
De Konftel 55 is een conferentie-eenheid die kan worden aangesloten op uw vaste telefoon, uw 
mobiele telefoon en uw computer. De eenheid verandert uw communicatiemiddelen in conferen-
tietelefoons met behulp van de unieke audiotechnologie van Konftel, OmniSound® HD.

LED'S  
Constant blauw  Geluidskanaal aan / bezig met gesprek
Constant rood  Dempen, microfoon uitgeschakeld

Konftel 55 Korte handleiding

NEDERLANDS

Aanraakscherm

Aan / Uit / Zuinige modus
Lang indrukken Aan / uit 
Kort indrukken Scherm uit

Dempen (microfoon uit)



De Konftel 55 zal de aansluitingen die u verricht automatisch detecteren. Als u een mobiele 
telefoon aansluit, wordt op het scherm een knop weergegeven waarmee de audiostream vanaf 
de mobiele telefoon kan worden geactiveerd. Als u een SD-kaart plaatst, wordt er een knop 
weergegeven waarmee u op de kaart kunt opnemen. Een verlichte knop geeft aan dat de functie 
actief is. Door op de knop te drukken, schakelt u tussen aan en uit.
De Konftel 55 is ondanks de diverse verbindingsopties toch heel eenvoudig te gebruiken. Hij 
geeft alleen de functies aan die momenteel te gebruiken zijn. Als u meer wilt weten over alle 
functies van de Konftel 55, verwijzen wij u naar de PDF-handleiding op www.konftel.com.

Poort voor SD-geheugenkaart 
Het is mogelijk een actief gesprek op te 
nemen en de Konftel 55 als een dictafoon 
te gebruiken. 
Voer een SD-kaart in en druk op de opname-
knop om met opnemen te beginnen.

Opnamen zijn toegankelijk via het menu.  

Computer (mini-USB) 

Vaste telefoon/switchbox

Hoofdtelefoon (3,5 mm)

Voeding

Mobiele telefoon

Aansluiting voor:

BESCHRIJVING

Zo kan het scherm 
eruitzien. 
Hier zijn een mobiele 
telefoon en een hoofd-
telefoon aangesloten. 
Ook is er een computer 
aangesloten en actief.



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

Aansluiten op een vaste telefoon
 Sluit de telefoon aan op de Konftel 55 

met behulp van de switchbox (accessoire). 
De knop  wordt weergegeven op de Konftel 55.

Haal de kabel van de telefoonhandset uit de telefoon en sluit 
deze aan op de switchbox, zoals hierboven aangegeven.

 Controleer via een testoproep of de ontvan-
gende partij een goed geluidsniveau heeft.

 Het microfoonvolume van de Konftel 
55 kan worden aangepast voor optimale 
prestaties bij de gebruikte telefoon. 
(Raadpleeg hiervoor de handleiding.)

Een nummer kiezen 
 Druk op  op de Konftel 55 om het 

geluid van de mobiele telefoon over te 
zetten naar de Konftel 55.
De knop  en de LED's gaan blauw branden.

 Pak de handset op en kies een nummer 
met behulp van de vaste telefoon.

 Druk op de knop  om het geluid om 
te zetten van en naar de handset van de 
vaste telefoon.

VASTE TELEFOON

Kabelverbinding met een mobiele 
telefoon
 Sluit de mobiele telefoon aan op de 

Konftel 55. (Hiervoor hebt u een optio-
nele kabel voor uw telefoon nodig.)
De knop  wordt weergegeven op de Konftel 55.

 Controleer via een testoproep of de ontvan-
gende partij een goed geluidsniveau heeft.

 Het microfoonvolume van de Konftel 
55 kan worden aangepast voor optimale 
prestaties bij de gebruikte telefoon. 
(Raadpleeg hiervoor de handleiding.)

Een nummer kiezen 
 Druk op de knop  van de Konftel 55 

om het geluid van de mobiele telefoon 
over te zetten naar de Konftel 55.
De knop  en de LED's gaan blauw branden.

 Kies een nummer met de mobiele tele-
foon.

 Druk op de knop  om het geluid om te 
zetten van en naar de mobiele telefoon.

MOBIELE TELEFOON

 Let op! Sluit de Konftel 55 niet tege-
lijkertijd aan op een mobiele telefoon 
(kabel) en een vaste telefoon (switch-
box).



www.konftel.com
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COMPUTER

Op een computer aansluiten
 Sluit uw computer aan op de Konftel 55 

met behulp van de bijgeleverde USB-
kabel. 
De knop  wordt weergegeven op de Konftel 
55.

 Afhankelijk van het besturingssysteem 
van de computer moet u mogelijk de 
instelling veranderen om de Konftel 
55 USB Audio te kunnen gebruiken als 
audio-eenheid.

De Konftel gebruiken in combinatie 
met een computer 
 Druk op de knop  van de Konftel 

55 om het geluid van de computer te 
activeren op de Konftel 55.
De knop  gaat blauw branden en het geluid 
van de computer is hoorbaar via de Konftel 
55.

 Verbind het gesprek met de computer, 
bijvoorbeeld met behulp van webconfe-
rentiesoftware of Skype®.

 Gesprekken kunnen worden doorverbon-
den via een aangesloten telefoon (  of 

) en de computer  door beide knop-
pen op de Konftel 55 in te drukken.


