Korte handleiding
De Konftel 200W conferentietelefoon
Nederlands

Conference phones for every situation

Beschrijving - Konftel 200W
Konftel 200W is een DECT conferentietelefoon met een bereik tot 30 m2. De Konftel 200W
kan aangesloten worden op de verschillende soorten GAP-compatibele DECT-systemen. Als uw
kantoor niet over een compatibel DECT-systeem beschikt, kan Konftel een DECT basisstation
leveren voor analoge aansluiting.
Luidspreker

LED’s

Microfoon
Ontvanger
afstandsbediening

Display
Toetsenbord

Voeding
Ingang voor taperecorder
Ingangen voor
uitbreidingsmicrofoons

Kabelgoot

Gaten voor muurbevestiging

Aansluiten en installeren
Sluit de Konftel 200W aan op de
netspanning met de adapter (zie afbeelding). Plaats de conferentietelefoon in
het midden van de tafel.

Een gesprek beantwoorden / Een nummer kiezen
Een gesprek beantwoorden
U hoort een beltoon en de blauwe LED’s beginnen te knipperen.

 Druk op OKom de oproep te beantwoorden.
Op het display verschijnt de duur van het gesprek.

Een nummer kiezen

123456

123456

0-9...

 Druk op OK.
 Kies het nummer.
of

0-9...

 Kies het nummer.
 Druk op OK.

Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.

Op het display verschijnt de duur van het gesprek.

Nummerherhaling
U kunt eenvoudig het laatst gekozen nummer herhalen.
LAATSTE

123456

 Druk op het pijltje omhoog.

Het laatst gekozen nummer verschijnt op het display.

 Druk op OK.

Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.

Snelkiesnummers
In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in
het telefoonboek.

 Druk verschillende malen op de pijltjestoetsen.
TELEFOONBOEK

PETER G.

De in het telefoonboek geprogrammeerde nummers worden
in alfabetische volgorde weergegeven. Het laatst gekozen
nummer wordt eerst weergegeven.

 Druk op OK om het gewenste nummer/de gewenste naam te
kiezen.
Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.

Tijdens een gesprek
Volume van de luidspreker aanpassen

 Zet het volume van de luidspreker luider met + en zachter
met -.

Mute-functie

 Druk op de mute- knop om de microfoon uit te zetten.

De LED’s veranderen van blauw naar rood. De andere partij
kan niet horen wat u zegt.

 Druk opnieuw op de mute-knop om de microfoon weer aan te
zetten.

Het geluid manueel aanpassen
Zodra Konftel 200W is ingeschakeld, past het toestel zich automatisch aan om echogeluiden te onderdrukken. Konftel 200W
reageert ook op veranderingen in de vergaderruimte en past zich
tijdens het gesprek voortdurend aan. Als er desondanks toch nog
een verminderde geluidskwaliteit is, kunt u Konftel 200W altijd
manueel aanpassen.

 Druk op c.

U hoort een kort geluid.

Een gesprek beëindigen

 Beëindig het gesprek door op OKte drukken.

Aanmelden bij een DECT basisstation
U moet uw Konftel 200W aanmelden bij een DECT basisstation voordat u het toestel kunt gebruiken. Hieronder volgt hoe u het toestel bij een Konftel DECT basisstation kunt aanmelden. Voor
aanmelding van de Konftel 200W op een basisstation van een andere fabrikant, dient u dezelfde
procedure te volgen. Raadpleeg de handleiding van uw basisstation of neem contact op met de
beheerder van uw bedrijfscentrale in geval van twijfel.

Zet het Konftel DECT basisstation in aanmeldingsmodus

 Druk de toets/LED op het basisstation in totdat deze begint te knipperen.

Het basisstation staat nu in aanmeldingsmodus. Als de aanmelding
gereed is, stopt de LED met knipperen. Als het basisstation geen DECT
telefoon binnen 2 minuten detecteert, wordt de aanmeldingsmodus
automatisch uitgeschakeld.

Toets/LED

Aanmelden van Konftel 200W bij een DECT basisstation

 Druk op de toets MENU.
 Selecteer het menu ”Tools” met behulp van de pijltjestoetsen.
 Druk op OK.
 Selecteer het menu Aanmelden met behulp van de pijltjestoet-

Aanmelden

sen.

 Druk op OK.
 Selecteer een basis (1–4).

Basis 1

Als er geen basisstation geprogrammeerd is, kies nr. 1.
Aangekruiste nummers zijn in gebruik.

DECT system:

PIN:

****

0-9...

 Druk op OK.
 Selecteer een DECT-systeem.
 Druk op OK.
 Voer de beveiligingscode in (PIN-code) (standaardcode is
0000).

 Druk op OK.
Voor sommige DECT-systemen (niet voor het Konftel DECT basisstation) moet een PARK-code worden ingevoerd. Vraag informatie
aan de leverancier van de bedrijfscentrale.

 Voer de PARK-code in, indien vereist. Indien niet, voer niets in.
 Druk op OK.

PARK:

Zoeken
Klaar

Uw Konftel 200W staat nu in aanmeldingsmodus en zoekt een
basisstation in aanmeldingsmodus. Wacht op de bevestiging dat
de aanmelding voltooid is. De aanmelding kan onderbroken worden
door op C te drukken. Indien de aanmelding gelukt is, verschijnt
het woord Klaar op het display.

 Druk op OK.
De Konftel 200W is nu klaar voor gebruik.

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie.
Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze
geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend
voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben
- OmniSound® voor een glasheldere geluidsweergave. Lees meer over Konftel en onze producten
op www.konftel.com.
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