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De Konftel 250 Korte handleiding
NEDERLANDS



De Konftel 250 is een 
conferentietelefoon die kan 
worden aangesloten op ana-
loge telefoonaansluitingen. 

Zie voor een uitgebreide 
handleiding over de aanslui-
topties en de mogelijkheden 
onze website: www.konftel.
com/250. 

Poort 
SD-geheugen-
kaart

DisplayschermLuidspreker Microfoon Toetsenblok LED's 
Knipperend blauw  Binnenkomend gesprek
Constant blauw  Bezig met gesprek
Knipperend rood  In de wacht, microfoon en 

luidspreker uitgeschakeld
Constant rood  Mute, microfoon uitgescha-

keld

Alfanumerieke toetsen

MENU,  
instellingenmenu

PIJLTJE OMHOOG 
door menu’s, 

display of oproeplijst navigeren

C 
nee/einde/terug, 

opname

Volume verhogen

Volume verlagen

Mute

HOLD 
in de wacht zetten

OK 
ja/keuze bevestigen

CONFERENTIE 
automatisch bellen 
van conferentie-
groepen

PIJLTJE OMLAAG 
door menu’s, 

display of oproeplijst navigeren

Oproepen beant-
woorden/verbinden 
en flash

Oproep ophangen/
beëindigen

Telefoonboek

BESCHRIJVING



IN MENU´S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEzEN
 Druk op MENU. 

 Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op OK om te bevestigen. 

 Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op C.

 Verlaat het menu door nogmaals op MENU te drukken. 

 Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op OK drukken om de instelling te activeren. 

Menustructuur

CONTACT ZOEKEN

TELEFOONBOEK INSTELLINGEN CONF.GIDS OPNAME STATUS

CONTACT TOEV.

CONTACT BEWERK
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ALLES WISSEN
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REGIO
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GROEP BEWERK.
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INSTELLINGEN

STATUS

BEST. AFSPELEN

BEST. BEWERKEN

BEST. WISSEN

ALLES WISSEN

INSTELLINGEN

STATUS
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AANSLUITEN

HET TOESTEL AANSLUITEN EN INSTALLEREN 
 Sluit aan op een analoge lijn, zie afbeelding.  

 Sluit de Konftel 250 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding. 

 Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

REGIO EN TAAL SELECTEREN
De eerste keer dat u de Konftel 250 start, wordt u gevraagd de regio te selecteren waarin u zich 
bevindt. De Konftel 250 wordt vervolgens automatisch geconfigureerd voor het telecomnetwerk 
van die regio. 

 Selecteer de regio waarin u zich bevindt. Klik op OK om uw keuze te bevestigen.

 U kunt met de pijltoetsen een alfanumerieke toets indrukken om naar de eerste regio in de 
lijst te springen die met de betreffende letter begint.

 Selecteer de gewenste taal. Klik op OK om uw keuze te bevestigen.

 Selecteer MENU > INSTELLINGEN als u de datum en tijd of andere instellingen wilt invoeren.



EEN GESPREK BEANTwOOR-
DEN/EEN NUMMER KIEzEN

Een gesprek beantwoorden
U hoort een beltoon en de blauwe LED’s 
beginnen te knipperen.

 Druk op  om de oproep te beant-
woorden. 
De LED’s branden constant blauw.

Een nummer kiezen
 Kies het nummer.

 Druk op . 
Het nummer wordt gebeld en de LED’s bran-
den constant blauw. 

Nummerherhaling
 Druk op een pijltoets. 

De laatste oproep wordt weergegeven.

 Gebruik de pijltoetsen om door de 
oproeplijst te scrollen.

 Druk op .
Het gekozen nummer wordt gebeld. 

Vanuit telefoonboek bellen
In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies 
voor het toevoegen en bijwerken van 
nummers in het telefoonboek.

 Druk een alfanumerieke toets in en 
houd deze twee seconden ingedrukt. 
Het telefoonboek verschijnt op het display-
scherm. De voorgeprogrammeerde namen 
verschijnen in alfabetische volgorde, begin-
nend met de eerste letter van de toets. 

GESPREK

 Markeer met de pijltoetsen de naam in 
het telefoonboek. 

 Druk op .
Het gekozen nummer wordt gebeld.

TIJDENS EEN GESPREK

Volume van de luidspreker aanpassen
 U kunt het volume van de luidspreker 

aanpassen met de knoppen  en .

Mute en in de wacht zetten
 Druk op  (Mute) om de microfoon uit 

te schakelen. 
De LED’s veranderen van blauw naar rood. De 
andere partij kan niet horen wat u zegt. 

 Druk op   (Mute) om het gesprek te 
hervatten.

 Druk op HOLD om het gesprek in de 
wacht te zetten. 
De LED’s veranderen van blauw naar rood 
en gaan knipperen. Zowel de microfoon als 
de luidspreker worden uitgeschakeld en het 
gesprek staat in de wacht. 

 Druk op HOLD om het gesprek te her-
vatten.

Een gesprek beëindigen
 Beëindig het gesprek met een druk op 

.



