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BesKrivelse af Konftel 300

Udtag til sD-hukommelseskort
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Udtag aUX

Udtag til analogt telefonstik

Udtag til GsM/DeCt-telefon

MiniUsB-port til computertilslutning

Udtag ekstramikrofon

MenU,  
menu til indstillinger

Pil op,  
navigering i menuer, 

visning af opkaldsliste
C, nej/afbryd/gå til-
bage, indspilningen

Øge volumen

Mindske volumen

MUte,  
sluk mikrofon

HolD, venteposition
tal- og bogstavstaster

oK, ja/bekræfte valg

svare/etablere  
samtale samt flash

lægge på/afbryde 
samtale

Konferenceguide
automatisk opring-
ning til samtale-
grupper

line MoDe, valg af 
tilslutning

Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, GSM/DECT-telefon 
eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. 
tilslutningsmuligheder og funktioner. 

Pil ned,  
navigering i menuer, 

visning af opkaldsliste

tilslUtninG oG inDstillinG

tilslutning og placering

 Tilslut Konftel 300 til en stikkontakt som vist på billedet. 

 Tilslut til analog linje, trådløs DECT-telefon/GSM-telefon eller computer som vist på billedet. 
(Tilslutning til DECT/GSM-telefon kræver tilbehørskabel beregnet til telefonen.) 

 Placér konferencetelefonen midt på bordet.

linjevælgeren – skift og kombiner
Analog telefonlinje er forvalg, men du kan skifte og kombinere to tilslutningsmåder. Læs mere 
om dette i håndbogen.  

 Tryk på tasten line MoDe.

 Brug piltasterne til at vælge den ønskede tilslutning og bekræft med oK.

 

tilslutning til computer
Konftel 300 fungerer som højttaler og mikrofon til computeren og kan anvendes til optagelse af 
lyd og musik, når Konftel 300 er i indstillingen   (stand-by – ikke samtaleindstilling). 

Sammen emd et konferenceprogram (for eksempel Skype®) skaber Konftel 300 det ultimative 
konferencesystem, som samtidig giver mulighed for gruppesamtaler med andre Skype-brugere 
over Internettet, et stort antal lokale deltagere rundt om konferencetelefonen og deltagere, som 
er ringet op via normal telefonlinje eller mobiltelefon tilsluttet Konftel 300. 

Til samtale via Skype sættes Konftel 300 i indstillingen   (samtaleindstilling), hvorefter 
samtalen etableres i Skype på normal måde. 
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KonferenCeGUiDe

indkommende opkald
Der høres et ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.

 Tryk på  for at svare.  
Indikatorlamperne lyser blåt.

Udgående opkald

 Tast nummeret.

 Tryk på .  
Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blåt. 

afslut et opkald

 Afslut opkaldet ved at trykke på .

Genopkald

 Tryk på en piltast.  
Det senest tastede nummer vises i displayet.

 Gennemse tidligere tastede numre med piltasterne.

 Tryk på . 
Det valgte nummer ringes op. 

ring op fra telefonbogen
Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.

 Tryk på en taltast og hold den nede i to sekunder.  
Telefonbogen vises i displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk 
ordning med begyndelsen på taltastens første bogstav. 

 Brug piltasterne til at bladre i telefonbogen. 

 Tryk på . 
Det valgte nummer ringes op.

Under samtalen: juster højttalervolumen, sluk mikrofon og venteposition

 Juster højttalerens volumen med tasterne vol+ og vol–. 

 Tryk på knappen sluk mikrofon for at slukke for mikrofonen.  
Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt. Den kaldte part hører nu ikke, 
hvad du siger. Tryk på samme tast for atter at tilslutte samtalen.

 Tryk på tasten HolD for at sætte samtalen i venteposition.  
Indikatorlamperne skifter fra blåt til blinkende rødt. Både mikrofon og 
højttalere er slukkede, og samtalen ligger i venteposition. Tryk på samme 
tast for atter at tilslutte samtalen.

inDKoMMenDe oG UDGåenDe oPKalD

Konferenceguiden gør det nemt at etablere samtaler med op til seks parter. Konferenceguiden 
leder dig gennem opkoblingen og viser i klartekst, hvordan du skal gøre. Du kan oprette 20 grup-
per med hver 6 parter, så du ikke behøver at huske på nogen telefonnumre. Konferencesamtalen 
etableres med blot nogle få tastetryk. 

