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Anslutning och inställning

Anslutning och placering

 Anslut Konftel 300 till elnätet med nättransformatorn enligt bilden. 

 Anslut till analog linje, trådlös DECT-telefon/GSM-telefon eller dator enligt bilden. 
(Anslutning till DECT/GSM-telefon kräver tillbehörskabel avsedd för telefonen.) 

 Placera konferenstelefonen mitt på bordet.

linjeväljaren – växla och kombinera
Analog telefonlinje är förval men du kan växla och kombinera två anslutningssätt. Läs mer om 
detta i handboken.  

 Tryck på tangenten linE MoDE.

 Använd piltangenterna för att välja önskad anslutning och bekräfta med 
oK. 

Anslutning till dator
Konftel 300 fungerar som högtalare och mikrofon till datorn och kan användas för uppspelning 
av ljud och musik när Konftel 300 är i läge   (stand-by – inte samtalsläge). 

Tillsammans med ett konferensprogram (exempelvis Skype®) skapar Konftel 300 det ultimata 
konferenssystemet som samtidigt ger möjlighet till gruppsamtal med andra Skype-användare 
över Internet, ett stort antal lokala deltagare runt konferenstelefonen och deltagare som ringts 
upp via vanlig telefonlinje eller mobiltelefon ansluten till Konftel 300. 

För samtal via Skype sätts konftel 300 i läge   (samtalsläge) varefter samtalet kopplas upp i 
Skype på vanligt sätt. 

BEsKrivning Av KonftEl 300

uttag för sD minneskort

uttag  
extramikrofon

Displayhögtalare

indikeringslampor

Mikrofon

Knappsats

strömförsörjning

uttag för låskabel

uttag AuX

uttag för analogt telefonjack

uttag för gsM/DEct-telefon

MiniusB-port för datoranslutning

uttag extramikrofon

MEnu,  
meny för inställningar

Pil upp,  
navigering i menyer,

visning av samtalslista
c, nej/avbryt/backa

Öka volym

Minska volym

MutE, sekretess

holD, vänteläge
nummer- och bokstavstangenter

oK, ja/bekräfta val

svara/koppla upp 
samtal samt flash

lägga på/avbryta 
samtal

Konferensguide
Automatisk uppring-
ning av samtals-
grupper

linE MoDE, val av 
anslutning

Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, GSM/DECT-telefon 
eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare anvisningar om 
anslutningsmöjligheter och funktioner. 

Pil ner,  
navigering i menyer,

visning av samtalslista
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Besvara ett samtal
En ringsignal hörs och de blå indikeringslamporna blinkar.

 Tryck på  för att svara.  
Indikeringslamporna lyser blått.

ringa ett samtal

 Slå numret.

 Tryck .  
Numret rings och indikeringslamporna lyser blått. 

Avsluta ett samtal

 Avsluta samtalet genom att trycka .

Återuppringning

 Tryck på en piltangent.  
Det senast slagna numret visas i displayen.

 Bläddra mellan tidigare slagna nummer med piltangenterna.

 Tryck . 
Valt nummer rings. 

ringa från telefonboken
Läs i handboken om hur du lägger till och redigerar i telefonboken.

 Tryck och håll en nummertangent intryckt i två sekunder.  
Telefonboken visas i displayen. De förinställda namnen visas i alfabetisk 
ordning med början på nummertangentens första bokstav. 

 Använd piltangenterna för att bläddra i telefonboken. 

 Tryck . 
Valt nummer rings.

under samtal: justera högtalarvolym, sekretess och vänteläge

 Justera högtalarens volym med knapparna vol+ och vol–. 

 Tryck på knappen sekretess för att stänga av mikrofonen.  
Indikeringslamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu 
inte vad du säger. Tryck på samma knapp för att åter koppla in samtalet.

 Tryck på knappen holD för att sätta samtalet i vänteläge.  
Indikeringslamporna växlar från blått till blinkande rött. Både mikrofon och 
högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande. Tryck på samma knapp 
för att åter koppla in samtalet.

svArA och ringA

Konferensguiden gör det enkelt att skapa samtal med upp till sex parter. Konferensguiden leder 
dig genom uppkopplingen och visar i klartext hur du ska göra. Det går att skapa 20 grupper med 
vardera 6 parter, så att du inte behöver komma ihåg några telefonnummer. Konferenssamtalet 
skapas med bara några få tangenttryckningar. 

