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CAUTION

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER OR BACK. NO USER- 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

The lightning symbol is intended to 
alert you to the presence of uninsulated 
dangerous voltage within this product’s 
enclosure that might be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric 
shock. Do not open the product’s case.

The exclamation symbol is intended 
to inform you that important operating and 
maintenance instructions are included in 
the literature accompanying this product.
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INHOUDSOPGAVE

Onze gepatenteerde geluidstechniek OmniSound® is in alle Konftel-telefoons toegepast om 
een kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Wij tillen OmniSound® nu naar een hoger 
plan met 

OmniSound®  2.0 waarmee de Konftel 300 een nog indrukwekkender geluidskwaliteit kan 
leveren. Net als OmniSound® gebruik maakt van full duplex, gebruikt OmniSound® 2.0 
een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een optimale geluidservaring. 
OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve functies: geluidsonderdrukking minimaliseert 
storende achtergrondgeluiden, breedband stemtransmissie zorgt voor 7 kHz tijdens VoIP-
gesprekken en een equalizer stelt u in staat geluidsniveaus tijdens uw vergadering bij te 
stellen.

Konftel AB verklaart hierbij dat deze conferentie-unit in overeenstemming is met alle es-
sentiële en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC.  
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BESCHRIJVINGBESCHRIJVING

ALGEMEEN
De Konftel 300 conferentietelefoon heeft een hele serie innovatieve functies: 

® 2.0 geluidstechniek.

voeren.

verbindingen en mobiele verbindingen (GSM/DECT) toestaat.

meerdere partijen.

-
ren.

De Konftel 300 is een toekomstbestendig product dat constant verder wordt ontwikkeld met 
slimme nieuwe functies. 

ONDERHOUD
Reinig het toestel met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

Plaats voor SD-geheugenkaart

Aansluiting voor 
uitbreidings-
microfoons

DisplayschermLuidspreker

LED's

Microfoon

Toetsenblok

Voeding

Plaats voor 
beveiligingskabel

AUX-
aansluiting

Aansluiting 
analoge lijn

Aansluiting GSM/
DECT-telefoon

USB-minipoort voor 
aansluiting computer

Aansluiting voor 
uitbreidings-

microfoons
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TOETSENBLOK

BESCHRIJVING

UITPAKKEN
Controleer of het pakket alle onderdelen bevat. Indien er onderdelen ontbreken, neemt u 
contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

AANSLUITEN EN INSTALLEREN
Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding. 

Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-/GSM-telefoon of pc, zie afbeelding. (Voor 
aansluiting op DECT/GSM-telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.) 

Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

Tekst schrijven
Elke toets bevat letters en tekens – meer dan op de toets staan (zie bovenstaande afbeel-
ding). Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om naar een andere letter te gaan. Als er twee 
letters onder dezelfde toets staan die u na elkaar wilt invoeren, dient u even te wachten 
voordat u de tweede letter invoert. 

Druk op de toets C om de laatst ingevoerde letter te wissen.

toets MENUPijl omhoog, 
door menu’s,

display of oproeplijst 
navigeren

C,
nee/einde/terug,

opname

Volume verhogen

Volume verlagen

DEMPEN, de 
beller kan u niet 

horen

HOLD, zet een op-
roep in de wacht

Nummer- en lettertoetsen

OK, 
ja/keuze 
bevestigen
Oproepen beant-
woorden/verbinden 
en flash
Oproep ophangen/
beëindigen

Conferentiegids,
Automatisch bellen 
van oproepgroepen

LINE MODE, 
aansluitopties

Pijl omlaag, 
door menu’s,

display of oproeplijst 
navigeren

AANSLUITINGEN
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AANSLUITINGEN

AANSLUITOPTIES
Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee 
aansluitopties en deze te combineren.  

Druk op de toets LINE MODE.

Gebruik de pijltoetsen om een aansluitoptie te selecteren en druk op 
OK om uw keuze te bevestigen. 

Opties
Aansluitingen: Op het displayscherm verschijnt: 

Raadpleeg pagina 9 voor instructies over het gebruik van de Konftel 300 met een computer 
en een GSM/DECT-telefoon.

Op een pc aansluiten
U kunt met de Konftel 300 groepsgesprekken voeren via internet met gebruik van 
VoIP-software (bijv. Skype®). De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon bij 
het voeren van VoIP-gesprekken. In de stand-bymodus  kan het toestel ook worden 
gebruikt om audio en muziek af te spelen. Wanneer de Konftel 300 in de stand-bymodus 
staat, geeft het displayscherm aan dat de microfoon is uitgeschakeld. 