Afhængig af, om samtalen eventuelt skal gå igennem en telefoncentral, kan det være nødvendigt 
af foretage visse indstillinger i Konftel 300. Læs i håndbogen eller på Konftels hjemmeside om, 
hvordan du foretager de nødvendige indstillinger.

opret konferencegruppe
Udførlige trinvise anvisninger findes i håndbogen. 

 Tryk på tasten MenU, vælg KONFERENCEGUIDE og TILFØJ GRUPPE. 

 Indtast et gruppenavn og bekræft med oK. 

 Tryk på oK for at tilføje den første part. 

 Indtast den første parts navn og bekræft med oK. Indtast telefonnummeret 
og bekræft med oK.

 Tryk på oK for at tilføje endnu en part og gentag som ovenfor anført. 

 Afslut ved at trykke på tasten C.

ring op til konferencegruppe

 Tryk på tasten konferenceguide.

 Vælg den ønskede gruppe med piltasterne og bekræft med oK. 
Konftel 300 ringer op til den første part og beder dig bekræfte, når du har 
fået svar. 

 Tryk på oK, når den første part har svaret.

 Fortsæt på samme måde gennem hele guiden. 

 Tryk på C, hvis en af parterne ikke svarer. 
Konferenceguiden spørger, om du vil ringe op igen. 

 Svar med oK eller C.  
Hvis du ikke får svar, kan du vælge at afbryde konferenceguiden eller gå 
videre til næste part i guiden. 

Når guiden er afsluttet, har du en opkoblet konferencesamtale med op til seks deltagere.

ring op direkte til konferencegruppen

 Tryk på tasten konferenceguide.

 Vælg QUICKGUIDE og bekræft med oK.

 Følg konferenceguiden på samme måde som ovenfor, men med den forskel 
at hver enkelt deltagers telefonnummer skal tastes manuelt. 
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navigering og valg i menuer

 Tryk på tasten MenU. 

 Vælg den ønskede menu med piltasterne og bekræft med oK. 

 Gentag valg af menu eller indstilling ved at anvende piltasterne og bekræfte 
med oK. 

 Afbryd indstillingen eller gå et niveau tilbage i menuen med tasten C.

 Forlad menuen ved at trykke på tasten MenU igen. 

Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med tasten oK for at blive aktiveret.  
Læs i håndbogen for at få en udførlig beskrivelse af alle menuer.  

inDstillinGer

start indspilningen

 Under samtalen skal du trykke på C/indspilning og bekræfte med oK.  
Symbolet for indspilning blinker i displayet.

afslut indspilningen

 Tryk på C/indspilning, og bekræft med oK.  
Symbolet for indspilning vises ikke længere i displayet.

Mute, sluk mikrofon

 Tryk på tasten sluk mikrofon under samtalen for at slukke for mikrofonen.  
Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt. 
Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger, og det er kun den kaldte part, 
der indspilles.

lyt til indspilningen
Det er muligt at lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 300 og på en computer med 
kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i .wav-format og kan afspilles 
på en medieafspiller efter eget valg. 

 Tryk på knappen MenU

 Markér valget INDSPILNING ved hjælp af pilknapperne, og bekræft med oK. 

 Markér valget AFSPIL FIL ved hjælp af pilknapperne, og bekræft med oK. 

 Markér den ønskede mappe ved hjælp af pilknapperne, og bekræft med oK. 

 Markér den ønskede indspilning ved hjælp af pilknapperne, og bekræft med 
oK.

stop afspilningen

 Stop afspilningen ved at trykke på C.

sæt afspilningen på pause

 Sæt afspilningen på pause ved at trykke på oK. 

 Genoptag afspilningen ved at trykke på oK.

 Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil op, og spol tilbage ved at 
trykke på pil ned.  
Hvert tryk svarer til 10 sekunder. 

inDsPilninGen


