Handbok
Konferenstelefon Konftel 200W
Svenska

Conference phones for every situation

This product is equipped with OmniSound®, the crystal clear sound.

DECT enligt GAP-standard
DECT – Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT stöder kryptering för maximal
samtalssäkerhet. GAP medför att DECT-enheter från olika tillverkare är kompatibla.

Hereby, Konftel AB declares that this conference unit is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER OR BACK. NO USERSERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning symbol is intended to
alert you to the presence of uninsulated
dangerous voltage within this product’s
enclosure that might be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric
shock. Do not open the product’s case.
The exclamation symbol is intended
to inform you that important operating and
maintenance instructions are included in
the literature accompanying this product.
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Beskrivning
Allmänt
Konftel 200W är en DECT konferenstelefon med en rundupptagande högkänslig
mikrofon som tillsammans med Konftels OmniSound® och de inbyggda högtalarna
ger optimal ljudkvalitet och maximal dämpning av rumsekon, även om den som
talar befinner sig en bit bort från konferensenheten. Upptagningsområdet är upp
till 30 m2.
För bästa möjliga mötesförhållanden i stora lokaler kan Konftel 200W utrustas med
extramikrofoner. Högtalarnas volymnivå höjs och upptagningsområdet ökar från
30 m2 upp till 70 m2. För ytterligare komfort kan Konftel 200W kompletteras med
en fjärrkontroll som smidigt styr samtliga funktioner, t ex snabbvalsknappar för de
mest använda telefonnumren.
Konftel 200W kan anslutas till GAP-kompatibla DECT-system av olika fabrikat. På
www.konftel.com kan du läsa mer om vilka DECT-system som har provats tillsammans med Konftel 200W. Om ditt kontor saknar kompatibelt DECT-system erbjuder
Konftel en DECT basstation för en analog anslutning.
Observera att att Konftel 200W måste anslutas (registreras) i en DECT basstation
innan den kan användas. I handboken hittar du en beskrivning av Konftel DECT
basstation, liksom beskrivning av hur du ansluter (registrerar) konferenstelefonen
till en DECT basstation.
Kontrollera att samtliga detaljer ingår i paketet. Kontakta din återförsäljare om
något saknas.
Konferenstelefon Konftel 200W
Nätadapter med 6 meter kabel
Snabbguider på olika språk
CD med handböcker på olika språk

Underhåll
Rengör utrustningen med en torr, mjuk trasa. Använd inte vätska.



Beskrivning
Högtalare

Indikatorlampor

Mikrofon
Mottagare
fjärrkontroll

Display
Knappsats

Strömförsörjning
Uttag för bandspelare
Uttag
extramikrofoner
Kabelränna

Hål för väggfäste

Anslutning och placering
Anslut Konftel 200W till elnätet
med nättransformatorn enligt
bilden. Placera konferenstelefonen
mitt på bordet.



Beskrivning
Display och knappsats
Datum

Signalstyrka

Tid / Samtalstid

OK /
svara/avsluta

Upp/ned
Sekretess / paus
(se sidan 9)

Meny / tillbaka
R-knapp
(se sidorna
10 och 19)

Radera /
trimma ljudet
(se sidan 9)

Tecken vid textinmatning
Se sidan 11.
(blanksteg) . - , 1

P Q R S 7 p q r s 7

A B C Å Ä Á À 2 a b c å ä á à 2

T U V Ü Ú 8 t u v ü ú 8

D E F É È 3 d e f é è 3

W X Y Z 9 w x y z 9

G H I 4 g h i 4



J K L 5 j k l 5

0

M N O Ö Ø Ñ 6 m n o ö ø ñ 6

Skift (stora / små bokstäver)

Beskrivning
Konftel DECT Basstation (tillbehör)
Hål för upphängning på
vägg

Knapp och indikatorlampa

Strömförsörjning

Linjeanslutning

Anslutning
Anslut basstationen till ett telefonuttag och elnätet med nättransformatorn enligt
bilden nedan.