EEN GESPREK BEANTWOORDEN

Druk op  om de oproep te beantwoorden. 

het displayscherm weergegeven.

EEN GESPREK BEËINDIGEN
Beëindig het gesprek met een druk op .

EEN NUMMER KIEZEN
Kies het nummer.

Druk op .

duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Of:

Druk op .

Kies het nummer.

duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Nummerherhaling

Druk op een pijltoets. 
Het laatst gekozen nummer verschijnt op het displayscherm.

Gebruik de pijltoetsen om door eerder gebelde nummers te bladeren.

Druk op .
Het gekozen nummer wordt gebeld.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN
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VOIP-GESPREKKEN
Voor deze instructies wordt aangenomen dat de computer aan staat, de VoIP-software (bijv. 
Skype®) draait en de Konftel 300 aangesloten is op de computer via de USB-kabel. 

Lijnmodus

Druk op LINE MODE en selecteer met de pijltoetsen USB als telefoon-
lijn. Druk op OK om te bevestigen. 

Twee lijnen verbinden

gesprekken via internet.

gesprekken via het internet. 

VoIP-gesprekken voeren

Druk op .

continu blauw. 

Geef aan of u een gesprek met een of meerdere gebruikers in de VoIP-
software van de computer wilt verbinden. 
De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de 
computer. 

Een VoIP-gesprek beantwoorden

Druk op .

continu blauw. 

Geef aan of u het gesprek wilt starten door in de VoIP-software van de 
computer te antwoorden. 
De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de 
computer.

Een VoIP-gesprek beëindigen

Beëindig het gesprek in de VoIP-software van de computer en zet de 
Konftel 300 stand-by door te drukken op .
De Konftel 300 werkt nu alleen als een luidspreker voor de computer.

Vanuit telefoonboek bellen
Raadpleeg pagina 18 van de gebruiksaanwijzing voor instructies over het toevoegen en 
bijwerken van contacten in het telefoonboek.

Druk een nummertoets in en houd deze twee seconden ingedrukt. 
Het telefoonboek verschijnt op het displayscherm. De voorgeprogram-
meerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de 
eerste letter van de nummertoets. 

Gebruik de pijltoetsen om door het telefoonboek te bladeren. 

Druk op .
Het gekozen contact wordt gebeld.

DRIEVOUDIG BELLEN OP EEN ANALOGE LIJN
De eenvoudigste manier om een gesprek met meerdere partijen op te zetten is gebruik te 
maken van de conferentiegids (zie pagina 13). U kunt een andere partij als volgt toevoegen 
aan een lopend gesprek. Tijdens een gesprek werkt de toets  als R-puls (flash), wat 
betekent dat deze opdrachten overbrengt naar de centrale. 

-
tibel te maken met uw centrale. Raadpleeg pagina 16 in de Gebruiksaanwijzing voor meer 
informatie.

Druk op  (R)
U hoort een tweede kiestoon. 

Kies het nummer van de tweede deelnemer en wacht op antwoord.

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

Als er niemand opneemt bij het kiezen van het tweede nummer

Ga terug naar het eerste gesprek door op  (R) te drukken en vervol-te drukken en vervol-
gens op 1.

DE CONFERENTIEGIDS GEBRUIKEN

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN
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GESPREKKEN VIA DECT- EN GSM-TELEFOONS
Voor deze instructies wordt aangenomen dat de Konftel 300 via een kabel is aangesloten 
op een DECT- of GSM-telefoon (optionele accessoire). Hierna wordt aan beide telefoonty-
pen gerefereerd met mobiele telefoons. 

Selecteer mobiel als telefoonlijn

Druk op LINE MODE
telefoonlijn. Druk op OK om te bevestigen. 

-
neren met een gesprek dat is verbonden via de computer (zie pagina 9). 

Een nummer kiezen met een mobiele telefoon

Druk op  en toets het nummer op de mobiele telefoon in zoals u 
dat normaal ook doet. 
De Konftel 300 werkt nu als een luidspreker en microfoon voor de 

Een gesprek beëindigen

Het gesprek op de mobiele telefoon beëindigen. 

Druk op  om de Konftel 300 uit te schakelen. 
Tijdens een gesprek

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

VOLUME VAN DE LUIDSPREKER AANPASSEN
Zet het volume van de luidspreker luider met de toets VOL+ en 
zachter met de toets VOL–.