Beroende på eventuell telefonväxel som samtalet ska gå genom, kan vissa inställningar behöva 
göras i Konftel 300. Läs i handboken eller på Konftes hemsida om hur du gör nödvändiga 
inställningar.

skapa konferensgrupp
Utförliga stegvisa anvisningar finns i handboken. 

 Tryck på tangenten MENU, välj KONFERENSGUIDE och att ADDERA 
GRUPP. 

 Skriv in ett gruppnamn och bekräfta med OK. 

 Tryck OK för att lägga till första parten. 

 Skriv in första partens namn och bekräfta med OK. Skriv in numret och 
bekräfta med OK.

 Tryck OK för att lägga till ännu en part och upprepa enligt ovan. 

 Avsluta genom att trycka på tangenten C.

ringa konferensgrupp

 Tryck på tangenten konferensguide.

 Välj önskad grupp med piltangenterna och bekräfta med oK. 
Konftel 300 ringer upp första parten och ber dig bekräfta när du fått svar. 

 Tryck på oK när första parten svarat.

 Fortsätt på samma sätt genom hela guiden. 

 Tryck c om någon part inte svarar. 
Konferensguiden frågar om du vill ringa upp igen. 

 Svara med oK eller c.  
Om du inte får svar kan du välja att avbryta konferensguiden eller gå vidare 
till nästa part i guiden. 

När guiden är avslutad har du ett uppkopplat konferenssamtal med upp till sex deltagare.

ringa direkt konferenssamtal

 Tryck på tangenten konferensguide.

 Välj SNABBGUIDE och bekräfta med oK.

 Följ konferensguiden på samma sätt som ovan, men med den skillnaden att 
varje deltagares telefonnummer måste slås manuellt. 
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navigering och val i menyer

 Tryck på tangenten MEnu. 

 Väj önskad meny med piltangenterna och bekräfta med oK. 

 Upprepa val av meny eller inställning genom att använda piltangenterna och 
bekräfta med oK. 

 Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med tangenten c.

 Lämna menyn genom att trycka på tangenten MEnu igen. 

Observera att alla inställningar måste avslutas med tangenten oK för att aktiveras.  
Läs i handboken för utförlig beskrivning av alla menyer.  

inställningAr

Konftel 300 ger dig:
 • En ny generation av OmniSound® ljudteknologi.

 • USB-anslutning gör att telefonen kan användas för VoIP-samtal.

 • Linjeväljaren (line mode) hjälper dig att enkelt växla mellan och kombinera anslutningssätt 
– analog, USB, GSM/DECT.

 • Konferensguide som förenklar uppringning av flera parter.

 • Spela in och lyssna på dina möten på ett SD minneskort.

 • Anslutning av extramikrofoner för större upptagningsområde. (Tillbehör.)

 • Anslutning för trådlöst headset eller till högtalaranläggning. (Tillbehör.)

 • Framtidssäkrad, kan uppgraderas med smarta funktioner.

 • 2 års garanti.

Enkel uppgradering via internet
Konftel 300 är framtidssäker, nya smarta funktioner utvecklas fortlöpande. Vissa är fria för 
nedladdning. 

Först laddas en programvara ner till datorn som sedan gör det möjligt att ladda ner nya funktio-
ner till Konftel 300. Se www.konftel.com/300 för mer information.

tillbehör
900102080 Extra mikrofoner, utökar upptagningsområdet upp till 70 m2. 

900102081 Inspelning till minneskort.  
Se www.konftel.com/300 för uppgradering av programvara.

900102082 Anslutning till trådlöst headset. 
Se www.konftel.com/300 för uppgradering av programvara.

900102083 Transportväska 

900102084 Väggfäste 

900102087  Anslutning till högtalaranläggning.  
Se www.konftel.com/300 för uppgradering av programvara.

900103392   Anslutningskabel till högtalaranläggning.

 

 Anslutningskabel till GSM/DECT-telefon.  
Se Konftels hemsida för kompatibla modeller.

funKtionEr, uPPgrADEringAr och tillBEhÖr


