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Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en 
håndbog med en mere udførlig beskrivelse af funktioner og indstillinger samt en administrator-
håndbog til avanceret konfiguration. Se den medfølgende ”Konftel 300IP Installation Guide” 
(på engelsk) for at finde oplysninger om tilslutning og installation. 

Displaysymboler
I samtaletilstand
 Linje ledig 
 Linje opkoblet
 Linje i venteposition (HOLD)
 Linje (kaldt part) optaget
 Linje sat i venteposition af en anden part
 Samtalen indspilles 
 Sikker forbindelse
Foran kontonavn
 Telefonen ikke registreret
 Telefonen registreret

Alfanumeriske taster, telefonbog

MENU, 
menu til indstillinger

PIL UPP 
navigering i menuer, 

visning af samtaleliste

C,  
nej/afbryd/gå tilbage, 

indspilning

Forøg volumen

Reducér volumenen

MUTE,
sluk mikrofon

HOLD 
venteposition

OK,  
ja/bekræft valg

Svar/opkobling af ny 
linje

Læg på/afslut linje

KONFERENS 
automatisk opkald til 
mødegrupper

LINE   
Valg af linje

PIL NER 
navigering i menuer, 

visning af samtaleliste

Indikatorlamper 
Blinker blåt  Indgående opkald
Lyser blåt  Igangværende opkald
Blinker rødt  Venteposition, mikrofon og 

højttaler er slukket
Lyser rødt  Anti-medhørstilstand, 

mikrofon slukket

NAVIgéR I MENUER, Og FORETAg INDSTILLINgER

 Tryk på MENU. 

 Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med OK. 

Menuvalget vises med fed tekst.
Det valgte navn på en kontaktliste vises med en 
pil foran navnet. 

Hvis en menu indeholder en liste over mulige 
valg, vises dette med firkanter foran menuval-
gene. Den aktuelle indstilling vises med en 
udfyldt firkant. 

 Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten C.

 Forlad menuen ved at trykke på MENU igen. 

 Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med OK for at blive aktiveret. 

 Et menuvalg kan åbnes direkte ved at trykke på den taltast, som svarer til menuvalgets 
placering i menuen (f.eks. 2 for at åbne TELEFONBOG og derefter 3 for at vælge REDIGER 
KONTAKT).

I instruktionerne betyder MENU > INDSTILLINgER (5) at du skal:

 Trykke på MENU, markér menuvalget INDSTILLINGER ved hjælp af piltasterne, og bekræft 
med OK for at åbne menuen (eller tryk på taltasten 5).

Menutræ

 Det er nemmest at foretage indstillinger og 
redigere kontakter ved hjælp af en computer 
og internetgrænsefladen i Konftel 300IP. 

 Du kan læse mere om dette i håndbogen.



Besvar samtale
Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.

 Tryk på  for at svare. 
Indikatorlamperne lyser blåt.

Ring op
 Tast nummeret.

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

genopkald
 Tryk på en pilknap. 

Den seneste samtale vises på displayet.

 Gennemse samtalelisten ved hjælp af 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 alfanumerisk tast, og hold den nede i to sekunder. 
Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med tastens første 
bogstav først. 

 Brug piltasterne til at markere det ønskede navn i telefonbogen. 

 Tryk på .
Det valgte nummer ringes op.

UNDER SAMTALEN

Justér højttalervolumen
 Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  og . 

Sluk mikrofon og ventetilstand
 Tryk på   (sluk mikrofon) for at slukke for mikrofonen. 

Indikatorlamperne skifter fra blåt til rødt. Den kaldte part kan nu ikke høre, hvad du siger. 

 Tryk på på  (sluk mikrofon) for at tilkoble opkaldet igen.

 Tryk på HOLD for at sætte samtalen i venteposition. 
Indikatorlamperne skifter fra blåt til blinkende rødt. Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet 
ligger i venteposition. 

 Tryk på HOLD for at tilslutte opkaldet igen.

Afslut opkald
 Afslut opkaldet ved at trykke på .