Het volume van de luidspreker aanpassen wanneer er twee lijnen zijn 
verbonden
Als u twee lijnen hebt geselecteerd, kunt u het volumeniveau voor elke lijn aanpassen. Dit 
is handig wanneer de lijnen verschillende volumeniveaus hebben. 

Druk op de toets VOL+ of de toets VOL– om de huidige volume-
instelling weer te geven. 

De indicator van het huidige hoofdvolume verschijnt op het displayscherm. Boven deze 
indicator bevinden zich twee kleinere volume-indicatoren die gebruikt kunnen worden om 
de twee verbonden lijnen aan te passen. 

Verhoog of verlaag het volume van de luidspreker voor beide lijnen 
op de normale manier met de toets VOL+ en de toets VOL–.

Gebruik de pijltoetsen om de verbonden lijnen te markeren. 

Selecteer een lijn en pas het volume van de luidspreker aan met de 
toets VOL+ en de toets VOL–.

GESPREKKEN TIJDELIJK IN DE WACHT PLAATSEN

Mute-functie

Druk op de toets DEMPEN om de microfoon uit te schakelen. 

horen wat u zegt. 

Druk opnieuw op de toets DEMPEN om de microfoon weer aan te 
zetten.

In de wacht

Druk op de toets HOLD om een gesprek in de wacht te zetten. 

de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek 
staat in de wacht. 

Druk nogmaals op de toets HOLD om het gesprek te hervatten. 

TIJDENS EEN GESPREK
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CONFERENTIEGIDS

Met de conferentiegids kunt u 20 conferentiegroepen aanmaken die elk uit maximaal 
6 personen kunnen bestaan. U kunt nu de deelnemers in een vergadering bellen door 
eenvoudig op een paar toetsen te drukken. Wellicht moet u enkele instellingen aanpassen 
in uw Konftel 300 om deze compatibel te maken met uw centrale. Raadpleeg pagina 16 
in de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Tekst invoeren met het toetsenblok
Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok. 

CONFERENTIEGROEPEN AANMAKEN
Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.

Markeer de optie GROEP TOEVOEG. met de pijltoetsen en druk op 
OK om te bevestigen.

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 bevesti-
gen. 

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.

EEN CONFERENTIEGROEPSGESPREK
Druk op de conferentiegidstoets.

Kies de te bellen groep met de pijltoetsen. Druk op OK om te beves-
tigen.
De Konftel 300 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.

TIJDENS GESPREKKEN VAN LIJN WISSELEN

Een nieuwe lijn verbinden tijdens een gesprek
U kunt nog een lijn toevoegen of wisselen tussen de verbonden lijnen tijdens een gesprek. 

Druk op de toets LINE MODE tijdens het gesprek.

Op het displayscherm verschijnt een indicator voor de geselecteerde 
lijn(en).  

Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt verbinden en 
bevestig uw keuze door te drukken op .

verbind vervolgens het gesprek via de computer of mobiele telefoon 
door. 

-
gens het nummer op de Konftel 300 in of gebruikt het telefoonboek. 

Een lijn in de wacht zetten tijdens een gesprek

Druk op de toets LINE MODE tijdens het gesprek.  

Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u in de wacht wilt 
zetten en druk op de toets HOLD.

De indicator voor de geselecteerde lijn begint te knipperen. 

Herhaal de bovenstaande procedure om de lijn weer te verbinden.  

Een lijn tijdens een gesprek afsluiten

Druk op de toets LINE MODE tijdens het gesprek. 

Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt afsluiten en 
bevestig uw keuze door te drukken op .

De indicator voor de geselecteerde lijn gaat uit en de lijn is afgeslo-
ten. De andere gesprekken kunnen verdergaan. 

TIJDENS EEN GESPREK
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Als er niemand opneemt

Druk op C als een van de personen die u probeert te bellen niet 
opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen. 

Druk op OK of C.
Als u niet opnieuw wilt bellen (C) wordt u gevraagd of u de conferentie-
gids wilt beëindigen of wilt doorgaan naar de volgende persoon. 

Druk op OK om verder te gaan en op C om de gids te beëindigen.

Als de gids klaar is, bent u verbonden met maximaal zes personen en klaar om uw conferen-
tie te starten. 

CONFER.GIDS. 

