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Hål för väggfäste

Anslutning och placering
Anslut Konftel 200W till elnätet med 
nättransformatorn enligt bilden. Placera 
konferenstelefonen mitt på bordet.

Konftel 200W är en DECT konferenstelefon med upptagningsområde upp till 30 m2. Konftel 
200W kan anslutas till GAP-kompatibla DECT-system av olika fabrikat. Om ditt kontor saknar 
kompatibelt DECT-system erbjuder Konftel en DECT basstation för en analog anslutning. 
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Besvara ett samtal

En ringsignal hörs och de blå indikatorlamporna blinkar.

 Tryck på oK för att svara. 

I displayen visas samtalets längd.

ringa ett samtal

 Tryck oK. 

 Slå numret.

eller

 Slå numret.

 Tryck oK.  
Numret rings inom 3 sekunder.

I displayen visas samtalets längd.

Återuppringning
Du kan enkelt ringa upp det senast slagna numret.

 Tryck på uppåtpilen.  
Det senast slagna numret visas i displayen.

 Tryck oK.  
Numret rings inom 3 sekunder.

ringa kortnummer
Läs i handboken om att lägga till och redigera nummer i telefonboken.

 Tryck på knapparna Upp/ned upprepade gånger.  
De förinställda namnen i telefonboken visas i alfabetisk 
ordning. Det senast slagna numret visas först. 

 Tryck oK för att ringa upp valt namn/nummer.  
Numret rings inom 3 sekunder.

SvArA oCH rIngA



UnDer SAMtAl

Justera högtalarvolym

 Öka högtalarens volym med knappen + och minska den med 
knappen –. 

Sekretessfunktion

 Tryck på knappen sekretess för att stänga av mikrofonen.  
Indikatorlamporna växlar från blått till rött. Den uppringda 
parten hör nu inte vad du säger. 

 Tryck på knappen sekretess igen för att slå på mikrofonen.

trimma ljudet manuellt
Konftel 200W trimmas automatiskt för att eliminera ekon när den 
slås på. Den känner också av förändringar i rummet och anpassar 
sig kontinuerligt under samtalets gång. Om ljudkvaliteten trots 
det upplevs nedsatt, kan Konftel 200W när som helst trimmas 
manuellt. 

 Tryck på knappen c.  
Ett brus hörs.

Avsluta ett samtal

 Avsluta samtalet genom att trycka oK.
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Konftel 200W måste registreras i en DECT basstation innan den kan användas. Här beskriver vi 
registrering i en Konftel DeCt basstation, men du gör på liknande sätt för att registrera Konftel 
200W i en basstation av annat fabrikat. Läs i handboken för din basstation eller konsultera 
företagets växeladministratör om du är osäker. 

Sätta Konftel DeCt basstation i registreringsläge

 Håll knappen/indikatorlampan på basstationen nedtryckt tills 
den börjar blinka. 

Basstationen är nu i registreringsläge. När registreringen är 
klar slutar indikatorlampan att blinka. Om basstationen inte 
identifierar någon DECT-telefon inom 2 minuter, avslutas registre-
ringsläget automatiskt.

registrera Konftel 200W i en DeCt basstation

 Tryck på knappen MenU.

 Välj menyn verktyg med hjälp av knappen Upp/ned.

 Tryck oK.

 Välj menyn reg med hjälp av knappen Upp/ned.

 Tryck oK.

 Välj bas (1–4).

Om ingen basstation är programmerad väljer du lämpligtvis nr 1. 
Använda nummer är markerade med en bock. 

 Tryck oK.

 Välj DECT-system.

 Tryck oK.

 Ange säkerhetskoden (PIN-koden) (standard är 0000).

 Tryck oK.

Vissa DECT-system (inte Konftel  DECT basstation) kräver en 
PARK-kod. Kontrollera med företagets växelleverantör. 

 Ange PARK-koden om det krävs. I annat fall, lämna blankt.

 Tryck oK. 

Konftel 200W är nu i registreringsläge och söker efter en bas-
station i registreringsläge. Vänta tills du får en bekräftelse på att 
registreringen är klar. (Basstationen måste vara i registreringslä-
ge.) Registreringen kan avbrytas genom att du trycker på knappen 
C. Om registreringen lyckas visas texten Sparat i displayen.

 Tryck oK.

Konftel 200W är nu klar att använda. 

regIStrerIng I en DeCt BASStAtIon
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