Conference phones for every situation

Hurtigveiledning Konftel 250
NORSK

Beskrivelse
Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til
analoge telefonuttak.

Høyttalere

Mikrofon

Display

Tastatur

På www.konftel.com/250
finner du en bruksanvisning
med utførlige anvisninger
om tilkoblingsmuligheter og
funksjoner.

Indikatorlamper
Blinker blått
Lyser blått
Blinker rødt
Lyser rødt

Innkommende samtale
Pågående samtale
Ventestilling, mikrofon og
høyttaler slått av
Sperrestilling, mikrofon
avslått

Uttak for
SD-minnekort

PIL OPP
navigering i menyer,
visning av samtaleliste

MENU,
meny for innstillinger

C
nei/avbryt/tilbake,
innspilling

OK
ja/bekrefte valg
Svare / koble opp
samtaler og Flash

Øke volum

Legge på / avbryte
samtaler

Dempe volum

KONFERANSE
automatisk oppringing av
møtegrupper

Mikrofonsperre

HOLD
ventestilling

PIL NED
navigering i menyer,
visning av samtaleliste

Alfanumeriske taster

Telefonbok

Beskrivelse
Navigere i menyer og definere innstillinger






Trykk på MENU.
Velg ønsket menyalternativ med piltastene og bekreft med OK.
Avbryt innstillingen eller gå et menynivå tilbake med tasten C.
Gå ut av menyen ved å trykke på MENU igjen.
Vær oppmerksom på at alle innstillinger må avsluttes med OK for å bli aktivert.

Menytre
TELEFONBOK

INNSTILLINGER

SØK KONTAKT

SPRÅK

TILFØY KONTAKT

KONFERANSEGUIDE

INNSPILLING

SØK GRUPPE

SPILL AV FIL

REGION

VIS GRUPPE

ENDRE FILNAVN

RED. KONTAKT

TASTELYD

TILFØY GRUPPE

SLETT FIL

SLETT KONTAKT

TID DATO

REDIGER GRUPPE

SLETT ALLE

SLETT ALLE

RINGETONE

SLETT GRUPPE

INNSTILLING

STATUS

FLASH

SLETT ALLE

STATUS

NUMMERVISN.

INNSTILLINGER

EQUALIZER

STATUS

SKJERMTEKST
LCD KONTRAST
TILBAKESTILL

STATUS

Tilkobling
Tilkobling og plassering




Koble Konftel 250 til analog linje ifølge bildet.
Koble til strømnettet med nettransformatoren som vist på bildet.
Plasser konferansetelefonen midt på bordet.

Valg av region og språk
Den første gangen Konftel 250 startes, velger du hvilken region du befinner deg i. Valget
tilpasser Konftel 250 til telenettet i den aktuelle regionen.




Velg den regionen du befinner deg i, og bekreft med OK.




Velg ønsket språk, og bekreft med OK.

Du kan enten bruke piltastene, eller du kan trykke på en alfanumerisk tast for å hoppe i
listen til den første regionen som begynner på den bokstaven du har valgt.
Velg MENU > INNSTILLINGER hvis du vil stille inn dato og tid eller utføre andre innstillinger.

SAMTALE
Svare og ringe



Besvare samtale


Under en samtale

Trykk på

Justere høyttalervolumet
 Juster høyttalervolumet med tastene

for å svare.

Ringe
 Slå nummeret.
.
 Trykk på
Nummeret ringes opp, og indikatorlampene
lyser blått.

Tilbakeringing
 Trykk på en piltast.
Den siste samtalen vises i displayet.

og

mikrofonen.

Indikatorlampene skifter fra blått til rødt. Den
oppringte deltakeren hører nå ikke hva du sier.



Trykk på
(Mikrofonsperre) for å koble
inn samtalen igjen.



Trykk på HOLD for å sette telefonen i
ventestilling.

Bla i samtalelisten med piltastene.
Trykk på

Indikatorlampene skifter fra blått til blinkende
rødt. Både mikrofon og høyttaler er slått av, og
samtalen ligger på vent.

.

Ringe fra telefonboken
I bruksanvisningen finner du opplysninger
om hvordan du legger til og redigerer numre
i telefonboken.
Trykk og hold en alfanumerisk tast nede
i to sekunder.
Telefonboken vises i displayet. De forhåndsinnstilte navnene vises i alfabetisk rekkefølge
fra tastens første bokstav.



Bruk piltastene til å merke ønsket navn i
telefonboken.

.

Mikrofonsperre og ventestilling
 Trykk på (Mikrofonsperre) for å slå av

Valgt nummer ringes opp.



.

Et ringesignal høres, og de blå indikatorlampene blinker.
Indikatorlampene lyser blått.




Trykk på

Valgt nummer ringes opp.



Trykk på HOLD for å koble inn samtalen
igjen.