EEN GESPREK MET MEERDERE PARTIJEN
Druk op de conferentiegidstoets.

OK om te bevestigen.
De Snelgids vraagt u het eerste nummer te bellen.

Bel het telefoonnummer van de eerste persoon. Druk op OK om te 
bevestigen. 

Druk op OK als de eerste persoon heeft opgenomen.

Druk op OK om een volgende persoon te bellen en herhaal de stappen 
hierboven. Druk op C wanneer u alle gewenste personen hebt gebeld 
voor uw vergadering. 

Als een van de personen niet opneemt, volgt u de stappen voor het bellen van een opgesla-
gen conferentiegroep (zie hierboven).

CONFERENTIEGIDS

DEELNEMERS VAN EEN CONFERENTIEGROEP
WEERGEVEN

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK om 
te bevestigen.

Markeer de optie GROEP TONEN met de pijltoetsen en druk op OK om 
te bevestigen.

Markeer de groep die u wilt bellen met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen. 

De namen van de deelnemers van de conferentiegroep worden weerge-
geven. 

Druk op C of op OK om naar het menu CONFER.GIDS terug te gaan of 
op MENU om het menu te verlaten. 

CONFERENTIEGROEPEN BEWERKEN
Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK om 
te bevestigen.

Markeer de optie GROEP BEWERK. met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.

Hier kunt u de naam van een conferentiegroep wijzigen, een persoon toevoegen of verwijde-
ren uit een groep en een naam en telefoonnummer van een persoon wijzigen.  

Markeer uw keuze in het menu met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen. 
De namen van de huidige conferentiegroepen worden weergegeven. 

Markeer de groep die u wilt wijzigen. Druk op OK om te bevestigen.

Markeer de persoon die u wilt wijzigen. Druk op OK om te bevestigen.

Voer de wijziging door en druk op OK om te bevestigen.. 
Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op C. Als 
u de wijziging, die u doorvoert, wilt annuleren en de naam of het num-
mer ongewijzigd wilt laten, drukt u herhaaldelijk op C totdat het menu 
CONFER.GIDS wordt weergegeven. 

CONFERENTIEGIDS
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CONFERENTIEGIDS

Wanneer u de wijziging hebt bevestigd of geannuleerd, wordt het menu CONFER.GIDS
opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, 
drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

CONFERENTIEGROEPEN WISSEN
Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.

Markeer de optie GROEP WISSEN met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.

Markeer de groep die u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.  

Bevestig dat u de groep echt wilt wissen door opnieuw te drukken op 
OK, of annuleer de verwijdering van een groep door te drukken op C.

Het menu CONFER.GIDS wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen door-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

Alle conferentiegroepen wissen
Dit is een snelle manier om alle conferentiegroepen in de telefoon te verwijderen. Volg 

van GROEP WISSEN. 

INSTELLINGEN CONFERENTIEGIDS
Wanneer er een gesprek met meerdere partijen wordt verbonden, wordt er een speciaal 
signaal (flash of R-puls) geproduceerd dat de opdracht (verzoek, terugkeren en confe-
rentie) naar de centrale overbrengt. Het is wellicht nodig het type signaal aan te passen 
als de gesprekken via een centrale worden verbonden. Verschillende centrales vereisen 
wellicht verschillende signalen. Deze vereisten vindt u terug in de technische gegevens 
van de centrale. Instellingen voor de meest gebruikte centrales staan op de website van 
Konftel. 

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.

CONFERENTIEGIDS

OK
om te bevestigen.

Voer de opdracht voor een verzoek voor een nieuwe kiestoon in en 
druk op OK om te bevestigen. (“R” is de basisinstelling)

Voer de opdracht in om terug te keren naar het oorspronkelijke 
gesprek en druk op OK om te bevestigen. (“R” is de basisinstelling)

Voer de opdracht in om iedereen te verbinden met een gesprek voor 
meerdere partijen en druk op OK om te bevestigen. (“R3” is de 
basisinstelling)

Het menu CONFER.GIDS wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen door-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen?
Wellicht is het nodig de duur van de R-puls te wijzigen, zodat deze met uw centrale werkt. 

Uw centrale is wellicht niet geprogrammeerd om gesprekken met meerdere partijen toe te 
staan of wellicht is de procedure anders. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of 
serviceprovider.

STATUS CONFERENTIEGIDS WEERGEVEN
Druk op de toets MENU.

Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.

