
visning af samtaleliste

Alfanumeriske taster, telefonbog

LINE MODE, valg af
tilslutning

Beskrivelse
Navigér i menuer, og foretag indstillinger

Menuvalget vises med fed
tekst.







Tryk på MENU.
Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med OK.
Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten C.
Forlad menuen ved at trykke på MENU igen.
Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med OK for at blive aktiveret.
Et menuvalg kan åbnes direkte ved at trykke på den taltast, som svarer til menuvalgets
placering i menuen (f.eks. 1 for at åbne TELEFONBOG og derefter 3 for at vælge REDIGER
KONTAKT).

Menutræ
Det valgte navn på en
kontaktliste vises med en
pil foran navnet.

Hvis en menu indeholder
en liste over mulige valg,
vises dette med firkanter
foran menuvalgene. Den
aktuelle indstilling vises
med en udfyldt firkant.

TELEFONBOG

INDSTILLINGER

KONFERENCEGUIDE

INDSPILNING

SØG KONTAKT

DECT

SØG GRUPPE

AFSPILNING

TILFØJ KONTAKT

SPROG

TILFØJ GRUPPE

SKIFT NAVN

REDIGÉR KONTAKT

TASTELYD

REDIGÉR GRUPPE

SLET FIL

SLET KONTAKT

TID DATO

SLET GRUPPE

SLET ALLE

SLET ALLE

RINGETONE

SLET ALLE

INDSTILLING

STATUS

FLASH

INDSTILLINGER

STATUS

MOBILNIVEAU

STATUS

EQUALIZER
SKÆRMTEKST
DVALE
OPGRADERING
FABRIKSINDST.

STATUS

OPKALD
Indgående og udgående
opkald




Besvar samtale
Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.



Tryk på

for at svare.

Indikatorlamperne lyser blåt.

Ring op
 Tast nummeret.
.
 Tryk på
Nummeret ringes op, og indikatorlamperne
lyser blåt.

Genopkald
 Tryk på en pilknap.
Gennemse samtalelisten ved hjælp af
piltasterne.



Tryk på

Justér højttalervolumen
 Justér højttalerens volumen ved hjælp af
tasterne



Tryk på en alfanumerisk tast, og hold
den nede i to sekunder.
Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med
tastens første bogstav først.

og

.

Sluk mikrofon og ventetilstand
(sluk mikrofon) for at slukke
 Tryk på
for mikrofonen.

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



Tryk på på
(sluk mikrofon) for at
tilkoble opkaldet igen.



Tryk på HOLD for at sætte samtalen i
venteposition.
Indikatorlamperne skifter fra blåt til blinkende
rødt. Både mikrofon og højttalere er slukket,
og opkaldet ligger i venteposition.

Det valgte nummer ringes op.

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre
og redigerer i telefonbogen.

.

Under samtalen

.

Ring op fra telefonbogen

Tryk på

Det valgte nummer ringes op.

Den seneste samtale vises på displayet.



Brug piltasterne til at markere det
ønskede navn i telefonbogen.



Tryk på HOLD for at tilslutte opkaldet
igen.

Afslut opkald
 Afslut opkaldet ved at trykke på

.

Indspilning
Du kan både indspille
igangværende samtaler og
bruge Konftel 300W som
diktafon.
Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både
på Konftel 300W og på
en computer med kortlæser, der understøtter
SD-hukommelseskort.
Indspilningen er i wavformat og kan afspilles
på en medieafspiller efter
eget valg.

Indspilning
Start indspilningen
 Tryk på knappen REC /C og bekræft med
OK.

Lyt til indspilningen


Vælg MENU > INDSPILNING >
AFSPILNING.



Markér den ønskede mappe (dato), og
bekræft med OK.

Symbolet for indspilning blinker på displayet.

Afslut indspilningen
 Tryk på knappen REC /C og bekræft med

Der vises en liste over alle indspilninger for
den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og
varighed vises for hver indspilning.



OK.

Symbolet for indspilning vises ikke længere på
displayet.

Anti-medhørsfunktion
 Tryk på (sluk mikrofon) under samtalen for at slukke for mikrofonen.

Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt.
Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger,
og det er kun den kaldte part, der indspilles.

Markér den ønskede indspilning, og
start afspilningen ved at trykke på OK.

Sæt afspilningen på pause
 Sæt afspilningen på pause ved at trykke
på OK.



Genoptag afspilningen ved at trykke på
OK.