Montering på vägg
Sätt gärna fast basstationen på väggen. Använd medföljande skruvar enligt bilden.
Kontrollera att enheten sitter stadigt.
Skruv

92 mm

2m



Registrering
Registrera Konftel 200W i en basstation
Innan Konftel 200W kan användas måste den registreras i en basstation.
Observera att både basstationen och Konftel 200W måste sättas i registreringsläge.
Beskrivningen här avser registrering i en Konftel DECT basstation, men du gör på
liknande sätt för att registrera Konftel 200W i en basstation av annat fabrikat. Läs
i handboken för din basstation om du är osäker.

Sätta Konftel DECT basstation i registreringsläge

 Håll knappen/indikatorlampan på basstationen

nedtryckt, minst 2 sekunder, tills den börjar blinka.

Basstationen är nu i registreringsläge. När registreringen
är klar slutar indikatorlampan att blinka. Om basstationen inte identifierar någon DECT-telefon inom 2
minuter, avslutas registreringsläget automatiskt.
Knapp/indikatorlampa

Sätta Konftel 200W i registreringsläge

Reg

Bas 1

DECT system:



 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn verktyg med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
 Välj menyn Reg med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
 Välj bas (1–4).
Om ingen basstation är programmerad väljer du lämpligt
vis nr 1. Använda nummer är markerade med en bock.

 Tryck OK.
 Välj DECT-system.
 Tryck OK.

Registrering
0–9...

PIN:

 Ange säkerhetskoden (PIN-koden) (standard är
0000).

****

 Tryck OK.
Vissa DECT-system (inte Konftel DECT basstation)
kräver en PARK-kod. Kontrollera med företagets växelleverantör.

 Ange PARK-koden om det krävs. I annat fall, lämna

PARK:

blankt.

 Tryck OK.
Söker

Konftel 200W är nu i registreringsläge och söker efter
en basstation i registreringsläge.
Vänta tills du får en bekräftelse på att registreringen
är klar. (Basstationen måste vara i registreringsläge.)
Registreringen kan avbrytas genom att du trycker på
knappen C.

Sparat

Om registreringen lyckas visas texten Sparat i displayen.

 Tryck OK.
Konftel 200W är nu klar att använda. Se sidan 14 för
övriga menyalternativ och inställningar.

Om registreringen misslyckas
Om registreringen inte lyckas visas Fel i displayen.
Anledningen kan vara:
•

Felaktig säkerhetskod, (kontrollera med företagets
växeladministratör)

•

Felaktig eller saknad PARK-kod, kontrollera med
företagets växeladministratör

•

Ingen basstation inom räckvidd eller ej aktiviterad i
registreringsläge



Användning
Besvara ett samtal
En ringsignal hörs och de blå indikatorlamporna blinkar.

 Tryck på OK för att svara.
I displayen visas samtalets längd.

Ringa ett samtal
 Tryck OK.
0–9...  Slå numret.
123456
eller
123456

0–9...

 Slå numret.
 Tryck OK.

Numret rings inom 3 sekunder.

I displayen visas samtalets längd.

Återuppringning
Du kan enkelt ringa upp det senast slagna numret.
SENAST

123456

 Tryck på uppåtpilen.

Det senast slagna numret visas i displayen.

 Tryck OK.

Numret rings inom 3 sekunder.

Ringa kortnummer

 Tryck på knapparna Upp/ned upprepade gånger.
TELEFONBOK

PETER G.

De förinställda namnen i telefonboken visas i alfabetisk ordning. Det senast slagna numret visas först.

 Tryck OK för att ringa upp valt namn/nummer.
Numret rings inom 3 sekunder.



Användning
Under pågående samtal
Justera högtalarvolym

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

Sekretessfunktion

 Tryck på knappen sekretess för att stänga av mikrofonen.
Indikatorlamporna växlar från 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
Konftel 200W 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 ljudkvaliteten trots det upplevs nedsatt, kan
Konftel 200W när som helst trimmas manuellt.

