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Conference phones for every situation
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Beskrivning
Översida

3

Gröna/röda mikrofon
indikatorer
Mikrofon

Svenska

Högtalare

Knappsats

Undersida
Analog telefon
anslutning (POTS)

Strömförsörjning

Knappsats
OK-knapp

Upp-/nerknapp
Sekretess-/pausknapp

Telemötesknapp
R-knapp
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Återuppringningsknapp

4

Anslutning, tillbehör,
reservdelar
Anslutning
240 V
eluttag

Analog
telefonlinje   

Svenska

Transformator
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PIN
PIN
PIN
PIN

Endast nättransformator av märket
FRIWO typ FW7237/12 eller
Perfekt 2042, 2043, Helms-Man
DEN4824129, ML120P070G,
ED4824120070P och
DBN4824129 (UK) får anslutas.

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

Strömförsörjningsoch telekabel,
7,5 m

Kontakter på
undersidan av
Konftel 100

Tillbehör
Artikel nr.
9146030
149110
900103339
		
900103340
		
900103341
		
		
		

Reservdelar
Beskrivning
Väggfäste
Takpendel med kablage
Förlängningskabel strömförsörjning, 10 m
Förlängningskabel, tele, 		
10 m
Förlängningskabel, strömförsörjning och tele,
7,5 m

Artikel nr.
900103334
		
		
900102026
		

Beskrivning
Strömförsörjningsoch telekabel,
7,5 m
Transformator
12 V DC

Konftel 100 • Bruksanvisning

Anslutning

5

Ansluta telefonlur/headset

Svenska

Du kan ansluta en telefon med lur/headset till samma telefonjack som
din Konftel 100. Observera att Konftel 100’s teleplugg måste sitta först i
telefonjacket.

Flytta samtalet mellan Konftel 100 och
lur/headset-telefonen och tillbaka igen
genom att använda OK-knappen.
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Samtal
Inkommande samtal
En ringsignal hörs och de gröna mikrofon
indikatorerna tänds för att signalera det
inkommande samtalet.

Svenska

Tryck på OK-knappen för att svara.
För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Utgående samtal
Tryck på OK.
0–9...

Slå numret.
För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Nummerrepetition
Tryck på återuppringningsknappen. Det sist
slagna numret rings upp inom 3 sek.
För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Flerpartssamtal
Tryck på OK.
0–9...

Slå numret till den första mötesdeltagaren.
När första samtalet är uppkopplat, trycker du
på R-knappen för ny kopplingston.

0–9...

Slå numret till den andra mötesdeltagaren.
Invänta svar.
Tryck på R-knappen följt av 3 och alla tre kan
delta i samtalet.
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Samtal
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Om du inte får svar

Notera: Tillgängligheten och funktionen av flerparts-samtal kan variera mellan
olika länder men också mellan olika typer av växlar som Konftel 100 är
ansluten till. Om du vill koppla ihop flera anknytningar rekommenderar vi
att du kontaktar en operatör som erbjuder telemötestjänster. Har du frågor
angående detta, kontakta din återförsäljare.

Om R knappen inte fungerar
Växelns krav på R knappens funktion varierar mellan olika växlar och olika
länder. Konftel 100 erbjuder därför möjligheten att programmera tiden för att
den skall fungera med de flesta växlar på marknaden.

Programmera R knappen (grundinställning = 2)
Håll R-knappen intryckt 3 sek tills de gröna lysdioderna
blinkar och det hörs tre korta pip.
1–6...

Mata in värdet för R-pulsen. Det vanligast
förekommande värdet är 2. Kontrollera i tabellen nedan
om det stämmer just för dig.
Värde:
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.

Tryck på OK-knappen för att avsluta och spara värdet.
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Svenska

Tryck på R-knappen följt av 1 så får du
tillbaka det första samtalet.
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Telemötesknapp

Telemötesknappen kan användas för att
förprogrammera numret till ditt telefonmöte.

Svenska

Programmera telemötesknapp
Håll telemötesknappen intryckt 3 sek tills de röda
lysdioderna blinkar och det hörs tre korta pip.
0–9...

Mata in ditt telemötesnummer med
knappsatsen (max 20 siffror).
Om Konftel 100 måste vänta på en andra
kopplingston, bör du mata in en paus med
hjälp av sekretess-/pausknappen.
Tryck på telemötesknappen för att avsluta och
spara numret.

Använda telemötesknappen
Tryck på telemötesknappen för att ringa till
ditt telemöte.
För att avsluta samtalet trycker du OK.

Radera telemötesnummer
Håll telemötesknappen intryckt 3 sek tills de röda lys
dioderna blinkar och du hör tre korta pip.
Tryck på OK för att radera telemötesnumret.
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Volymkontroll, sekretess,
trimning, justera ringsignal
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Volymkontroll

Sekretess
Tryck på sekretessknappen för att slå av mikrofonen. Mikrofonindikatorerna slår om till rött.
Tryck igen för att slå på mikrofonen.
Mikrofonindikatorerna slår om till grönt igen.

Trimning
När Konftel 100 slås på trimmas ljudet automatiskt
till rummet och telefonlinjen. Konftel 100 känner av
rummets akustik och anpassar sig kontinuerligt under
samtalets gång. Vid manuell trimning trycks upp/nerknappen ned samtidigt. Ett kort brus hörs.

Justera ringsignalens styrka
Justera ringsignalens styrka med upp/ner-knappen.
Den kan justeras i sex steg. Efter varje tryck hörs
en ringsignal. Vid lägsta steget är signalen helt
avstängd.
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Justera högtalarvolymen med upp/ner-knappen
under samtalet.
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Felsökning och
underhåll
Felsökning
1. Kontrollera att mikrofonen är på under samtalet. De
gröna mikrofonindikatorerna måste lysa.

Svenska

2. Kontrollera att Konftel 100 är ansluten till ett analogt
telefonjack.
3. Koppla förbi eventuella förlängningskablar och
kontrollera om Konftel 100 fungerar korrekt. Vänd dig
annars till din återförsäljare.
4. Om Konftel 100 måste vänta på en andra
kopplingston bör du mata in en paus med hjälp av
paus/sekretessknappen när du programmerar numret
till ditt telemöte.

Underhåll
Rengör utrustningen med en torr, mjuk rengöringsduk.
Använd inga vätskor!
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Tekniska data
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Strömförsörjning:

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

Teleanslutning:

Analog PBX eller PSTN, RJ-11.

Strömförsörjnings- och
POTS nätverkskabel:

7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klass IV (el).

Rekommenderade
rumsförhållanden:

Efterklangstid: <0,5 sek.
Bakgrundsljud: <45 dBA.

Frekvensrespons:

200 – 3700 Hz.

Högtalarvolym:

85 dBSPL.

Rumsekodämpning:

208 ms.

Linjeekodämpning:

25 ms.

Automatisk injustering:

<1 ms impuls (ej förnimbart).

Dimensioner:

Diameter 232 mm.

Vikt:

700 g.

Temperaturområde:

5 – 40° C i drift.

Luftfuktighet:

20 % – 80 % kondensfritt.

EMC:

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

Elsäkerhet:

EN 60950.

Telekomgodkännande:

EUROPEAN TBR21.

Tangentbord:

19 knappar.

Kompatibilitet:

Konftel 100 kan anslutas till praktiskt taget
vilken växel som helst utrustad med analog
anknytning (POTS), t ex Ericsson: MD110. 	
Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan.
Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascom:
Ascotel.
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Svenska

Centralenhet

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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