Quick guide
Konferencetelefon Konftel 200W
Dansk

Conference phones for every situation

Beskrivelse af Konftel 200W
Konftel 200W er en DECT-konferencetelefon med et optageområde op til 30 m2. Konftel
200W kan tilsluttes til de fleste GAP-kompatible DECT-systemer af forskellige fabrikater. Hvis
dit kontor mangler et kompatibeltDECT-system, tilbyder Konftel en basisstation til en analog
forbindelse.
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.

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

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

Udgående opkald

123456

0–9...

 Tryk på OK.
 Tast nummeret.
eller

0–9...
123456

 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
Læs i håndbogen, hvordan numre tilføjes og redigeres i telefonbogen.

 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.

under 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.

Registrering i en DECT-basisstation
Konftel 200W skal registreres i en DECT-basisstation, før den kan tages i brug. Her beskrives
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
eller spørg firmaets omstillingsadministrator, hvis du er i tvivl.

Sæt Konftel DECT-basisstation i registreringsstilling

 Hold knappen/indikatorlampen på basisstationen nede, indtil den
begynder at blinke.

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

Knap/
indikatorlampe

Registrering af Konftel 200W i en DECT-basisstation

 Tryk på knappen MENU.
 Vælg menuen Funktioner ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
 Vælg menuen Reg ved hjælp af knappen Op/ned.
 Tryk på OK.
 Vælg basis (1–4).

Reg

Bas 1

Hvis der ikke er programmeret en basisstation, er nr. 1 det bedste
valg. Brugte numre er markeret med et flueben.

DECT system:

0-9...

PIN:

****

 Tryk på OK.
 Vælg DECT-system.
 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 feltet stå

PARK:

blankt.

 Tryk på OK.
Søger

Gemt

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. Hvis registreringen lykkes, vises teksten Gemt i
displayet.

 Tryk på OK.
Konftel 200W er nu klar til brug.

Konftel er 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.
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