 Tryck på knappen C.
Ett brus hörs.

Avsluta ett samtal
 Avsluta samtalet genom att trycka OK.



Avancerade funktioner
Ringa flerpartssamtal
Konftel 200W stödjer växelns funktion för flerpartssamtal. Observera att antalet
parter som går att koppla samman kan vara begränsade av teleoperatör och den
växel Konftel 200W är ansluten till.
De flesta teleoperatörer erbjuder en telefonmötestjänst för att enkelt skapa
flerpartssamtal. Detta kan vara ett smidigt alternativ för att koppla samman flera
parter.
123456

0–9...

 Ring upp den första mötesdeltagaren (slå numret
och tryck OK).

När samtalet kopplats upp:

 Tryck på knappen R.

En andra kopplingston hörs.

123456

0–9...

 Slå den andra mötesdeltagarens nummer och avvakta svar.

 Tryck på knappen R och därefter 3.

Alla tre mötesdeltagarna är nu sammankopplade.

Om ingen svarar på det andra numret

 Återgå till det första samtalet genom att trycka R
följt av 1.

Om du har problem att ringa flerpartssamtal
Det kan finnas flera förklaringar till problemen.
R-knappen skickar en instruktion till basstationen som sedan sänder en puls mot
telefonlinjen. Pulsens längd varierar mellan länder och telefonväxlar. Läs ”Ändra
R-knappens funktion” på sidan 19.
Det är möjligt att din växel inte är inställd för att tillåta flerpartssamtal. Företagets
växeladministratör måste i så fall öppna tjänsten i växeln.
Din växel kan behöva annat kommando än R3 för att koppla samman alla parter.
Exempel på andra kommandon finns bland FAQ på konftels hemsida.
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Avancerade funktioner
Redigera telefonboken
Konftel 200W har en telefonbok som rymmer 50 nummer. Den gör det enkelt att
ringa ofta använda nummer. Se sidan 8 om att ringa upp kortnummer.

Allmänt om att skriva text med knappsatsen
Du skriver in namn i adressboken med hjälp av knappsatsen. Varje knapp gömmer
ett antal bokstäver och andra tecken – betydligt fler än de som visas på knappen
(se sidan 4). Tryck upprepade gånger på samma knapp för att byta tecken. Vill du
skriva två bokstäver efter varandra som finns under samma knapp, måste du vänta
ett ögonblick innan du skriver det andra.
Ändra till gemena (små bokstäver) genom att trycka på
skift-knappen.
Radera det senaste tecknet genom att trycka på knappen C.
Det går att avbryt inmatningen när som helst genom att
trycka på knappen MENU.
Sekretessknappen infogar en paus i kortnummer. Detta
kan vara användbart om du ringer via en växel och
måste slå en nolla för att få kopplingston. I vissa fall
kan det krävas en paus för att kopplingstonen ska hinna
aktiveras.

Lägga till nytt nummer

 Tryck på knappen MENU.

Telefonboken är det första menyalternativet.

 Tryck OK.

Lägg till ny visas i displayen.

Lägg till ny

 Tryck OK.

NUMMER:

123456

NAMN:

CHRIS

Det senast slagna numret visas automatiskt.

0–9...

 Tryck in önskat nummer om du inte vill använda det

A b c…

 Tryck OK.
 Skriv ett namn med hjälp av knappsatsen. Tryck

senast slagna.

upprepade gånger på en knapp för att byta tecken.
11

Avancerade funktioner
 Tryck OK för att spara numret.

Sparat

Displayen visar Sparat. Om telefonboken redan
innehåller 50 nummer visas Minnet fullt.

Redigera i telefonboken

 Tryck på knappen MENU.

Telefonboken är det första menyalternativet.