OPNEMEN

OPNEMEN

Een opname starten
 Druk tijdens een gesprek op REC/C en 

druk op OK om te bevestigen.  
Het opnamesymbool knippert op het display-
scherm.

Een opname stoppen
 Druk twee seconden op REC/C en druk op 

OK om te bevestigen. 
Het opnamesymbool wordt niet langer op het 
displayscherm weergegeven.

Mute-functie
 Druk tijdens een gesprek op  (Mute) 

om de microfoon uit te schakelen. 
De LED’s veranderen van blauw naar rood. 

De andere partij kan niet horen wat u zegt en 
uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt 
opgenomen.

EEN OPNAME AFLUISTEREN
 Selecteer MENU > OPNAME > BEST. 

AFSPELEN.

 Markeer de gewenste map (datum) en 
druk op OK om te bevestigen.
Er wordt een lijst met alle opnames van 
die specifieke datum weergegeven. Bij elke 
opname worden namen, datum, tijd en lengte 
weergegeven. 

 Markeer de gewenste opname en start 
het afspelen met een druk op OK.

Afspelen pauzeren
 Het afspelen kunt u pauzeren door te 

drukken op OK. 

 Het afspelen kunt u opnieuw starten 
door nogmaals op OK te drukken.

Een opname vooruitspoelen tijdens 
het afspelen
 Door op de pijl omlaag te drukken kunt 

u een opname vooruitspoelen en door 
op de pijl omhoog te drukken spoelt u 
een opname terug. 

 De opname gaat ongeveer 10 seconden 
verder als u op deze toetsen drukt.

Afspelen stoppen
 Stop het afspelen met een druk op C.

Met behulp van een 
SD-geheugenkaartlezer 
kunt u een opgenomen 
telefonische vergadering 
op uw Konftel 250 of 
een computer afluisteren. 
Opnames zijn in wav-
formaat opgeslagen en 
kunnen worden afgespeeld 
op de mediaspeler van uw 
keuze.



CONFERENTIEGIDS

Conferentiegroepen aanmaken
 Selecteer MENU > CONFER.GIDS > 

GROEP TOEVOEG.. 

 Voer een naam voor de groep in en druk 
op OK om te bevestigen. 

 Druk op OK om de eerste persoon in te 
voeren. 

 Voer de naam van de eerste persoon in 
en druk op OK om te bevestigen. Voer 
het nummer in en druk op OK om te 
bevestigen.

 Druk op OK om een volgende persoon 
toe te voegen en herhaal de stappen 
hierboven. 

 Sluit af met een druk op  C.

Conferentiegroepen bellen
 Druk op de toets  (Conferentie).

 Selecteer de conferentiegroep die u wilt 
bellen.
De Konftel 250 draait de eerste persoon en 
vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt. 

 Druk op OK als de eerste persoon heeft 
opgenomen.

 Ga op dezelfde manier te werk voor de 
rest van de personen in de groep. 

 Druk op C als iemand niet opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon 
opnieuw wilt bellen. 

 Druk op OK of C. 

INSTANT GIDS
 Druk op de toets  (Conferentie).

 Kies INSTANT en druk op OK om te 
bevestigen.

 Volg de conferentiegids op dezelfde 
manier als hierboven beschreven, maar 
ditmaal hoeft u niet steeds het nummer 
van iedere deelnemer te bellen.

DRIEVOUDIG BELLEN
Tijdens een gesprek werkt de toets  
als R-puls (flash), wat betekent dat deze 
opdrachten overbrengt naar de centrale. 

 Druk op  (F).   
U hoort een tweede kiestoon. 

 Kies het nummer van de tweede deelne-
mer en wacht op antwoord.

 Druk op de toets  (F) en vervolgens 
op 3. 
De drie deelnemers staan nu met elkaar in 
verbinding in één gesprek.

 Ondervindt u problemen bij gesprekken 
met meerdere partijen? Verschillende 
centrales vereisen wellicht verschillende 
signalen. Neem contact op met uw 
telefoonbeheerder of serviceprovider.

Als er niemand opneemt
 Ga terug naar het eerste gesprek door op 

 (F) te drukken.

De conferentiegids maakt 
het mogelijk in een 
handomdraai gesprek-
ken te organiseren met 
tot wel zes mensen. De 
conferentiegids helpt u 
door het aansluitproces en 
laat duidelijk zien wat u 
moet doen. U kunt 20 gro-
epen aanmaken met zes 
mensen per groep, zodat 
u geen enkel telefoonnum-
mer hoeft te onthouden. 
Het conferentiegesprek 
wordt eenvoudig gestart 
met enkele toetsen. 

Als de oproep via een 
telefooncentrale wordt 
verbonden kan het nodig 
zijn om enkele keuzes te 
maken en instellingen te 
veranderen in de Konftel 
250. Zie de handleiding 
of de website van Konftel 
voor informatie over de 
benodigde instellingen.

CONFERENTIEGIDS



www.konftel.com Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden
Tel.: +46 90 706 489   Fax: +46 90 131 435  
info@konftel.com

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. 

Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze 

geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend 

voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - 

OmniSound® voor een glasheldere geluidsweergave. Lees meer over Konftel en onze producten op 

www.konftel.com.
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