Markeer de optie STATUS met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Op het displayscherm wordt het aantal conferentiegroepen weerge-
geven dat al is opgeslagen plus hoeveel groepen er nog toegevoegd 
kunnen worden. 

Druk op C of op OK om naar het menu CONFER.GIDS terug te gaan 
of op MENU om het menu te verlaten. 



18 19

De Konftel 300 beschikt over een telefoonboek waarin 50 nummers geprogrammeerd kun-
nen worden. Zie pagina 8 voor het kiezen van nummers via het telefoonboek. 

Tekst invoeren met het toetsenblok
Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok. 

CONTACTEN ZOEKEN
U kunt een contact het eenvoudigst in het adresboek opzoeken door een aantal toetsen 
gedurende twee seconden ingedrukt te houden (zie pagina 8). U kunt een contact ook 

Druk op de toets MENU.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.

Druk op OK om het telefoonboek te openen.

Druk op OK om de menuoptie CONTACT ZOEKEN te selecteren. 

Gebruik de pijltoetsen om door de opgeslagen contacten in het tele-
foonboek te bladeren. 
U kunt ook op een nummer-/lettertoets drukken om gelijk naar de 
eerste naam te gaan die met de letter begint die u indrukt.

Druk op OK of op om het geselecteerde contact te bellen, of op C
MENU om het 

menu te verlaten. 

CONTACTEN TOEVOEGEN
Druk op de toets MENU.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.

Druk op OK om het telefoonboek te openen.

Markeer de optie CONTACT TOEV. met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.

Voer de naam van het contact in en druk op OK om te bevestigen. 

Voer het nummer in en druk op OK om te bevestigen.

Druk op OK om nog een contact toe te voegen of op MENU om het 
menu te verlaten. 

TELEFOONBOEK

CONTACTEN BEWERKEN
Druk op de toets MENU.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.

Druk op OK om het telefoonboek te openen.

Markeer de optie CONTACT BEWERK met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.

Markeer het contact dat u wilt wijzigen. Druk op OK om te bevestigen.

Voer de wijziging door en druk op OK om te bevestigen. 
Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op 
C. Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of 
het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op C totdat het menu 

opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, 
drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

CONTACTEN WISSEN
Druk op de toets MENU.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.

Druk op OK om het telefoonboek te openen.

Markeer de optie CONTACT WISSEN met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.

Markeer het contact dat u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.  

Bevestig dat u het contact echt wilt wissen door opnieuw te drukken op 
OK, of annuleer de verwijdering van een contact door te drukken op C.

doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

Alle contacten wissen
Dit is een snelle manier om alle contacten in de telefoon te wissen. Volg dezelfde procedure 

WISSEN. 

TELEFOONBOEK
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STATUS TELEFOONBOEK WEERGEVEN
Druk op de toets MENU.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.

Druk op OK om het telefoonboek te openen.

Markeer de optie STATUS met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Op het displayscherm wordt het aantal contacten weergegeven dat al is 
opgeslagen plus hoeveel meer contacten toegevoegd kunnen worden. 

Druk op C of op OK
of op MENU om het menu te verlaten. 

TELEFOONBOEK OPNAME

Het is mogelijk een telefonische vergadering op een SD (Secure Digital) geheugenkaart op 
te nemen zodat u de vergadering later nog eens kunt afluisteren. 

Tijdens het opnemen verschijnt er een knipperend symbool op het displayscherm. Iedere 
20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat de andere deelnemende partijen ook weten 
dat de vergadering wordt opgenomen.  Dit piepsignaal kan ook worden uitgeschakeld (zie 
pagina 24). 

De opgenomen gesprekken worden op de geheugenkaart opgeslagen. Het document wordt 
onder de tijd dat de opname begon (bijv. 14-35-01.wav) opgeslagen in een map met de 
huidige datum.  Nadat de opname is gestopt, kan de naam gewijzigd worden (zie pagina 
24).

EEN OPNAME STARTEN
Breng alle deelnemers aan de telefonische vergadering ervan op de hoogte dat u met 
opnemen van het gesprek begint.

Druk tijdens een gesprek op C/opname en druk op OK om te bevesti-
gen. 
Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.

EEN OPNAME STOPPEN
Druk op C/opname en druk op OK om te bevestigen. 
Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weerge-
geven.

MUTE-FUNCTIE
Druk op de toets dempen om de microfoon uit te schakelen. 

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

IN DE WACHT
Druk tijdens een gesprek op de toets HOLD om een gesprek in de 
wacht te zetten.

Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het 
gesprek staat in de wacht. Geen van de partijen wordt nu opgenomen. 
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EEN OPNAME AFLUISTEREN
Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische verga-
dering op uw Konftel 300 of een computer afluisteren. Opnames zijn in .wav-formaat 
opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze. 

Opnames afluisteren op de Konftel 300:

Druk op de toets MENU

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

OK om te bevestigen.

Markeer de map waarin de opname die u wilt afluisteren is opgesla-
gen met de pijltoetsen en druk op OK om te bevestigen.

Markeer de opname die u wilt afluisteren met de pijltoetsen en druk 
op OK om te bevestigen.

Volume van de luidspreker aanpassen

Zet het volume van de luidspreker luider met de toets VOL+ en 
zachter met de toets VOL–.

Afspelen stoppen

Stop het afspelen door te drukken op C.

Afspelen pauzeren

Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op OK.

Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op OK te druk-
ken.

Door op het pijltje omhoog te drukken kunt u een opname vooruit-
spoelen, door op het pijltje omlaag te drukken spoelt u een opname 
terug. 
De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen 
drukt. 

BEHEER VAN OPNAMEN

Een opname wissen

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Markeer de optie BEST. WISSEN met de pijltoetsen en druk op OK 
om te bevestigen.

Markeer de map waarin de opname die u wilt wissen is opgeslagen 
met de pijltoetsen en druk op OK om te bevestigen.

Markeer de opname die u wilt verwijderen met de pijltoetsen en druk 
op OK om te bevestigen.

Bevestig dat u de opname echt wilt wissen door opnieuw te drukken 
op OK, of annuleer de verwijdering van een opname door te drukken 
op C.

Het menu OPNAME wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere 
wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets 
MENU om het menu te verlaten.

Alle opnamen wissen

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

OK 
om te bevestigen.

Bevestig dat u alle opnamen echt wilt verwijderen door opnieuw te 
drukken op OK, of annuleer de verwijdering van een opname door te 
drukken op C.

OPNAME OPNAME



24 25

De bestandsnaam van een opname wijzigen

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Markeer de optie BEST. BEWERKEN met de pijltoetsen en druk op 
OK om te bevestigen.

Markeer de map waarin de opname die u wilt wijzigen is opgeslagen 
met de pijltoetsen en druk op OK om te bevestigen.

Markeer de opname die u wilt wijzigen met de pijltoetsen en druk op 
OK om te bevestigen.

Voer de wijziging door en druk op OK om te bevestigen.

Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op 
C. Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of 
het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op C totdat het menu 
OPNAME wordt weergegeven. 

Wanneer u de wijziging hebt bevestigd, wordt het menu OPNAME  
opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen 
doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te 
verlaten.

DE OPNAMEINDICATOR AANPASSEN
Iedere 20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat alle deelnemende partijen ook weten 
dat de vergadering wordt opgenomen.  Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

OK om te 
bevestigen.

Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op OK om te bevesti-
gen.

Wanneer u de wijziging hebt bevestigd, wordt het menu OPNAME 
opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen 
doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te 
verlaten.

STATUS OPNAME WEERGEVEN
Druk op de toets MENU.

Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Markeer STATUS met de pijltoetsen en druk op OK om te bevesti-
gen.

Het displayscherm toont het aantal opnamen, de totale duur van de 
opgenomen gesprekken en het aantal resterende uren dat u overhebt 
voordat de geheugenkaart vol is.

OPNAME OPNAME
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TALEN SELECTEREN
Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK om te beves-
tigen. 

Markeer de taal die u wilt met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

GELUIDEN TOETSENBLOK DEACTIVEREN
U kunt selecteren of u wel of geen toon wilt horen wanneer u een toets indrukt. Deze instel-
ling verandert niets aan de toon die u hoort als u een nummer intoetst in de oproepmodus. 

.

Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK om 
te bevestigen. 

Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op OK om te bevestigen.

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

DATUM EN TIJD AANPASSEN
Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

Markeer de optie TIJD DATUM met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen. 

De opties DATUM, TIJD en FORMAAT worden op het displayscherm weergegeven. 

INSTELLINGEN INSTELLINGEN

De datum wijzigen

Druk op OK om de datum te wijzigen.

U kunt de knipperende nummers voor het jaar met de pijltoetsen 
wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op OK om te 
bevestigen en verder te gaan naar de maand, en doe hetzelfde voor de 
dag.   

