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Conference phones for every situation
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Beskrivelse
Top

Dansk

Grøn/rød mikrofon
indikator
Mikrofon

Højtalere

Tastatur

Bund
Analog telefon
linieindgang (POTS)

Strømforsyning

Tastatur
Op/ned-tast

OK-tast
Telefonmødetast

Muting/pause-tast

R-tast
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Genopkaldstast
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Forbindelser, tilbehør
og reservedele

Dansk

Forbindelse
240 V
stikkontakt

Analog
telefonlinie  

Transformator

2
3
4
5

PIN
PIN
PIN
PIN

Kun transformatorer af FRIWO
type FW7237/12 eller Perfekt
2042, 2043, Helms-Man
DEN4824129, ML120P070G,
ED4824120070P og
DBN4824129 (UK) må forbindes.

(-)
(-)
(+)
(+)

Strømforsyning og
analog
POTS
netværkskabel, 7.5 m

Stik i bunden af
Konftel 100

Tilbehør
Del nr.
9146030
149110
900103339
		
900103340
		
		
900103341
		
		
		

Reservedele
Beskrivelse
Vægbeslag
Loftophæng med kabler
Forlængerledning, strøm-	
forsyning, 10 m
Forlængerledning, strømforsyning analog 		
netværk, 10 m
Forlængerledning, strømforsyning og analog 		
netværk, 7.5 m

Del nr.
900103334
		
900102026

Beskrivelse
Strømforsyning og analog
POTS netværkskabel, 7.5 m
Lysnettransformator 12 V DC
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Forbindelser
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Du kan tilslutte en telefon med telefon/hovedtelefon til samme telefonstik som
Konftel 100. Bemærk at Konftel 100’s telefonstik skal sidde først i vægstikket.

Flyt samtalen mellem Konftel 100 og
telefonrør/hovedtelefonen og tilbage
igen, ved hjælp af OK-tasten.
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Tilslut telefon/hovedtelefon
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Opkald

Dansk

Indkommende opkald
Et ringesignal høres og den grønne mikrofonindikator lyser for at indikere et indkommende
opkald.
Tryk på OK tasten for at besvare.
For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Udgående opkald
Tryk på OK.
0–9...

Tryk nummeret ind.
For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Genopkald
Tryk på genopkaldstasten. Nummeret vil blive
opkaldt indenfor 3 sek.
For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Tredjeparts opkald
Tryk på OK.
0–9...

Indtast nummeret på den første deltager i
telefonmødet.
Den første samtale vil blive gennemført, tryk
på R-tasten for at få en ny ringetone.

0–9...

Indtast nummeret på den anden deltager i
telefonmødet, og vent på svar.
Tryk på R-knappen efterfulgt af 3-tasten, og
alle tre kan nu deltage i konferencen.
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Opkald
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Hvis Deres opkald ikke bliver besvaret. Tryk
på R-tasten efterfulgt af 1-tasten for at vende
tilbage til det første opkald.
Bemærk: Tilgængeligheden og funktionen af tredjeparts-samtale kan ikke
blot variere mellem forskellige lande, men også mellem forskellige typer af
omstillinger, som Konftel 100 er tilsluttet. Hvis du vil sammenkoble flere linier,
anbefaler vi, at du kontakter en operatør, som tilbyder telefonmødetjenester.
Har du spørgsmål om dette, kontakt din forhandler.

Hvis R tasten ikke fungerer
Omstillingens krav på R tastens funktion varierer mellem forskellige
omstillinger og forskellige lande. Konftel 100 tilbyder derfor muligheden for
at programmere tiden, for at den skal fungere med de fleste omstillinger på
markedet.

Programmering af R tasten (grundindstilling = 2)
Hold R-tasten indtrykket i 3 sek., indtil de grønne
lysdioder blinker og der høres tre korte bip.
1–6...

Indtast værdien for R-impulsen. Den almindeligst
forekommende værdi er 2. Kontroller i tabellen
nedenfor, om det stemmer for netop dig.
Værdi:
1 - R funktion
2 - R funktion
3 - R funktion
4 - R funktion
5 - R funktion
6 - R funktion

Tid:
65
100
150
270
600
80

ms.
ms
ms.
ms.
ms.
ms.