 Tryck OK.
 Tryck på knappen Upp så att Ändra visas i displayen.
 Tryck OK.
 Bläddra i telefonboken med knappen Upp/ned tills

Ändra

TELEFONBOK

PETER

du hittar det namn eller nummer du vill redigera.

NUMMER:

123456

0–9...

NAMN:

CHRIS

A b c…

 Tryck OK.
 Ändra numret om det är detta som är fel. Radera
tecken med knappen C.

 Tryck OK.
 Ändra namnet om det är detta som är fel. Radera
tecken med knappen C och skriv in nya enligt
anvisningen på sidan 11.

 Tryck OK för att spara ändringen.
Sparat

Displayen visar Sparat.

Radera namn och nummer

 Tryck på knappen MENU.

Telefonboken är det första menyalternativet.

Radera

 Tryck OK.
 Tryck på knappen Upp/ned tills Radera visas i
displayen.

 Tryck OK.
 Bläddra i telefonboken med knappen Upp/ned tills
12

Avancerade funktioner
TELEFONBOK

PETER G.

du hittar det namn eller nummer du vill radera.

 Tryck OK.
Radera?

Radera? visas i displayen.

 Tryck OK för att bekräfta raderingen.
Sparat

Displayen visar Sparat.

(Tryck på knappen MENU för att avbryta utan att radera
numret.)
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Inställningar
Ändra volym på ringsignal
 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Ringsignal” med hjälp av knappen
Upp/ned.

 Tryck OK.
 Välj önskad nivå på ringsignalen med knappen

Upp/ned.
Vald nivå visas i displayen. Det går att stänga av
ringsignalen genom att välja symbolen med den
överstrukna klockan.

Sparat

 Tryck OK.

Den valda inställningen sparas.

Ändra datum och tid
 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Datum och tid” med hjälp av knappen
Upp/ned.

 Tryck OK.

Aktuellt datum och tid visas upptill i displayen.
Under datumet visas en dubbelriktad pil.

 Ändra datum med knappen Upp/ned och bekräfta

valet med OK.
Detta flyttar den dubbelriktade pilen till månaden.

 Ändra månad och bekräfta med OK.

Sparat
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Ändra år och bekräfta med OK.
Ändra timme och bekräfta med OK.
Ändra minut och bekräfta med OK.
Den valda inställningen sparas.

Inställningar
Byta språk

Svenska
Sparat

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Språk” med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
 Välj önskat språk med knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den valda inställningen sparas.

Ändra tangentljud
Du kan välja mellan att höra en ton eller inte när du trycker på någon knapp.
Observera att oberoende av denna inställning hörs tangentljud när du slår ett nummer.

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Verktyg” med hjälp av knappen Upp/
ned.

Tangentljud

Av
Sparat

 Tryck OK.
 Tryck OK igen för att bekräfta Tangentljud som är
det första alternativet i menyn.

 Välj På eller Av med knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den valda inställningen sparas.
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Inställningar
Välja DECT basstation
Detta alternativ använder du för att välja mellan olika registrerade basstationer.
Du kan också välja att Konftel 200W automatiskt ska välja den basstation som
har bäst signalstyrka. Se sidan 6 för anvisningar om hur du registrerar en ny basstation.

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Verktyg” med hjälp av knappen Upp/
ned.

Bas

Bas 1

 Tryck OK.
 Välj menyn Bas med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den aktuella basstationen (t ex Bas 1) visas i
displayen.

 Bläddra mellan registrerade basstationer och alternativet Auto med knappen Upp/ned.

Auto✓

Inställningen Auto innebär automatisk val av den
basstation som har starkast signal. Det aktuella valet
är markerat med en bock.

 Tryck OK.
Söker

Sparat

Konferensenheten söker nu efter vald basstation.
Avvakta bekräftelse.
Om basstationen hittades visas Sparat i displayen.
Om basstationen inte hittas visas istället Fel. Välj i
så fall en annan basstation eller kontrollera att den
önskade basstationen verkligen är ansluten och inom
räckvidd.