De tijd wijzigen

Markeer de optie TIJD met de pijltoetsen en druk op OK om te bevesti-
gen. 

U kunt de knipperende nummers voor het uur met de pijltoetsen 
wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op OK om te 
bevestigen en ga verder naar de minuten. 

Het tijdformaat wijzigen

Markeer de optie TIJDFORMAAT met de pijltoetsen en druk op OK om 
te bevestigen. 

Selecteer een 12-uur of een 24-uur formaat met de pijltoetsen en druk 
op OK om uw keuze te bevestigen.

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

VOLUME BELTOONNIVEAU AANPASSEN
Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK
om te bevestigen. 

Markeer met de pijltoetsen uw volumekeuze voor het beltoonniveau. 

Er zijn zes volumeniveaus plus een stille modus. U hoort de beltoon 
voor elk niveau dat u selecteert. Als u de stille modus selecteert, knip-

Bevestig uw keuze van het volumeniveau door te drukken op OK.
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R-PULS AANPASSEN (FLASH-DUUR)
Verschillende landen en centrales vereisen wellicht verschillende tijdsduren voor het 
activeren van de R-puls. Tijdsduurvereisten vindt u terug in de technische gegevens van de 
centrales. 

Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK om te 
bevestigen. 

Selecteer met de pijltoetsen de duur van de R-puls voor uw centrale. 

Toe te passen instellingen:
100 ms – Scandinavië, Europa, Siemens HiPath
300 ms – Duitsland, Frankrijk, Israël
500 ms – VS

Bevestig uw keuze van de duur van de R-puls door te drukken op OK.

VOLUME MICROFOON AANPASSEN MET AANGESLOTEN
MOBIELE TELEFOON
De Konftel 300 microfoon heeft zeven volume-instellingen. Als het volume van gesprekken 
via DECT-/GSM-telefoons dus te zacht of te hard is, kunt u dit eenvoudig instellen op het 
juiste niveau. 

Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK
om te bevestigen. 

Markeer het gewenste signaalniveau met de pijltoetsen en druk op OK
om te bevestigen.  

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

INSTELLINGEN

GELUID AANPASSEN (EQUALIZER)

Druk op de toets MENU.

OK om 
te bevestigen.

OK om te 
bevestigen. 

Selecteer met de pijltoetsen een van de drie geluidsinstellingen en 
druk op OK om te bevestigen.  

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

INSTELLINGEN VOOR AANSLUITEN EXTERNE APPARATEN
(AUX)
De Konftel 300 kan worden aangesloten op een draadloze hoofdtelefoon en/of een extern 
PA-systeem. U kunt deze software-upgrade aanschaffen als een optionele extra bij de winkel 
waar u het toestel hebt gekocht (zie www.konftel.com/300). 

TEKST OP DISPLAYSCHERM WIJZIGEN
De tekst op het displayscherm kan worden gewijzigd wanneer de Konftel 300 in de stand-
bymodus staat. 

Druk op de toets MENU.

een druk op OK.

Markeer de optie SCHERMTEKST met de pijltoetsen en bevestig met 
een druk op OK.

Wis de bestaande tekst met C en voer de nieuwe tekst in. Druk op OK
om te bevestigen.  

-
voeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verlaten. 

INSTELLINGEN
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INSTELLINGEN

RESETTEN

groepen die in de conferentiegids zijn opgeslagen.  

Druk op de toets MENU.

OK
om te bevestigen.

Markeer de optie STANDAARD met de pijltoetsen en druk op OK om 
te bevestigen. 

Bevestig dat u de instelling echt wilt resetten op standaard door 
opnieuw te drukken op OK, of annuleer de resetprocedure door te 
drukken op C.

doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets MENU om het menu te verla-
ten. 

OPNEMEN
De Konftel 300 ondersteunt SD-geheugenkaarten voor het opnemen en afspelen van 
gesprekken. Hiervoor heeft de Konftel 300 een software-upgrade nodig (zie www.konftel.
com/upgrades). 

STATUS CONTROLEREN
Als u de softwareversie of het serienummer wilt controleren.

Druk op de toets MENU.

Markeer de optie STATUS met de pijltoetsen en druk op OK om te 
bevestigen.

Druk op C of op OK om naar het menu terug te gaan of op MENU om 
het menu te verlaten. 