Spring i afspilningen under afspilning
 Spol frem i indspilningen ved at trykke

på pil ned, og spol tilbage ved at trykke
på pil op.



Hvert tryk svarer til 10 sekunder.

Stop afspilningen
 Stop afspilningen ved at trykke på C.

konferenceguideN
Konferenceguiden gør det
nemt at etablere samtaler
med op til seks parter.
Konferenceguiden leder
dig gennem opkoblingen
og viser i klartekst,
hvordan du skal gøre. Du
kan oprette 20 grupper
med hver 6 parter, så du
ikke behøver at huske
på nogen telefonnumre.
Konferencesamtalen etableres med blot nogle få
tastetryk.
Afhængig af, om samtalen
eventuelt skal gå igennem en telefoncentral,
kan det være nødvendigt
af foretage visse indstillinger i Konftel 300W.
Læs i håndbogen eller på
Konftels hjemmeside om,
hvordan du foretager de
nødvendige indstillinger.

Opret en mødegruppe

QUICKGUIDE











Vælg MENU > KONFERENCEGUIDE >
TILFØJ GRUPPE.
Indtast et gruppenavn, og tryk OK.
Tryk på OK for at tilføje den første part.
Indtast den første parts navn, og
bekræft med OK. Indtast telefonnummeret, og bekræft med OK.



Tryk på OK for at tilføje endnu en part,
og gentag som beskrevet ovenfor.



Afslut ved at trykke på knappen C.

Tryk på knappen

(konference).

Vælg QUICKGUIDE og bekræft med OK.
Følg konferenceguiden på samme måde
som ovenfor, men med den forskel at
hver enkelt deltagers telefonnummer
skal tastes manuelt.

tilføje part til opkald
Under samtale fungerer knappen
som
Flash/R-puls, hvilket betyder, at den giver
kommandoer til telefonomstillingen.

Opkald til mødegruppe








Tast den anden mødedeltagers nummer
og vent på svar.



Tryk på knappen

Tryk på knappen

(konference).

Vælg den ønskede gruppe med piltasterne og bekræft med OK.
Konftel 300W ringer op til den første part og
beder dig bekræfte, når du har fået svar.





Tryk på OK, når den første part har svaret.
Fortsæt på samme måde gennem hele
guiden.
Tryk på C, hvis en af parterne ikke svarer.
Konferenceguiden spørger, om du vil ringe
op igen.



Svar med OK eller C.

Tryk på knappen

(F).

Der høres en anden koblingstone.

(F) og derefter på 3.

Alle tre mødedeltagere er nu koblet sammen.

Hvis ingen svarer
 Vend tilbage til det første opkald ved at
trykke på

(F).

REGISTRERING • linjevælgeren
Linjevælgeren

Registrering i basisstation

Brug af computer

DECT-tilslutning er
standard, men du kan
skifte og kombinere to
tilslutningsmetoder ved at
trykke på knappen LINE
MODE, vælge den ønskede
tilslutning og bekræfte
med OK.




Stil basisstationen i registreringstilstand.



Tilslut Konftel 300W til en computer
ved hjælp af det medfølgende USBkabel.





Vælg basis (1–4).



Vælg Konftel 300W USB Audio som
lydenhed i computerens indstillinger.



Tryk på LINE MODE. Vælg USB, og
bekræft med OK.

Det er muligt at tilføje,
afslutte eller skifte mellem
tilsluttede linjer under et
opkald.

Vælg MENU > INDSTILLINGER > DECT
> REGISTRERING.
Angiv basisstationens PIN-kode.
Koden er 0000 for Konftel DECT basisstation.
Konferencetelefonen søger nu efter den
valgte basisstation. Basisstationen skal være i
registreringsstilling. Hvis registreringen lykkes,
vises teksten KLAR i displayet.

VoIP-opkald
 Tryk på

Konferencetelefonen er nu klar til brug.



for at aktivere mikrofonen i
Konftel 300W.
Tilslut samtalen til computeren ved
hjælp af eksempelvis et internetkonferenceprogram eller Skype®.

Brug mobiltelefon


Tilslut en mobiltelefon ved hjælp af et
tilbehørskabel.



Tryk på LINE MODE. Vælg MOBIL, og
bekræft med OK.

Foretag mobilopkald
for at aktivere Konftel
 Tryk på
300W.



MiniUSB-port til
computertilslutning

Tilkobl samtalen ved hjælp af mobiltelefonen.

Konftel er en førende 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.
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