Avslutte samtalen
 Avslutt samtalen ved å trykke på

.

innspilling
Du kan lytte til et
innspilt telefonmøte
både på Konftel 250
og på en datamaskin
med kortleser som
støtter SD-minnekort.
Innspillingen er i wavformat og kan spilles av
i en valgfri mediespiller.

Spille inn
Starte innspilling
 Mens samtalen pågår, trykker du på
REC

/C og bekrefter med OK.

Lytte på innspilling


Velg MENU > INNSPILLING > SPILL AV
FIL.



Merk ønsket mappe (dato) og bekreft
med OK.

Symbolet for innspilling blinker i displayet.

Avslutte innspilling
 Trykk på tasten REC /C og hold den inne i

En liste med alle innspillinger for aktuell dato
vises. Navn, dato, tid og lengde vises for hver
innspilling.



to sekunder. Bekreft så med OK.

Symbolet for innspilling vises ikke lenger i
displayet.

Mikrofonsperre
 Trykk på (Mikrofonsperre) under en

Avspillingspause
 Du tar pause i en avspilling ved å trykke
på OK.



samtale for å slå av mikrofonen.

Indikatorlampene skifter fra blått til rødt.
Den oppringte deltakeren hører nå ikke hva
du sier, og det er bare oppringt deltaker som
spilles inn.

Merk ønsket innspilling og start avspillingen med OK.

Du gjenopptar en avspilling ved å trykke
på OK en gang til.

Spole i innspillingen under avspilling
 Du spoler fremover i innspillingen ved
å trykke på pil ned, og bakover ved å
trykke på pil opp.



Hvert trykk tilsvarer 10 sekunder.

Stoppe avspilling
 Du stopper en avspilling ved å trykke på
C.

konferanseguiden
Konferanseguiden gjør
det enkelt å ha samtaler
med opptil seks deltakere.
Konferanseguiden veileder
deg gjennom oppkoblingen
og viser i klartekst hvordan
du skal gjøre. Man kan
lage 20 grupper med
seks deltakere i hver. Da
trenger du ikke å huske
et eneste telefonnummer.
Konferansesamtalen
startes med noen få
tastetrykk.
Avhengig av eventuelle
telefonsentraler samtalen
skal gå gjennom, kan det
være nødvendig med noen
innstillinger i Konftel 250.
I bruksanvisningen eller på
Konftels hjemmeside kan
du lese om hvordan du
angir nødvendige innstillinger.

Konferanseguide

HURTIGVEILEDNING

Opprett møtegruppe
 Velg MENU > KONFERANSEGUIDE >




TILFØY GRUPPE.



Skriv inn et gruppenavn og bekreft med
OK.



Trykk på OK for å legge til den første
deltakeren.



Skriv inn navnet på den første deltakeren og bekreft med OK. Skriv inn nummeret og bekreft med OK.



Trykk på OK for å legge til enda en
deltaker, og gjenta prosedyren ovenfor.



Avslutt ved å trykke på tasten C.

Ringe en konferansegruppe
 Trykk på tasten (Konferanse).
 Velg ønsket møtegruppe.
Konftel 250 ringer opp den første deltakeren
og ber deg bekrefte når du har fått svar.



Trykk på OK når den første deltakeren
svarer.



Forsett på samme måte gjennom hele
guiden.



Trykk C hvis noen av deltakerne ikke svarer.
Konferanseguiden spør om du vil ringe opp igjen.




Svar med OK eller C.
Hvis du ikke får svar, kan du velge å
avbryte konferanseguiden eller gå videre
til neste del i guiden.



Trykk på tasten

(Konferanse).

Velg HURTIGVEILEDNING og bekreft
med OK.
Følg konferanseguiden på samme måte
som ovenfor, men nå må deltakerens
nummer slås manuelt.

Ringe en trepartssamtale
Under en samtale fungerer tasten
som
R-puls (flash), noe som innebærer at den gir
kommandoer til sentralbordet.



Trykk på tasten

(F).

Du hører en summetone nummer to.




Slå nummeret til den andre møtedeltakeren og vent på svar.
Trykk på tasten

(F) og deretter 3.

Alle tre møtedeltakere er nå koblet sammen.
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Hvis du har problemer med å ringe samtaler med flere parter: Ulike sentraler
krever bruk av ulike signaler. Kontakt
din telefonansvarlige eller operatør.

Hvis ingen svarer
 Gå tilbake til den første samtalen ved å
trykke på

(F).

Konftel er et ledende selskap innen høyttalende kommunikasjon og lydteknologi. Vi utvikler og selger produkter og teknologi for telefonmøter på bakgrunn av egen spisskompetanse innen akustikk
og digital signalbehandling. Det som kjennetegner produktene, er at alle konferansetelefoner har
samme avanserte lydteknologi – OmniSound®, som gir krystallklar lyd. Les mer om Konftel og våre
produkter på www.konftel.com.

www.konftel.com

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Telefon: +46 90 706 489   Faks: +46 90 131 435  
info@konftel.com
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