
Konftel 55Wx är en konferensenhet som kan anslutas till din bordstelefon, mobiltelefon och 
dator. Den omvandlar dina kommunikationsverktyg till konferenstelefoner med Konftels unika 
ljudteknologi OmniSound®.

Indikeringslampor (LED) 
Blinkar blå  Inkommande samtal via Bluetooth
Lyser blå  Ljudkanal påslagen / pågående samtal
Lyser röd  Sekretessläge, mikrofon avstängd
Blinkar röd Vänteläge, högtalare och mikrofon avstängda

Snabbguide Konftel 55Wx

SVENSKA

Pekskärm

På / Av (långt tryck) Sekretess (mikrofon av / högtalare av)

NFC märke



Konftel 55Wx har automatisk detektering av de anslutningar du gör. Anslut en mobiltelefon 
och en knapp för att aktivera ljudströmmen från mobiltelefonen dyker upp på skärmen. Sätt 
in ett SD-kort och en knapp för inspelning på SD-kortet visas. En knapp som lyser innebär att 
funktionen är aktiv. När du trycker på knappen växlar den mellan av och på.
Konftel 55Wx har utökat stöd för UC-lösningar som t.ex. Microsoft® Lync®. För mer information 
om detta och produktens övriga funktioner se www.konftel.com.

Uttag för SD-minneskort 
Det går både att spela in pågående samtal 
och använda Konftel 55Wx som en diktafon. 
Sätt i ett SD-kort och tryck på inspelnings-
knappen för att starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.  

Dator (Mini-USB) 

Bordstelefon (adapter)

Headset (3,5 mm)

Uttag för extramikrofoner Batterilucka

Strömförsörjning

Mobiltelefon

Anslutning för:

BESKRIVNING

Exempel på hur skärmen 
kan se ut. 
Här är en Bluetooth-
telefon ansluten och en 
dator ansluten och aktiv.

Knappen  visas bara 
om telefonen stödjer 
musikuppspelning med 
Bluetooth A2DP. 

Symbolen  visar mobil-
telefonens antennsignal. 



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

Ansluta bordstelefon
 Anslut telefonen till Konftel 55Wx med 

hjälp av en telefonadapter (tillbehör). 
Knappen  visas på Konftel 55Wx.

Ta loss telefonlurens sladd från telefonen och anslut den 
till telefonadaptern enligt bilden ovan.

 Ring ett testsamtal för att kontrollera att 
ljudnivån är bra hos mottagaren. 

 Mikrofonnivån i Konftel 55Wx går att 
justera så att den fungerar optimalt med 
aktuell telefon. (Se handboken.)

Ringa samtal 
 Tryck på  på Konftel 55Wx för att 

flytta ljudet från telefonen till Konftel 
55Wx.
Knappen  och indikeringslamporna lyser 
blå.

 Lyft av luren och ring ett samtal med 
bordstelefonen.

 Tryck på knappen  för att flytta ljudet 
till och från bordstelefonens lur.

BORDSTELEFON

Ansluta mobiltelefon med kabel
 Anslut mobiltelefonen till Konftel 55Wx. 

(En tillbehörskabel för din telefon 
krävs.)
Knappen  visas på Konftel 55Wx.

 Ring ett testsamtal för att kontrollera att 
ljudnivån är bra hos mottagaren. 

 Mikrofonnivån i Konftel 55Wx går att 
justera så att den fungerar optimalt med 
aktuell telefon. (Se handboken.)

 Observera att det inte går att använda 
en bordstelefon och en mobiltele-
fon samtidigt med Konftel 55Wx. 
Bordstelefonens anslutning inaktiveras 
när mobiltelefonen ansluts. 

Ringa samtal 
 Tryck på knappen  på Konftel 55Wx 

för att flytta ljudet från mobilen till 
Konftel 55Wx.
Knappen  och indikeringslamporna lyser blå.

 Ring ett samtal med mobiltelefonen.

 Tryck på knappen  för att flytta ljudet 
till och från mobiltelefonen.

MOBILTELEFON



Ansluta telefon med Bluetooth
Bluetooth måste vara aktiverat både i 
Konftel 55Wx och i din mobiltelefon.

Parkoppling och anslutning med NFC 
 Detta förutsätter att din telefon stödjer 

förenklad parkoppling via NFC (near-
field communications). NFC måste vara 
aktiverat i din mobiltelefon och skärmen 
upplåst. 

 Håll telefonen mot NFC-märket på 
den blanka bågen till höger om skärmen 
på Konftel 55Wx. 
Telefonen och Konftel 55Wx parkopplas och 
ansluts. 

Parkoppling och anslutning utan NFC 
 Tryck på knappen  på Konftel 55Wx.

Detta öppnar dialogrutan med parkopplade 
enheter och gör Konftel 55Wx synlig för andra 
Bluetooth-enheter.

 Aktivera Bluetooth i din mobiltelefon, 
starta en sökning och välj att parkoppla 
med Konftel 55Wx. 

 Det går också att söka mobiltelefonen 
från Konftel 55Wx genom att trycka på 
knappen . 

Nästa gång du vill använda Konftel 55Wx 
med din telefon räcker det att ansluta den:

 Tryck på knappen  på Konftel 55Wx.
En lista med redan parkopplade enheter visas. 

 Välj din telefon från listan och tryck på . 

BLUETOOTHDATOR

Ansluta dator
 Anslut din dator till Konftel 55Wx med 

den medföljande USB-kabeln. 
Knappen  visas på Konftel 55Wx och USB-
ljudet aktiveras.

 Beroende på datorns operativsystem kan 
du behöva ställa in att Konftel 55Wx ska 
användas som ljudenhet.

 Konftel 55Wx kan laddas och drivas 
via USB förutsatt att batteriet sitter i. 
Nätadaptern behöver inte anslutas.

Använda med dator 
 Tryck på knappen  på Konftel 55Wx 

om den inte redan lyser blå.

	Koppla upp samtalet i datorn med 
exempelvis en webbmötestjänst eller 
Skype®.

 Det går att brygga samtal via en anslu-
ten telefon och dator genom att aktivera 
båda anslutningarna.

 Konftel 55Wx har också utökat stöd 
för vissa UC-lösningar (t.ex. Microsoft® 
Lync®). På www.konftel.com finns mer 
information om vilka UC-lösningar som 
stöds.



www.konftel.com
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 Ring ett samtal genom att trycka  (i 
samtalsläget) och slå numret. 

 Det går att flytta samtalet mellan 
Konftel 55Wx och mobiltelefonen 
genom att trycka på  respektive .

 Det går även att ringa från mobiltelefo-
nen och därefter tryck på  för att 
flytta samtalet till Konftel 55Wx.

 

BLUETOOTHBLUETOOTH

Samtalsläge och musikläge
De flesta mobiltelefoner och datorer stödjer 
två sätt att skicka ljud via Bluetooth. Det 
ena är dubbelriktat och optimerat för tal 
och det andra har högre ljudbandbredd, är 
enkelriktat och optimerat för musik. 
När en mobiltele fon eller dator skickar 
ljud där en musik-app är källan, aktiveras 
vanligtvis musikläget i Konftel 55Wx. När en 
mobiltelefon eller dator skickar ljud från en 
kommunikations-app aktiveras samtalsläget. 
Du kan även växla mellan lägena i Konftel 
55Wx med knappen  .
Läs mer om musikläget i handboken som du 
hittar på www.konftel.com.
I samtalsläget visas knapparna  och  på 
Konftel 55Wx. Du ser även namnet på din 
telefon och styrkan på antennsignalen. 