 Tryck OK.
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Inställningar
Visa status
Detta alternativ kan du använda för att kontrollera konferensenhetens eller basstationens ID-nummer. Detta kan vara värdefull information i en installation med
många enheter.

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Verktyg” med hjälp av knappen Upp/
ned.

Status

RFPI
0412151105
IPEI
0412150005

 Tryck OK.
 Välj menyn Status med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den aktuella basstationens ID-nummer (RFPI,
PARK) visas i displayen.

 Tryck på knappen Upp/ned.

Konferenstelefonens ID-nummer (IPEI, HS nr) visas
i displayen.

 Tryck OK för att återgå till menyn.

Avregistrera en telefon
Detta gäller endast Konftel DECT basstation.
Det går att registrera sju telefoner (handenheter eller Konftel 200W) till en Konftel
DECT basstation. Detta alternativ använder du för att avregistrera (ta bort) en
telefon från basstationen. Observera att du inte kan avregistrera den enhet du
använder för avregistrering, dvs Konftel 200W kan inte avregistrera sig själv.

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Verktyg” med hjälp av knappen Upp/
ned.

Dereg

 Tryck OK.
 Välj menyn Dereg med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
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Inställningar
 Välj den handenhet du vill avregistrera med hjälp

Handset 2

av knappen Upp/ned. (Den enhet du använder är
markerad med en bock.)

PIN:

0–9...

****

 Tryck OK.
 Ange basstationens säkerhetskod (PIN-kod) (standard är 0000).

 Tryck OK.
Vänta tills du får en bekräftelse på att avregistreringen är klar.

Söker

Om basstationen hittades visas SPARAT i displayen.
Om basstationen inte hittas visas istället FEL.

Sparat

 Tryck OK för att återgå till menyn.

Registrera ny basstation
Se sidan 6.

Söka DECT handenhet
Detta gäller endast Konftel DECT basstation.
Du kan låta Konftel DECT basstation söka efter telefoner (handenheter eller Konftel
200W) som är registrerade i basstationen. En handenhet ger i regel ifrån sig en
signal när den söks av basstationen. När en Konftel 200W söks av basstationen
hörs en ton och texten PAGE visas i displayen. Tryck på valfri knapp på Konftel
200W för att avbryta detta läge.

 Tryck kort på knappen/indikatorlampan på basstationen.
Basstationen är nu i sökläge och den blå indikatorlampan blinkar långsamt.

 Lokalisera telefonerna.
 Tryck en gång till för att avsluta sökläget.
Knapp/indikatorlampa
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Inställningar
Ändra R-knappens funktion (Flash time)
Detta gäller endast Konftel DECT basstation.
R-funktionen (som bland annat kan användas för att skapa flerpartssamtal) bygger
på att telefonen skickar en speciell R-puls (flash). Olika länders telefonisystem
och telefonväxlar kan ställa olika krav på R-pulsens längd för att funktionen ska
aktiveras. Tiden är därför ställbar i Konftel 200W.
R1 = 65 ms
R2 = 100 ms
R3 = 150 ms
R4 = 270 ms
R5 = 600 ms
R6 = 80 ms

 Tryck på knappen MENU.
 Välj menyn ”Verktyg” med hjälp av knappen Upp/
ned.

R-puls
R2

Sparat

 Tryck OK.
 Välj menyn R-puls med hjälp av knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den aktuella inställningen för R-pulsen visas i
displayen.

 Välj önskad inställning med knappen Upp/ned.
 Tryck OK.
Den valda inställningen sparas.
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Tillbehör
Extramikrofoner
Extramikrofoner
Artikelnr 900102074
0,8– 2,5 m

Konftel 200W

Placering
För att få bästa möjliga ljud bör extramikrofonerna placeras enligt bilden.

