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

LED'S  
Knipperend blauw  Binnenkomend gesprek via Bluetooth
Constant blauw  Geluidskanaal aan / bezig met gesprek
Constant rood  Dempen, microfoon uitgeschakeld
Knipperend rood  In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld

Konftel 55Wx Korte handleiding

NEDERLANDS

Aanraakscherm

NFC-symbool

Aan / Uit (lang indrukken) Dempen (microfoon uit / luidspreker uit)



De Konftel 55Wx 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 55Wx heeft uitgebreide ondersteuning voor UC-oplossingen, zoals Microsoft® Lync®. 
Voor meer informatie over deze en andere functies van het product gaat u naar www.konftel.com.

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

Opnamen zijn toegankelijk via het menu.  

Computer (mini-USB) 

Vaste telefoon (adapter)

Hoofdtelefoon (3,5 mm)

Poorten voor uitbreidings-
microfoons 

Batterijklepje

Voeding

Mobiele telefoon

Aansluiting voor:

BESCHRIJVING

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

De -toets wordt alleen 
weergegeven als de 
telefoon Bluetooth A2DP 
ondersteunt voor het 
afspelen van muziek. 

Het -pictogram geeft 
de signaalsterkte van de 
mobiele telefoon aan.



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

Aansluiten op een vaste telefoon
 Sluit de telefoon met een telefoonadapter 

(accessoire) op de Konftel 55Wx aan. 
De knop  wordt weergegeven op de Konftel 55Wx.

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

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

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

Een nummer kiezen 
 Druk op  op de Konftel 55Wx om het 

geluid van de mobiele telefoon over te 
zetten naar de Konftel 55Wx.
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 55Wx. (Hiervoor hebt u een 
optionele kabel voor uw telefoon nodig.)
De knop  wordt weergegeven op de Konftel 
55Wx.

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

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

 Let op: het is niet mogelijk om 
tegelijkertijd een vaste telefoon en een 
mobiele telefoon met de Konftel 55Wx 
te gebruiken. De aansluiting van de 
vaste telefoon wordt ontkoppeld als de 
mobiele telefoon wordt aangesloten.  

Een nummer kiezen 
 Druk op de knop  van de Konftel 55Wx 

om het geluid van de mobiele telefoon 
over te zetten naar de Konftel 55Wx.
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



Een telefoon aansluiten met Bluetooth
Bluetooth moet worden geactiveerd op de 
Konftel 55Wx en op uw mobiele telefoon.

Paren en verbinden met NFC 
 Uw telefoon moet ondersteuning bieden 

voor eenvoudig paren via NFC (near-field 
communication). NFC moet zijn geac-
tiveerd op uw mobiele telefoon en het 
scherm moet zijn ontgrendeld. 

 Houd de telefoon bij het NFC-symbool 
 op de gebogen metaalstrip rechts 

naast het display van de Konftel 55Wx. 
De telefoon en de Konftel 55Wx zijn gepaard 
en verbonden. 

Paren en verbinden zonder NFC 
 Druk op de -toets op de Konftel 55Wx.

Hiermee opent u het dialoogvenster met 
gepaarde apparaten en maakt u de Konftel 
55Wx zichtbaar voor andere Bluetooth-
apparaten.

 Activeer Bluetooth op uw mobiele 
telefoon, laat hem zoeken en selecteer 
de Konftel 55Wx voor paren met uw 
telefoon. 

 U kunt ook vanaf de Konftel 55Wx naar 
uw mobiele telefoon zoeken door te 
drukken op . 

Als u daarna de Konftel 55Wx wilt gebruiken 
met uw telefoon, kunt u gewoon verbinding 
maken:

 Druk op de -toets op de Konftel 55Wx.

BLUETOOTHCOMPUTER

Op een computer aansluiten
 Sluit uw computer aan op de Konftel 

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

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

 Als de batterij geplaatst is, kan de 
Konftel 55Wx via USB worden opge-
laden en gevoed. De voedingsadapter 
hoeft niet te zijn aangesloten. 

De Konftel gebruiken in combinatie 
met een computer 
 Druk op de knop  op de Konftel 55Wx 

als deze nog niet blauw brandt.

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

 Een brug via een aangesloten telefoon 
en computer is mogelijk door beide 
verbindingen te activeren.

 De Konftel 55Wx heeft ook uitgeb-
reide ondersteuning voor bepaalde 
UC-oplossingen (bijv. Microsoft® Lync®). 
Voor meer informatie over de onderste-
unde UC-oplos singen gaat u naar www.
konftel.com.



www.konftel.com

Er wordt dan een lijst weergegeven met appa-
raten die al gepaard zijn. 

 Selecteer uw telefoon in de lijst en druk 
op .

Oproepmodus en muziekmodus
De meeste mobiele telefoons en computers 
ondersteunen twee manieren om audio door 
te geven via Bluetooth. Eén daarvan werkt in 
twee richtingen en is geoptimaliseerd voor 
spraak, terwijl de andere een grotere audio-
bandbreedte heeft, in één richting werkt en 
is geoptimaliseerd voor muziek. 
De muziekmodus van de Konftel 55Wx 
wordt normaliter geactiveerd als een 
mobiele telefoon of computer een muziek-
app gebruikt voor het afspelen van audio. 
De oproepmodus wordt geactiveerd als 
een mobiele telefoon of computer een 
communicatie-app gebruikt voor het 
afspelen van audio. U kunt van de ene naar 
de andere modus schakelen met de -toets 
op de Konftel 55Wx.
Raadpleeg voor meer informatie over de 
muziekmodus de handleiding die u kunt 
vinden op www.konftel.com.
De - en -toetsen worden weergegeven op 
de Konftel 55Wx in de oproepmodus. Ook 
ziet u dan de naam en de signaalsterkte van 
uw telefoon.

Een nummer kiezen 
 Om te bellen, drukt u op  (in de 

oproep  modus) en voert u het nummer in.

 Het gesprek kan worden overgezet 
tussen de Konftel 55Wx en de mobiele 
telefoon door te drukken op respectieve-
lijk  en .

 Ook is het mogelijk om op de mobiele 
telefoon een nummer te kiezen en vervol-
gens op  te drukken om het gesprek 
over te zetten naar de Konftel 55Wx.

11
01

9
0

 R
ev

 4
A

BLUETOOTHBLUETOOTH


