Conference phones for every situation

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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De Konftel 300 Korte handleiding
NEDERLANDS

Beschrijving van de Konftel 300

Aansluit- en instelhandleiding

De Konftel 300 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen, GSM/DECT-telefoons of pc’s. Zie voor een uitgebreide handleiding over de
aansluitopties en de mogelijkheden onze website: www.konftel.com/300.

Het toestel aansluiten en installeren

Luidspreker

Microfoon

 Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding.
 Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-telefoon/GSM-telefoon of pc, zie afbeelding.
(Voor aansluiting op DECT/GSM-telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.)

Display

 Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.
LED's

Toetsenblok

Poort SD-geheugenkaart

Poort uitbreidingsmicrofoon

Poort GSM/DECT-telefoon

Poort analoge telefoonstekker
AUX-poort
USB-minipoort voor computerverbinding

Lijnmodus – wisselen en combineren
Poort security lock

Poort uitbreidingsmicrofoon

Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee
aansluitopties en deze te combineren. Zie de handleiding voor verdere details.

 Druk op de toets LINE MODE.
 Gebruik de pijltjestoetsen om een aansluitoptie te kiezen en druk op OK om

Voeding

te bevestigen.

Pijltje omhoog,
door menu’s, display of
oproeplijst navigeren

MENU,
menu of instellingen

Pijltje omlaag,
door menu’s, display of
oproeplijst navigeren

Op een pc aansluiten
OK, ja/keuze
bevestigen

C, nee/einde/terug

Volume verhogen

Oproepen beantwoorden/verbinden
en flash

Volume verlagen

Oproep ophangen/
beëindigen
Conferentiegids
Automatisch bellen
van oproepgroepen

DEMPEN, de beller
kan u niet horen

HOLD, zet een
oproep in de wacht

Nummer- en lettertoetsen

LINE MODE,
aansluitopties

De Konftel 300 werkt als een luidspreker en een microfoon voor uw pc en in de stand-bymodus
(niet de oproepmodus) kan het toestel worden gebruikt om audio en muziek af te spelen.
In combinatie met een conferentieprogramma (zoals Skype®) is de Konftel 300 het ultieme
conferentiesysteem waarmee u groepsgesprekken kunt voeren met andere Skype-gebruikers
op internet, met een groot aantal lokale deelnemers rond de conferentietelefoon en met
deelnemers die via normale telefoonlijnen of mobiele lijnen of mobiele telefoons met de Konftel
300 zijn verbonden.
Voor gesprekken via Skype, wordt de Konftel 300 in de
(oproepmodus) gezet, waarna het
gesprek op normale wijze met het Skype-netwerk wordt doorverbonden.

Een gesprek beantwoorden/Een nummer kiezen

Conferentiegids

Een gesprek beantwoorden

De conferentiegids maakt het mogelijk in een handomdraai gesprekken 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 groepen aanmaken met zes mensen per groep, zodat u geen enkel telefoonnummer
hoeft te onthouden. Het conferentiegesprek wordt eenvoudig gestart met enkele toetsen.

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

 Druk op

om de oproep te antwoorden.
De LED’s branden continu blauw.

Als de oproep via een telefooncentrale wordt verbonden kan het nodig zijn om enkele keuzes te
maken en instellingen te veranderen in de Konftel 300. Zie de handleiding of de website van Konftel
voor informatie over de benodigde instellingen.

Een nummer kiezen

 Kies het nummer.
 Druk op .

Conferentiegroepen aanmaken

Het nummer wordt gebeld en de LED’s branden continu blauw.

Een gesprek beëindigen

 Beëindig het gesprek met een druk op

.

Nummerherhaling

 Druk op de toets MENU, kies CONFER.GIDS en GROEP TOEVOEG.
 Voer een naam voor de groep in en druk op OK om te bevestigen.
 Druk op OK om de eerste persoon te openen.
 Voer de naam van de persoon in en druk op OK om te bevestigen. Voer het
nummer in en druk op OK om te bevestigen.

 Druk op een pijltjestoets.

