Hurtigveiledning
Konferansetelefon Konftel 200W
Norsk

Conference phones for every situation

Beskrivelse av Konftel 200W
Konftel 200W er en DECT konferansetelefon med et opptaksområde på opptil 30 m2. Konftel
200W kan koples til GAP-kompatible DECT-systemer av ulike merker. Hvis kontoret ikke har noe
kompatibelt DECT-system, kan Konftel tilby en DECT basestasjon for analog tilkopling.
Høyttaler

Indikatorlamper

Mikrofon
Mottaker
fjernkontroll

Display
Tastatur

Strømforsyning
Utgang for båndopptaker
Utgang
ekstra mikrofoner

Spor til kabel

Hull til veggfeste

Tilkopling og plassering
Kople Konftel 200W til strømnettet med
nettransformatoren som vist på figuren.
Plasser konferansetelefonen midt på
bordet.

N
DE

Svare og ringe
Besvare et anrop
Et ringesignal høres og de blå indikatorlampene blinker.

 Trykk på OK for å svare.
Lengden på samtalen vises i displayet.

Ringe

123456

0–9...

 Trykk på OK.
 Slå nummeret.
eller

0–9...
123456

 Slå nummeret.
 Trykk på OK.

Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.

Lengden på samtalen vises i displayet.

Tilbakeringing
Det er enkelt å ringe opp det sist slåtte nummeret.
SISTE

123456

 Trykk på pil opp.

Det sist slåtte nummeret vises i displayet.

 Trykk på OK.

Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.

Ringe kortnummer
I bruksanvisningen finner du opplysninger om hvordan du legger til og redigerer numre i
telefonboken.

 Trykk på tastene Opp/ned gjentatte ganger.
TELEFONBOK

PETER G.

De forhåndslagrede navnene i telefonboken vises i alfabetisk
rekkefølge. Det sist slåtte nummeret vises først.

 Trykk på OK for å ringe det valgte navnet/nummeret.
Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.

under en samtale
Justere høyttalervolumet

 Øk høyttalervolumet med tasten + og senk det med tasten –.
Mikrofonsperre

 Trykk på tasten mikrofonsperre for å slå av mikrofonen.

Indikatorlampene skifter fra blått til rødt. Den oppringte
parten hører nå ikke hva du sier.

 Trykk på tasten mikrofonsperre for å slå på mikrofonen igjen.
Justere lyden manuelt
Konftel 200W justeres automatisk for å fjerne ekko når den
slås på. Den registrerer også endringer i rommet og tilpasser
seg kontinuerlig mens samtalen pågår. Hvis lydkvaliteten likevel
oppleves som dårlig, kan Konftel 200W når som helst justeres
manuelt.

 Trykk på tasten c.
Det høres et sus.

Avslutte en samtale

 Avslutt samtalen ved å trykke på OK.

Registrering i en DECT basestasjon
Konftel 200W må registreres i en DECT basestasjon før den kan tas i bruk. Denne beskrivelsen
gjelder registrering i en Konftel DECT basestasjon, men du går frem på nøyaktig samme måte
for å registrere Konftel 200W i en basestasjon av et annet merke. Les bruksanvisningen til
basestasjonen eller rådfør deg med den som administrerer firmaets sentral hvis du er usikker.

Sette Konftel DECT basestasjonen i registreringsmodus

 Hold tasten/indikatorlampen på basestasjonen inne til den
begynner å blinke.

Basestasjonen er nå i registreringsmodus. Når registreringen er
avsluttet, slutter indikatorlampen å blinke. Hvis basestasjonen ikke
identifiserer en DECT-telefon innen 2 minutter, avsluttes registreringsmodus automatisk.

Tast/
indikatorlampe

Registrere Konftel 200W i en DECT basestasjon

 Trykk på tasten MENU.
 Velg verktøymenyen ved hjelp av tasten Opp/ned.
 Trykk på OK.
 Velg menyen Reg ved hjelp av tasten Opp/ned.
 Trykk på OK.
 Velg base (1-4).

Reg

Bas 1

Hvis det ikke er programmert noen basestasjon, velger du nr. 1.
Brukte numre er merket med en hake.

DECT system:

0-9...

PIN:

****

 Trykk på OK.
 Velg DECT-system.
 Trykk på OK.
 Angi sikkerhetskoden (PIN-koden) (standard er 0000).
 Trykk på OK.
Enkelte DECT-systemer (ikke Konftel DECT basestasjon) krever en
PARK-kode. Undersøk med leverandøren av firmaets sentral.

 Angi PARK-koden hvis det er nødvendig. Ellers lar du feltet

PARK:

være blankt.

 Trykk på OK.
Søker

Lagret

Konftel 200W er nå i registreringsmodus og søker etter en
basestasjon som også er i registreringsmodus. Vent til du får
en bekreftelse på at registreringen er avsluttet. (Basestasjonen
må stå i registreringsmodus.) Registreringen kan avbrytes ved å
trykke på tasten C. Hvis registreringen er vellykket, vises teksten
Lagret i displayet.

 Trykk på OK.
Konftel 200 W er nå klar til bruk.

Konfteler et ledende selskap innen høyttalende kommunikasjon og lydteknologi. Vi utvikler og selger
produkter og teknologi for telefonmøter på bakgrunn av egen spisskompetanse innen akustikk og
digital signalbehandling. Karakteristisk for produktene er at alle konferansetelefoner inneholder
samme høye lydteknologi – OmniSound® som gir krystallklar lyd. Les mer om Konftel og våre
produkter på www.konftel.com.
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