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Konftel är ett ledande företag inom högta-

lande kommunikation och ljudteknologi. Vi 

utvecklar och säljer produkter och teknologi 

för telefonmöten utifrån egen spetskompetens 

inom akustik och digital signalbehandling. 

Kännetecknande för produkterna är att alla 

konferenstelefoner innehåller samma höga 

ljudteknologi – OmniSound® som ger kristall-

klart ljud. Läs mer om Konftel och våra pro-

dukter på www.konftel.com.
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Undersidan av  
Konftel 50/60W

Nättransformator 

USB-port på datorn

USB-adapter med kabel

Nätuttag 230V 
(120V i USA)

Anslutningskabel 
dator, 1,5m

Anslutningskabel el, 6m

 Anslut USB-adaptern till Konftel 60W enligt bilden.  
Grön plugg ------ Uttag märkt SPK på USB-adapter 
Rosa plugg ------ Uttag märkt MIC på USB-adapter

 Anslut USB-adaptern till en USB-port på datorn enligt bilden. 

 Anslut Konftel 50/60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden. 

 Kontrollera ljudegenskaperna och justera ljudvolymen enligt anvisningarna på nästa sida. 

 BeSKriVNiNg – KoNftel 50 och 60W

Konftel 50 och Konftel 60W är konferensenheter för anslutning till en befintlig fast systemtelefon, 
DECT-telefon, mobiltelefon eller dator. USB-adaptern gör det möjligt att ansluta till en dator som 
saknar lämplig ljudanslutning. USB-adaptern fungerar som ett externt ljudkort och ansluts till en 
USB-port på datorn. Anslutning med USB-adapter och användning är lika oavsett om du har en 
Konftel 50 eller Konftel 60W. 

Du kan använda konferensenheterna till program för kommunikation över Internet (t ex Skype®). 
Du ringer, besvarar och avslutar samtal i programmet. Konftel 50/60W fungerar som högtalare och 
mikrofon när den är påslagen.

Konftel 50/60W har en rundupptagande högkänslig mikrofon och tre högtalare som tillsammans med 
Konftels OmniSound® ger optimal ljudkvalitet och maximal dämpning av rumsekon, även om den som 
talar befinner sig en bit bort från enheten. På Konftels webbplats www.konftel.com finns förslag på 
olika tillbehör och tillämpningar. 
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 ANSlUtNiNg

Conference phones for every situation



Kontrollera ljudenhet i Windows
Här följer ett exempel på hur det kan se ut i en 
dator med Windows XP. Observera att det kan se 
annorlunda ut i din dator. I en Macintosh öppnar 
du datorns systeminställningar för att välja 
ljudingångar och justera ljudnivåer.

 Öppna egenskaper för ljud och ljudenheter. 
(Högerklicka på högtalarsymbolen i 
Aktivitetsfältet och välj Justera ljudegen-
skaper från snabbmenyn eller använd 
startmenyn: Start > Kontrollpanelen > ljud 
och ljudenheter.)

 Klicka på fliken ljudenheter och kontrollera 
att USB headset är angivet som standarden-
het. 

Justera högtalarvolym i Windows

 Klicka på knappen Volym… under 
Uppspelning av ljud på fliken ljudenheter.  

 Justera ljudnivån för huvudvolym så att den 
ligger mellan mittläget och maxnivån. 

 Denna inställning justerar linjenivån ut från 
datorn. En låg ljudnivå här medför att du 
måste höja nivån på Konftel 50/60W till 
maxläget, vilket kan ge ett brusigt ljud och 
låg ljudnivå.   

 Kontrollera ljudnivån när du spelar upp 
ljud (valfri ljudkälla i datorn). Observera att 
Konftel 50/60W måste vara påslagen.

Justera högtalarvolym på Konftel 50/60W
Vid behov kan volymen på Konftel 50/60W 
justeras under samtalets gång. 

 Öka högtalarens volym med knappen + och 
minska den med knappen –. 

Justera mikrofonnivå i Windows

 Klicka på knappen Volym… under inspelning 
av ljud på fliken ljudenheter. 

 Ställ in mikrofoningången mellan mittläget 
och maxnivån. Koppla upp ett samtal och 
justera nivån om det behövs. 

 Använd lämpligtvis det kommunikations-
program du avser att använda med Konftel 
50/60W när du testar mikrofonvolymen. 

Justera mikrofonnivå på Konftel 50/60W
Justera vid behov mikrofonnivån på Konftel 
50/60W. Observera att Konftel 50/60W måste 
vara påslagen. 

 Håll knappen sekretess nedtryckt i 2 sekun-
der, tills indikatorlamporna börjar blinka. 

 Öka mikrofonens nivå med knappen + och 
minska den med knappen –.  
Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills 
nivån blir bra. 

 Tryck på knappen sekretess för att avsluta 
inställningen med vald mikrofonnivå.

Justera högtalarvolym (under samtal)

 Öka högtalarens volym med knappen + och 
minska den med knappen –. 

Sekretessfunktion (under samtal)

 Tryck på knappen sekretess för att stänga av 
mikrofonen. 

Indikatorlamporna växlar från grönt/blått till 
rött. Den uppringda parten hör nu inte vad 
du säger. 

 Tryck på knappen sekretess igen för att slå 
på mikrofonen.

trimma ljudet manuellt (under samtal)
Konftel 50/60W trimmas automatiskt för att 
eliminera ekon när den slås på. Den känner 
också av förändringar i rummet och anpassar sig 
kontinuerligt under samtalets gång. Om ljudkva-
liteten trots det upplevs nedsatt, kan Konftel 
50/60W när som helst trimmas manuellt. 

 Tryck på knappen trim. 

Ett brus hörs.

Besvara ett samtal

 Tryck på knappen på/av för att slå på Konftel 
50/60W. 

 Besvara samtalet med kommunikationspro-
grammet i datorn (t ex Skype®).  

ringa ett samtal

 Tryck på knappen på/av för att slå på Konftel 
50/60W. 

 Koppla upp samtalet med kommunikations-
programmet i datorn (t ex Skype®). 

Avsluta ett samtal

 Avsluta samtalet med programmet i datorn.

 Tryck på knappen på/av för att stänga av 
Konftel 50/60W. 
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