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

 Gebruik de pijltjestoetsen om door eerder gebelde nummers te bladeren.
 Druk op .

 Sluit af met een druk op C.

Het laatst gekozen nummer verschijnt op het display.

Het gekozen nummer wordt gebeld.

Vanuit telefoonboek bellen
Zie de gebruiksaanwijzing voor instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het
telefoonboek.
2 sec

In de handleiding staan gedetailleerde, stapsgewijze aanwijzingen.

 Druk een nummertoets in en houd deze twee seconden ingedrukt.

Het telefoonboek verschijnt in het display. De voorgeprogrammeerde namen
verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de
nummertoets.

 Gebruik de pijltjestoetsen om door het telefoonboek te bladeren.
 Druk op .
Het gekozen nummer wordt gebeld.

Tijdens een gesprek: volume luidspreker instellen, dempen en in de wacht zetten

 Stel het volume van de luidspreker in met VOL+ en VOL–.
 Druk op de toets DEMPEN om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat
u zegt. Druk nogmaals op dezelfde knop om het gesprek te hervatten.

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

hierboven.

Conferentiegroepen bellen

 Druk op de toets CONF.GIDS.
 Kies de te bellen groep met de pijltjestoetsen. Druk op OK om te bevestigen.
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.
 Druk op C als iemand niet opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.

 Druk op OK of C.

Als de persoon niet opneemt, kunt u de conferentiegids afsluiten of verdergaan
met de volgende persoon.

Als de gids klaar is, bent u verbonden met tot zes personen en klaar om uw conferentie te starten.

Directe conferentiegesprekken

 Druk op de toets CONF.GIDS.
 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.

Instellingen

Functies, upgrades en accessoires

In menu’s navigeren en selecteren

Met de Konftel 300 beschikt u over:

 Druk op de toets MENU.
 Kies het gewenste menu met de pijltjestoetsen. Druk op OK om te bevestigen.

 Herhaal de menukeuze of instelling met de pijltjestoetsen. Druk op OK om te
bevestigen.

 Beëindig het instellen of ga één niveau terug met een druk op C.
 Druk nogmaals op de toets MENU om het menu te verlaten.
Denk aan het volgende; na het aanpassen van een instelling moet u op OK drukken om de instelling
te activeren.
Zie de handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van alle menu’s.
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• Een nieuwe generatie OmniSound®-geluidstechniek.
• USB-aansluiting waarmee de telefoon kan worden gebruikt voor VoIP-gesprekken.
• Een lijnmodus die het combineren van en wisselen tussen de analoge, USB- en GSM/DECTverbindingen toestaat.
• Een conferentiegids voor het in een handomdraai organiseren van meerdere gesprekken.
• Opslaan en afsluiten van uw vergaderingen op een SD-geheugenkaart.
• Extra uitbreidingsmicrofoons om het stemopnamebereik te vergroten (optie).
• Draadloze hoofdtelefoon of PA-systeem (optie).
• Upgraden met handige functies, wat het systeem toekomstbestendig maakt.
• 2 jaar garantie

Eenvoudig via internet te upgraden
De Konftel 300 is toekomstbestendig en er worden steeds nieuwe, handige functies ontwikkeld.
Sommige hiervan kunnen gratis worden gedownload.
U moet eerst software naar uw pc downloaden. Dit maakt het mogelijk om nieuwe functies voor
uw Konftel 300 te downloaden. Zie www.konftel.com/300 voor meer informatie.

Accessoires
900102080

Uitbreidingsmicrofoons voeren het bereik op tot 70 m2.

900102081

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

GROEP
WISSEN

900102082

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

MOBIEL
NIVEAU

ALLES
WISSEN

900102083

Transportkoffer

EQUALIZER

INSTELLINGEN

900102084

Haak voor wandbevestiging

900102087

AUX

STATUS

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

900103392

Aansluitkabel PA-systeem

SCHERMTEKST
STANDAARD

Aansluitkabel GSM/DECT-telefoon.
Zie de website van Konftel voor een lijst met compatibele modellen.