SOFTWARE UPGRADEN

De Konftel 300 wordt voortdurend verder ontwikkeld met slimme functies.  U moet 
eerst de Konftel PC Suite op uw computer installeren, alvorens u de Konftel 300 kunt 
upgraden. Zie voor meer informatie www.konftel.com/upgrades. 

KONFTEL PC SUITE INSTALLEREN
Ga naar de website www.konftel.com/upgrades.

Klik om Konftel PC Suite te downloaden. 

Installeer de software op uw computer. 
Volg de instructies die worden gegeven door het installatiepro-
gramma. 
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te 
openen.

SOFTWARE UPDATEN
Sluit de Konftel 300 met een USB-kabel aan op de computer.  

Start de Konftel PC Suite software op uw computer vanuit het menu 
Start. 
Volg de instructies van de softwaregids. 
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te 
openen en te lezen.

UPGRADEN MET NIEUWE FUNCTIES
Zie www.konftel.com/upgrades voor nieuwe functies die verkrijgbaar 
zijn. 

worden aangeschaft bij de winkel waar u het toestel hebt gekocht.
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Artikelnr. Omschrijving

900102080 Uitbreidingsmicrofoons voeren het bereik op tot 70 m2.

900102081 SD-gespreksrecorder. 
Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.

900102082 Aansluiting draadloze koptelefoon.
Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.

900102083 Transportkoffer

900102084 Haak voor wandbevestiging

900102087 Aansluiting PA-systeem. 
Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.

900103392  Interfacekast voor externe aansluiting PA-systeem.

900103389 Aansluitkabel voor Sony Ericsson, 12-terminal.

900103390 Aansluitkabel voor Nokia, 3,5 mm stekker.

900103391 Aansluitkabel voor Nokia, 2,5 mm stekker.

Zie de website van Konftel voor een lijst met compatibele modellen.

OPTIONELE ACCESSOIRES PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw Konftel 300 niet goed functioneert:

moeten branden.

telefoonnummer of in het telefoonboek een pauze in te voeren met behulp van de pauze/
mute-toets.
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Grootte: diameter 240 mm, hoogte 77 mm

Gewicht: 1 kg

Kleur: koolzwart

5 navigatieknoppen voor menu, lijnmodus, conferentiegids

Microfoon: omnidirectioneel frequentiebereik 200-3300 Hz, analoge lijn 
200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback

Ontvangstbereik: tot 30 meter2, >10 mensen

analoge lijn 200–7000 Hz,  
USB 150–15000 Hz Playback

Equalizer Drie toonhoogten: zacht, neutraal, helder

Geheugen: ondersteuning voor SD-geheugenkaarten tot 2 GB

Antidiefstalbeveiliging: Kensington security slot

Upgrades: de Konftel PC Suite werkt de sofware van de Konftel 300 bij via 
de USB-verbinding

Aansluitingsmogelijkheden
Aansluiting analoge telefoon:

modulair 6/6 modulair (RJ11) op een publiek analoog telefoon-
netwerk of een analoge centrale

PC-aansluiting: USB 2.0 Mini B

GSM/DECT-aansluiting: 6/6 DEC

Stroombron: Transformator 100–240 V AC/14 V DC

Uitbreidingsmicrofoons: modulair 4/4

Extra: modulair 4/4 voor draadloze hoofdtelefoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omgeving
Temperatuur: 5°-40°C

Relatieve vochtigheid: 20-80%, niet-condenserend

Aanbevolen akoestieke voorwaarden:
Nagalmtijd: 0,5 s RT 60

Achtergrondgeluid: 45 dBA

Goedkeuringen
Telecommunicatie: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1 Jan. 1999

EMC: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subparts B en C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Als er iets niet goed is met uw Konftel-toestel, neem dan contact op met de winkel waar u 
deze hebt aangeschaft. 

Garantie
Wij geven twee jaar garantie op onze conferentietelefoons. 

Service
Er wordt ook service geboden nadat de garantie is vervallen. Neem contact op met de winkel 
van aanschaf voor een kostenberaming.

Konftel support 
Als u vragen hebt over de garantie of service, neem dan contact op met het support centre 
van Konftel

E-mail: rma@konftel.com

VS en Canada:

E-mail: konftel.usa@konftel.com

SERVICE EN GARANTIE

Ontwikkeld door Konftel AB

Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden

E-mail: info@konftel.com   Web: www.konftel.com

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

logie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd 

op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Ken-

merkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit 

hebben - OmniSound®

producten op www.konftel.com.

110032-61-001 Rev B


