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Neuvottelupuhelin Konftel 200W
Suomi

Conference phones for every situation

Kuvaus Konftel 200W
Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m2. Konftel 200W
voidaan liittää eri valmistajien GAP-yhteensopiviin DECT-järjestelmiin. Jos toimistossasi ei ole
DECT järjestelmää, voit hankkia Konftelilta DECT-tukiaseman analogiseen liitäntään.
Kaiutin

Merkkivalot

Mikrofoni
Kauko-ohjaimen
vastaanotin

Näyttö
Näppäimistö

Virransyöttö
Nauhuriliitäntä
Liitännät lisämikrofoneille

Kaapelikouru

Reiät seinakiinnikkeelle

Kytkeminen ja sijoituspaikka
Kytke Konftel 200W sähköverkkoon kuvan mukaisella verkkomuuntajalla. Aseta
neuvottelupuhelin keskelle pöytää.

Vastaaminen ja soittaminen
Puheluun vastaaminen
Soittoääni kuuluu ja siniset merkkivalot vilkkuvat

 Vastaa painamalla OK.
Puhelun kesto näkyy näytössä.

Puhelun soittaminen

123456

0-9...

 Paina OK.
 Valitse numero.
tai

0-9...
123456

 Valitse numero.
 Paina OK.

Numeroon soitetaan 3 sekunnin kuluessa.

Puhelun kesto näkyy näytössä.

Numeron toisto
Voit helposti soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon.
VIIMEISIN

123456

 Paina ylös-näppäintä.

Viimeksi valittu numero näkyy näytössä.

 Paina OK.

Numeroon soitetaan 3 sekunnin kuluessa.

Lyhytnumeroon soittaminen
Lue käsikirjasta, miten puhelinmuistioon lisätään numeroita ja miten niitä muokataan.

 Paina ylös/alas-näppäimiä useita kertoja.
PUHELINKIRJA

PETER G.

Puhelinmuistiossa olevat nimet näytetään aakkosjärjesteyksessä. Viimeksi valittu numero näkyy ensimmäisenä.

 Paina OK, jos haluat soittaa valittuun numeroon.
Numeroon soitetaan 3 sekunnin kuluessa.

puhelun aikana
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

 Kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään näppäimellä + ja
vähennetään näppäimellä -.

Mykistystoiminto

 Painamalla mykistysnäppäintä voit sulkea mikrofonin.

Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi. Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut.

 Mikrofoni avataan painamalla mykistysnäppäintä uudelleen.
Äänen mukautus manuaalisesti
Kun Konftel 200W kytketään päälle, se mukautuu tilaan
automaattisesti niin, että kaiku eliminoituu. Se tunnistaa myös
muutokset huoneessa ja säätyy niiden mukaan jatkuvasti puhelun
aikana. Jos ääni siitä huolimatta tuntuu hiljaiselta, Konftel 200W:
n voi milloin tahansa mukauttaa manuaalisesti.

 Paina c-näppäintä.
Kuuluu kohinaa.

Puhelun lopettaminen

 Puhelu lopetetaan painamalla OK.

Rekisteröityminen DECT-tukiasemaan
Konftel 200W pitää rekisteröidä DECT-tukiasemaan, ennen kuin sitä voi käyttää. Tässä
selostetaan rekisteröinti Konftel DECT -tukiasemaan, mutta muiden valmistajien tukiasemiin
rekisteröinti tapahtuu samalla tavalla. Jos olet epävarma, katso tukiaseman käsikirjasta tai kysy
yrityksen puhelinvaihteesta vastaavalta.

Konftel DECT-tukiaseman asettaminen rekisteröintitilaan

 Pidä tukiaseman painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa
vilkkua.

Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa. Kun rekisteröinti on valmis, merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Ellei tukiasema tunnista jotain DECT-puhelinta
2 minuutin kuluessa, rekisteröintitilasta poistutaan automaattisesti.

Painike/
merkkivalo

Konftel 200W:n rekisteröinti DECT-tukiasemaan

 Paina MENU-näppäintä.
 Valitse työkaluvalikko ylös/alas-näppäimillä.
 Paina OK.
 Valitse Reg-valikko ylös/alas-näppäimillä.
 Paina OK.
 Valitse tukiasema Bas (1–4).

Reg

Bas 1

Ellei yhtään tukiasemaa ole ohjelmoitu, valitse nro 1. Käytössä
olevat numerot on merkitty.

DECT system:

PIN:

****

0-9...

 Paina OK.
 Valitse tukiasema DECT-järjestelmää.
 Paina OK.
 Näppäile turvakoodi (PIN-koodi) (vakio on 0000).
 Paina OK.
Jotkut DECT-järjestelmät (ei Konftel DECT -tukiasema) vaativat
PARK-koodin. Kysy yrityksesi puhelinvaihteen toimittajalta.

 Näppäile PARK-koodi, jos tarvitaan. Jätä muussa tapauksessa

PARK:

tyhjäksi.

 Paina OK.
Hakee
Tallennettu

Konftel 200W on nyt rekisteröintitilassa ja hakee rekisteröintitilassa olevaa tukiasemaa. Odota, kunnes saat vahvistuksen rekisteröinnin valmistumisesta. (Tukiaseman pitää olla rekisteröintitilassa.) Rekisteröinti voidaan keskeyttää painamalla C-näppäintä.
Jos rekisteröinti onnistuu, näytössä näkyy teksti Tallennettu.

 Paina OK.
Konftel 200W on nyt käyttövalmis.

Konftel on kaiutinviestinnän ja äänitekniikan johtava yritys. Me kehitämme ja myymme puhelinneuvottelutuotteita ja -tekniikkaa perustuen huippuosaamiseemme akustiikassa ja digitaalisessa
signaalinkäsittelyssä. Tuotteille on tunnusomaista, että kaikissa neuvottelupuhelimissa käytetään
samaa edistynyttä OmniSound® -äänitekniikkaa, joka takaa kristallinkirkkaan äänen. Lue lisää
Konftelista ja tuotteistamme osoitteessa www.konftel.com.
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