INDgåENDE Og UDgåENDE OPKALD

Konftel 300IP gør det nemt at ringe til op til fem parter (fire udgående linjer). 

 Tryk på  under opkaldet for at få en ny klartone.
Igangværende opkald sættes i venteposition.

 Tast det nye nummer. 

 Du kan også trykke på en piltast for at bruge opkaldslisten eller menuen for at åbne telefon-
bogen.

 Tryk på knappen  (konference) for at koble opkaldene sammen.

BRUg KONFERENCEgUIDEN

Konferenceguiden gør det nemt at ringe til ofte brugte numre. Konftel 300IP ringer automatisk 
op til alle deltagere i mødegruppen. Der kan oprettes 20 mødegrupper i hver brugerprofil.

Opret en mødegruppe
 Vælg MENU > KONF. gUIDE > TILFØJ gRUPPE (3,2). 

 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 beskrevet ovenfor. 

 Afslut ved at trykke på knappen C.

Opkald til mødegruppe
 Tryk på knappen  (konference).

 Vælg den ønskede mødegruppe.

 Tryk på OK for at få vist deltagerne i gruppen, før du ringer op.  
(Tryk derefter på OK igen eller på  for at foretage opkald.) 
Tryk direkte på , hvis du vil ringe op uden først at få vist deltagerne i gruppen. 
Konftel 300IP ringer automatisk op til alle deltagere i gruppen. 
Så snart nogen svarer, markeres dette ved at firkanten foran navnet vises udfyldt.

RINg OP TIL FLERE PARTER



Start indspilningen
Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300IP som diktafon.

 Tryk på knappen REC/C i to sekunder, og bekræft med OK. 
Symbolet for indspilning blinker på displayet.

Afslut indspilningen
 Tryk på knappen REC/C i to sekunder, og bekræft med OK. 

Symbolet for indspilning vises ikke længere på displayet.

Anti-medhørsfunktion
 Tryk på  (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

Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 300IP og på en computer med 
kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i wav-format og kan afspilles 
på en medieafspiller efter eget valg. Sådan afspiller du på Konftel 300IP:

 Vælg MENU > INDSPILNINg > AFSPILNINg (4,1).

 Markér den ønskede mappe (dato), og bekræft med OK.
Der vises en liste over alle indspilninger for den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og varighed vises 
for hver indspilning. 

 Markér den ønskede indspilning, og start afspilningen ved at trykke på OK.

Sæt afspilningen på pause
 Sæt afspilningen på pause ved at trykke på OK. 

 Genoptag afspilningen ved at trykke på OK.

Spring i afspilningen under afspilning
 Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil ned, og spol tilbage ved at trykke på pil op. 

 Hvert tryk svarer til 10 sekunder.

Stop afspilningen
 Stop afspilningen ved at trykke på C.

Skift mellem linjer
 Tryk på HOLD.

Samtlige linjer sættes i venteposition.

 Tryk på LINE.
Linjemenuen vises på displayet.

 Markér en linje i linjemenuen, og tryk på OK eller HOLD.
Parten kobles igen ind i samtalen. 

 Markér en anden linje i linjemenuen, og tryk på HOLD for at skifte til den eller på OK for at 
indkoble begge parter.

 Tryk på  (konference) for at koble alle parter ind i samtalen. 

Vælg konto ved opkald 
Hvis du har flere konti registreret i Konftel 300IP, kan du bruge linjevælgeren til at vælge, 
hvilken konto der skal bruges til den nye samtale. 

 Tryk på LINE.
Linjemenuen med navnet på dine konti vises.

 Vælg den konto, som skal bruges til den nye samtale, og tryk på OK eller . 

 Tast nummeret, og bekræft med OK. 

Afslut linje
 Tryk på LINE.

Linjemenuen vises på displayet.

 Markér den linje, du vil afslutte, og tryk på .

INDSPILNINgHåNDTéR TELEFONLINJER VED HJæLP AF LINJEVæLgEREN