L/2

L/2

L/2
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L/4

tillbehör
Ansluta och ställa in
Konftel 200W kan enkelt kompletteras med två extramikrofoner, vilket ökar
upptagningsområdet upp till 70 m2. Extramikrofonerna levereras med två olika
uppsättningar kablage, 1,5 respektive 2,5 m.

 Ta loss strömkabeln från konferensenheten.
 Placera extramikrofonerna minst 0,8 och högst

2,5 m från Konftel 200W och anslut dem med de
medföljande kablarna.

 Anslut strömkabeln igen.
Mikrofonen i Konftel 200W är nu bortkopplad. Displayen
visar att extramikrofonerna är aktiverade. Ta inte bort
mikrofonerna utan att först ta loss strömkabeln.

Justera högtalarvolym

 Tryck på knappen upp eller ned på någon av extramikrofonerna för att justera högtalarvolymen.

Manuell trimning

 Tryck på knapparna upp och ned samtidigt för
manuell trimning (se sidan 9).

Ett brus hörs.

Sekretessfunktion

 Tryck på knappen sekretess på någon av extramikrofonerna för att stänga av mikrofonerna.

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

 Tryck på knappen sekretess igen för att slå på
mikrofonerna.
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tillbehör
Fjärrkontroll
Konftel 200W kan kompletteras med en fjärrkontroll. Alla funktioner kan då skötas
från din position oavsett var du står eller sitter.

Lyfter resp. lägger på ”luren” oavsett om Konftel 200W står i
något meny-läge. Om telefonboken visas, kommer aktuellt nummer att ringas upp
Trimmar Konftel 200W till rummets akustiska miljö
Knappsats för att slå nummer eller skriva in namn i adressboken. (Se även sidan 4 och 11)
Tar fram eller avslutar meny-läge
Justerar volymen, stegar igenom telefonboken och bläddrar i
menyerna
OK i menyer. När inte någon meny är aktiv fungerar den på
smma sätt som knappen telefonlur
Raderar tecken vid nummerslagning eller inskrivning av namn.
Avslutar menyer utan att spara ändringar.
Sekretessfunktion. Slår av och på mikrofonerna. Infogar paus i
kortnummer (se sidan 11)
Ringer upp senast slagna nummer oavsett menyläge.
R-funktion. Används för vissa operatörstjänster (t ex vid flerpartssamtal, se sidan 10)

Item No.

900102038
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Snabbvalsknappar. När ett kortnummer sparas i telefonboken,
alternativt ändras, kan det lagras genom att avsluta programmeringen med en funktionsknapp istället för OK. När sedan
knappen trycks ned rings det lagrade numret upp. Observera att
ett befintligt kortnummer skrivs över utan förvarning när ett nytt
nummer lagras på samma knapp

tillbehör
Artikelnummer för tillbehör och
reservdelar
Art. nr

Beteckning

149110

Takpendel

900102038

Fjärrkontroll

900102061

Stöldskydd, längd max 3 m

900102071

Konftel DECT Basstation

900102074

Extramikrofoner (1 par)

900103339

Förlängningssladd el, 10 m

900103340

Förlängningssladd telefon, 10 m

900103342

Bandspelarkabel

9146030

Väggfäste
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Felsökning
Nedan beskrivs några förslag till felsökning om Konftel 200W inte fungerar.
1. Kontrollera att mikrofonen är på under samtalet. De blå mikrofonindikatorerna
måste lysa.
2. Kontrollera att Konfel 200W är inom räckvidd för en DECT basstation och att
den även är registrerad till denna. Läs mer på sidan 7.
3. Koppla förbi eventuella förlängningskablar och kontrollera om Konftel 200W
fungerar korrekt. Vänd dig annars till din återförsäljare.
4. Koppla ur extramikrofonerna och kontrollera om Konftel 200W fungerar utan
dem. Vänd dig annars till din återförsäljare.
5. Om Konftel 200W måste vänta på en andra kopplingston, bör du mata in en
paus med hjälp av paus/sekretess-knappen när du matar in telefonnummer som
förvisning eller i telefonboken.
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Tekniska data
Konftel 200W konferenstelefon
Strömförsörjning:

Transformator 12 V DC/230 V AC, 700 mA (Europa)
Transformator 12 V DC/120 V AC, 700 mA (USA)

Högtalarvolym:

Justerbar i 15 nivåer

Rumsekodämpning:

208 ms

Linjeekodämpning:

38 ms

Miljö:

Upptagningsområde <30 m2
Efterklangstid i rum <500 ms
Bakgrundsljud <45 dBA
Temperaturområde: 5–40° C

Mått:

Diameter 232 mm

Vikt:

700 gram

Godkännanden
Elsäkerhet:

EN60950:2001

EMC:

EN301489-01/06:2000

DECT/radio:

Europeisk DECT standard: EN301406-V1.4.1 2001
(DECT-frekvens: 1880-1900 MHz, 10 mW medeleffekt
per kanal

21

DECT uteffekt: 250 mW toppeffekt i 1 av 24 tidsluckor,
~10mW/kanal
DECT räckvidd: Upp till 300 m öppen yta, upp till 50 m
inomhus)
GAP standard:

TBR22

Enheten kan generera en ton vid användning i miljö med kraftig radiointerference eller ledningsbunden
högfrekvent interferens påförd strömförsörjningskabel för att sedan återgå till normal funktion när
interferencen upphör.
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Tekniska data
Konftel DECT basstation (tillbehör)
Strömförsörjning:

Transformator 230 V AC/6 V DC, 300 mA

Kabellängd:

2 meter

Teleanslutning:

Analog PBX eller PSTN, RJ-11

Kompatibilitet:

Konftel DECT basstation är GAP-kompatibel och
ansluts till analog linje eller växel utrustad med analog
anknytning. Upp till 7 GAP-kompatibla DECT-enheter kan
anslutas till Konftel DECT basstation

Mått:

175x160 mm

Vikt:

240 gram

Godkännanden
Elsäkerhet:

EN60950:2001

EMC:

EN301489-01/06:2000

DECT/radio:

Europeisk DECT standard: EN301406-V1.4.1 2001
(DECT-frekvens: 1880-1900 MHz, 10 mW medeleffekt
per kanal
DECT uteffekt: 250 mW toppeffekt i 1 av 24 tidsluckor,
~10 mW/kanal
DECT räckvidd: Upp till 300 m öppen yta, upp till 50 m
inomhus)
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GAP standard:

TBR22

Tele:

TBR21:1998

Tekniska data
Extramikrofoner (tillbehör)
Strömförsörjning:

Ström från mikrofonuttag

Kablage:

Modular 4/4-kontater, 2x1,5 m och 2x2,5 m

Miljö:

Temperaturområde: 5–40° C

Mått:

Diameter 105 mm, höjd 30 mm

Fjärrkontroll (tillbehör)
Batterier:

4 x R03, 1,5V

Miljö:

Temperaturområde: 5–40°C

Räckvidd:

Upp till 5m

Mått:

205x55x21mm (LxBxH)

Vikt:

140 gram

Tangentbord:

26 knappar
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Service och garanti
Kontakta i första hand en Konftelåterförsäljare ifall din konferenstelefon behöver
service.
Se den amerikanska handboken för garantivillkor och information om de amerikanska och kanadensiska normerna FCC och IC (endast på engelska). Kontakta Konftel
support för mer information.

Konftel support
+46(0)90-706 489 (måndag–fredag 8.00–17.00)
E-mail: info@konftel.com
USA och Canada:
+1 866-606-4728 (måndag–fredag 8.00–17.00)
E-mail: konftel.usa@konftel.com
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Konftel är ett ledande företag inom högtalande 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 kristallklart ljud. Läs mer om
Konftel och våra produkter på www.konftel.com.

Utvecklad av Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489   Fax: +46 90 131 435  
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
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