Tryk på OK-tasten, for at afslutte og gemme værdien.
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Om du inte får svar
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Telefonmødetast

Dansk

Telefonmødetasten kan anvendes til at
forprogrammere numret til dit telefonmøde.

Programmer telefonmødetast
Hold telefonmødetasten indtrykket indtil de røde lysdioder
blinker og du hører tre korte bip (ca. 3 sekunder).
0–9...

Indtast dit telefonmødenummer med tastaturet
(maks. 20 cifre).
Hvis Konftel 100 skal vente på en koblings
tone, bør du indtaste en pause ved hjælp af
mute/pause-tasten.
Tryk på telefonmødetasten for at afslutte og
gemme nummeret.

Anvend telefonmødetasten
Tryk på telefonmødetasten for at tilslutte dig
til dit telefonmøde.
For at afslutte samtalen trykker du på OK.

Slet telefonmødenummer
Hold telefonmødetasten indtrykket i 3 sek., indtil de
røde lysdioder blinker og du hører tre korte bip.
Tryk på OK for at slette telefonmødenummeret.
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Volumen kontrol, mute,
tuning, juster ringesignal
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Juster højtalervolumen med op/ned-tasterne
under et opkald.

Mute funktion
Tryk på mute tasten for at slå mikrofonen
fra. Mikrofonindikatorerne skifter til rød.
Tryk igen for at tænde for mikrofonen.
Mikrofonindikatorerne skifter tilbage til grøn.

Tuning
Lyden justeres automatisk til rummet og telefonlinien
når Konftel 100 tændes. Konftel 100 føler akustikken
i rummet og tilpasser sig kontinuerligt under
samtalen. For manuel tuning, tryk på op/ned-tasterne
samtidig. En kort støj vil høres.

Juster ringesignalets styrke
Juster volumen med op/ned-tasten. Den kan
justeres i seks trin. Efter hvert tryk høres et
ringesignal. Ved laveste trin er signalet helt
afbrudt.
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Volumen kontrol
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Fejlfinding og
vedligeholdelse

Dansk

Fejlfinding
1. Kontroller at mikrofonen er slået til under samtalen.
Den grønne mikrofonindikator skal lyse.
2. Kontroller at Konftel 100 er tilsluttet til analog linie.
3. Bypass evt. forlængerledninger og kontroller om
systemet fungerer korrekt. Hvis ikke, kontakt Deres
forhandler.
4. Hvis Konftel 100 skal vente på en anden koblings
tone, bør du indtaste en pause ved hjælp af mute/
pause-tasten, når du programmerer nummeret til dit
telefonmøde.

Vedligeholdelse
Rengør udstyret med en tør, blød klud. Brug ikke nogle
former for væske!
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Tekniske data
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Strømforsyning:

DC transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA.

Netværksinterface:

Analog POTS, RJ-11.

Strømforsyning og
POTS netværkskabel:

7,5 meter, RJ-11 (linie) EIAJ Klasse IV (effekt).

Anbefalet rum
forhold:

Efterklangstid < 0,5 sek.
Baggrundsstøj: <45 dB (A).

Frekvensomfang:

200 - 3700 Hz.

Højtalervolumen:

85 dB SPL.

Undertrykkelse af rumekko:

208 ms.

Undertrykkelse af linieekko:

25 ms.

Automatisk kalibrering:

<1 ms impulser (ikke forstyrrende).

Dimensioner:

Diameter 232 mm.

Vægt:

700 g.

Temperaturområde:

5 - 40°C i drift.

Fugtighed:

20 % - 80 % ikke kondenserende.

EMC:

EN 50 081-1:1992
EN 55024:1998
EN 60950

Elektrisk sikkerhed:

EN 60950

Tele Danmark godkendt POTS: EUROPEAN TBR21
Tastatur:

19 taster.

Kompatibillitet:

Konftel 100 kan forbindes til alle PBX udstyret
med analog linie, for eksempel Ericsson: MD110,
Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan.
Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400.
Ascom: Ascotel.
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Centralenhed

Konftel is a leading company within speaker communication and audio technology. We
develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge
expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is
that all conference telephones contain the same high quality audio technology – Omni
Sound® – providing crystal clear sound. Read more about Konftel and our other products on
www.konftel.com

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
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