
Konftel 300Mx är en batteri
driven trådlös konferenstelefon 
för anslutning till mobilnät 
(GSM/3G) eller dator (USB). 
På www.konftel.com/300Mx 
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 300Mx som en diktafon. 

Tryck på knappen  för att stoppa och starta inspel
ning.

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 300Mx

SVENSKA

Laddning
Ställ Konftel 300Mx i 
laddstället för att ladda 
batteriet eller anslut ström
sladden direkt till Konftel 
300Mx. 
Ett fulladdat batteri 
klarar upp till 30 timmar 
samtalstid. Konftel 300Mx varnar 
när kapaciteten understiger 1 
timmes samtalstid.

Signalstyrka
3G
Datum och tid
Operatör
Batteriladdning
Olästa meddelanden

Full laddning
< 1h samtalstid

Batteri saknas
Ansluten till elnät

Displaysymboler



NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

BESKRIVNING

Menyn i Konftel 
300Mx innehåller 
alternativen: 
SAMTALSLISTA
TELEFONBOK
KONFERENSGUIDE
INSPELNING
MEDDELANDEN
INSTÄLLNINGAR
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

Meny
Inställningar

Navigering i menyer
Visning av samtalslista

Nej/avbryt/backa, 
Inspelning

Öka volym

Minska volym

Sekretess
(mikrofon avstängd)

Vänteläge

OK
Ja/bekräfta val

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

Navigering i menyer
Visning av samtalslista

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

Avsluta samtal 
På/av

Val av anslutning



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGERENKOMMA IGÅNG

FÖRSTA START
 Öppna batteriluckan och sätt i SIM

kortet enligt bilden. 

 Sätt i batteriet enligt bilden. 

 Skriv in SIMkortets PINkod och be
kräfta med OK.

 Placera konferenstelefonen mitt på 
bordet.

 Konferenstelefonen ska vara placerad 
minst 20 cm från användarna.

ANSLUTA TILL DATOR
 Anslut Konftel 300Mx till en dator med 

den medföljande USBkabeln. 

 Kontrollera att Konftel 300Mx USB 
Audio är vald som ljudenhet i datorns 
inställningar.

Ansluten till datorn fungerar Konftel 300Mx 
som konferensenhet för VoIPsamtal, vilket 
innebär att högtalare och mikrofon aktiveras 
liksom den avancerade ljudbehandlingen i 
OmniSound®

Bryggkoppling
Som standard är ljudet via mobilnätet och 
USB bryggkopplat. Det går att stänga av 
bryggningen om du inte vill att eventuellt 
ljud från datorn ska höras i ett mobilsamtal. 

	Tryck på knappen .

 Bekräfta med OK eller avbryt med . 

Mini-USB-port för 
datoranslutningLås upp 

Skjut ner 
SIM-kort

Lås

SIM-kort 
(under batteriet)



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 mikrofo
nen. 

 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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