
Konftel 300 är en konferens-telefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/DECT-telefon 
eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare anvisningar om 
anslutningsmöjligheter och funktioner. 

Uttag för SD minneskort 
Det går både att spela in pågående samtal 
och använda Konftel 300 som en diktafon. 
Tryck på knappen  för att stoppa och 
starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.  

Indikeringslampor 
Blinkar blå  Inkommande samtal
Lyser blå  Pågående samtal
Blinkar röd  Vänteläge, mikrofon och  

högtalare avstängda
Lyser röd  Sekretessläge, mikrofon 

avstängd

Snabbguide Konftel 300

SVENSKA



NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

BESKRIVNING

Menyn i Konftel 300 
innehåller alterna-
tiven: 
TELEFONBOK

INSTÄLLNINGAR

KONFERENSGUIDE 

INSPELNING

STATUS 

 Tryck på . 

 Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med 
OK. 

 Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen 
.

 Lämna menyn genom att trycka på  igen. 

 Observera att alla inställningar måste avslutas med OK för att 
aktiveras. 

Alfanumeriska knappar
Håll en knapp intryckt i 2 sekunder för 

att öppna telefonboken

OK
Ja/bekräfta val

Konferens
Automatisk uppringning av 
mötes grupper
Ett tryck på denna knapp 
kopplar alltid ihop alla parter 
till ett konferenssamtal

Svara/koppla upp samtal
Under samtal: Tryck för att 
ringa upp en ny part

Lägga på/avbryta samtal

Meny
Inställningar

Navigering i menyer
Visning av samtalslista

Nej/avbryt/backa, 
Inspelning

Öka volym

Minska volym

Sekretess
(mikrofon 
avstängd)

Vänteläge

Navigering i menyer
Visning av samtalslista

Linjeväljare, val av anslutning



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

ANSLUTNING OCH PLACERING
 Anslut till analog linje, trådlös DECT-

telefon/mobiltelefon eller dator enligt 
bilden. 

 Anslutning till mobil/DECT-telefon krä-
ver tillbehörskabel avsedd för telefonen.

 Anslut Konftel 300 till elnätet med 
nätadaptern enligt bilden. 

 Första gången Konftel 300 startas väljer 
du vilken region du befinner dig i. Valet 
anpassar Konftel 300 till telenätet i 
aktuell region. 

 Välj den region där du befinner dig och 
bekräfta med OK.

 Välj önskat språk och bekräfta med OK. 

 Välj  > INSTÄLLNINGAR om du vill 
ställa in datum och tid eller göra andra 
inställningar.

 Placera konferenstelefonen mitt på 
bordet.

KOMMA IGÅNG

LINJEVÄLJAREN – VÄXLA OCH 
KOMBINERA
Analog telefonlinje är förval men du kan 
växla och kombinera två anslutningssätt. 

 Tryck på .

 Välj önskad anslutning och bekräfta 
med OK. 

 Det går att lägga till, avsluta eller växla 
anslutna linjer även under ett samtal. 

 Ansluten till en dator kan Konftel 300 
användas för uppspelning av ljud och 
musik när den är i läge  (stand-by). 
För VoIP-samtal (t ex via Skype®) sätts 
Konftel 300 i läge  (samtalsläge) 
varefter samtalet kopplas upp i Skype® 
på vanligt sätt.



www.konftel.com

SVARA OCH RINGA
 Tryck på  för att svara på ett inkom-

mande samtal. 

 Slå numret och tryck  för att ringa ett 
samtal. 

 Tryck på en pilknapp för att öppna en 
samtalslista med tidigare slagna num-
mer. Ring upp med .

 Tryck och håll en alfanumerisk knapp 
intryckt i två sekunder för att ringa upp 
en kontakt i telefonboken. 

UNDER SAMTAL
 Justera högtalarens volym med knap-

parna  och . 

 Tryck på  för att stänga av mikrofonen. 

 Tryck på  för att sätta samtalet i 
vänteläge. 
Både mikrofon och högtalare är avstängda och 
samtalet ligger vilande. 

 Tryck på samma knapp igen för att åter 
koppla in samtalet.

SAMTAL

 Observera att olika växlar kan kräva 
olika signal. Om du har problem att 
ringa flerpartssamtal: Kontakta din tele-
fonansvarige eller din operatör om vilka 
inställningar som krävs och läs i hand-
boken om hur du gör inställningarna. 

LÄGGA TILL PART I SAMTAL
	Tryck på knappen  under samtalet. 

Pågående samtal sätts i vänteläge. 

	Slå den andra mötesdeltagarens num-
mer och avvakta svar.

 Tryck på knappen  och därefter 3 för 
att koppla ihop alla mötesdeltagare eller 

 för återgå till det tidigare samtalet.

KONFERENSGUIDEN
Du skapar grupper med upp till sex parter 
via  > KONFERENSGUIDE > LÄGG TILL 
GRUPP.

 Tryck på knappen  (Konferens) och 
välj en mötesgrupp. Tryck OK om du vill 
se vilka deltagare som ingår i gruppen 
och  för att ringa upp.

 Följ anvisningarna i guiden och svara 
med OK eller . 
Pågående samtal sätts i vänteläge när nästa 
deltagare rings upp.

 Tryck på knappen  (Konferens) för 
att koppla ihop alla mötesdeltagare.

FLERPARTSSAMTAL
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