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Att använda
Konftel 800
SVENSK A

Meddelanden

Konftel AB förklarar härmed att denna konferenstelefon överensstämmer med alla
väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i radioutrustningsdirektiv
2014/53/EU (RED). Besök www.konftel.com för att se den fullständiga försäkran
om överensstämmelse.
VARNING:

Utsätt inte Konftel 800 för vatten eller fukt.
VARNING:

Öppna inte höljet på Konftel 800.

Innehåll
Introduktion

5

Syfte................................................................5
Ändringshistorik.............................................. 5

Överblick

8

Telefonöversikt................................................8
Fysisk layout................................................... 9
Anslutningslayout..........................................10
Mått............................................................... 11
Ikoner............................................................12
Lysdiodstatusindikatorer............................... 16
Säkerhetsriktlinjer......................................... 16

Telefonfunktioner

18

Vanliga telefonsamtal....................................18
Ringa ett samtal............................................18
Besvara ett samtal........................................ 19
Besvara ett samtal samtidigt med ett
annat pågående samtal.......................... 19
Stänga av och slå på mikrofonen under
ett samtal................................................ 19
Parkera samtal..............................................20
Ringa upp ett nummer igen.......................... 20
Rensa samtalshistorik...................................21
Konferenssamtal...........................................21
Skapa ett konferenssamtal........................... 22
Lägga till en deltagare i ett
konferenssamtal..................................... 23
Parkera en deltagare i ett konferenssamtal.. 23
Tala privat med en deltagare i ett
konferenssamtal..................................... 24
Ta bort en deltagare i ett konferenssamtal....24
Dela upp ett konferenssamtal....................... 25
Bluetooth®-samtal........................................ 25
Hantera inkommande Bluetooth®-samtal.....26
Hantera utgående Bluetooth®-samtal.......... 27
Telefonbok.................................................... 27
Söka efter en kontakt....................................27
Ringa ett samtal till en kontakt......................28
Visa ett kontaktkort....................................... 29
Överföring av samtal.....................................29
Göra en övervakad överföring...................... 30
Ringa ett oövervakat samtal......................... 30
Visa information om den som ringer............. 31

Konfigurering och hantering av
inställningar

32

Konfigurering av Konftel 800........................ 32
Visa telefonens statusinformation.................32
Konfiguration av telefoninställningarna.........32
Konfigurera inställningar för telefonen.......... 33
Inställningsbeskrivning för telefon.................33
Viloläge......................................................... 35
Användarläge för endast USB...................... 35

Anslutningsmöjlighet

38

Anslutning till andra enheter......................... 38
USB-kabelanslutning.................................... 38
Anslutning till en PC eller en bordstelefon.... 38
Ansluta till en PC eller en bordstelefon.........39
Hantera VoIP-samtal via en dator.................39
Bluetooth®-anslutning.................................. 40
Parkoppla och ansluta Bluetooth®-enheter.. 41
Anslutning mellan parkopplade
Bluetooth®-enheter................................ 42
Automatisk återanslutning till en
Bluetooth-enhet...................................... 42
Koppla bort Bluetooth®-enheter................... 42
Ta bort Bluetooth®-parkoppling.................... 43
Bryggkoppling............................................... 44

Programvara för hantering av
telefonen

45

Konftel Unite................................................. 45
Parkoppla och ansluta enheter..................... 45
Koppla ur enheter......................................... 46
Ta bort parkoppling....................................... 47
Kolla kalendern och schemalagda
händelser................................................47
Delta i ett konferenssamtal från kalendern... 48
Starta ett oplanerat samtal............................48
Hantera kontakter......................................... 49
Konfigurera inställningar för Konftel Unite.... 50
Konftel Unite inställningar............................. 50

Funktioner och tillbehör

53

Utvidgning av telefonens täckning................ 53
Fysisk layout................................................. 53
Egenskaper för Smart Mic............................ 55

Innehåll
Arrangera utökad täckning............................55
De primära och sekundära enheternas
funktioner................................................55
Anslutning av sekundärenheterna till
primärtelefonen...................................... 56
Arrangera en kedjekoppling..........................56
Uppgradering av inbyggd programvara
för expansionsmikrofon.......................... 57
Uppgradering av inbyggd programvara
för expansionsmikrofon.......................... 57
Uppgradering av två expansionsmikrofoner.............................................. 59
Avsluta uppgraderingen av
expansionsmikrofonen........................... 60
Uppgradera Smart Expansionmikrofonen manuellt............................... 61

Specifikationer

62

Enhetsspecifikationer....................................62

Index

64

INTRODUKTION
SYFTE
Detta dokument beskriver användningen av Konftel 800 och är avsett för
slutanvändare.

ÄNDRINGSHISTORIK
Problem

Datum

Ändringsöversikt

Utgåva
1.0.7

Mars 2022

•

•
•

•
•

•

Utgåva
1.0.6

September
2021

•
•

•

Uppdaterade Telefonöversikt på sidan 8
med information om anslutning till andra
enheter.
Uppdaterade Ikoner på sidan 12 med ikonen
Ljud av.
Uppdaterade Lysdiodstatusindikatorer på
sidan 16 med information om
lysdiodsbeteende.
Tillagd Volymsynkronisering på sidan 36.
Uppdaterade Anslutning till en PC eller en
bordstelefon på sidan 38 med information om
standardstatus för ljudenheten.
Tillagd Automatisk återanslutning till en
Bluetooth-enhet på sidan 42.
Uppdaterade Ikoner på sidan 12 med ikonen
för varningar.
Uppdaterade Konferenssamtal på sidan 21
med informationen om kodek-vikt i
konferenssamtal.
Uppdaterade Inställningsbeskrivning för
telefon på sidan 33 med beskrivningen av en
giltig datainmatning.
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Problem

Datum

Ändringsöversikt

Utgåva
1.0.5

Juni 2021

•
•
•

•
•

•

Utgåva
1.0.4

Februari 2021

•

•

•
•

Utgåva
1.0.3

Oktober 2020

•
•

Uppdaterad Ikoner på sidan 12 med knappen
Rensa samtalshistorik.
La till ny procedur Rensa samtalshistorik på
sidan 21.
Uppdaterade Inställningsbeskrivning för
telefon på sidan 33 med standardnamnet för
telefon.
Ny sektion tillagd Användarläge för endast
USB på sidan 35.
Uppdaterade Bluetooth®-anslutning på
sidan 40 med information om endast
användarläge för USB.
Uppdaterade Utvidgning av telefonens
täckning på sidan 53 med information om
inaktivering av oanvända kedjekopplade portar
under aktiva samtal.
Uppdaterade Inställningsbeskrivning för
telefon på sidan 33 med Tillåt äldre
kryptering-inställningar.
Uppdaterade Bluetooth®-anslutning på
sidan 40 med information om växling mellan
Bluetooth®-lägen.
Uppdaterade Konftel Unite på sidan 45 i linje
med ändringen i MD5-användning.
Ny sektion tillagd Uppgradering av inbyggd
programvara för expansionsmikrofon på
sidan 57.
Ny sektion tillagd Överföring av samtal på
sidan 29.
Ny sektion tillagd Visa information om den
som ringer på sidan 31.
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INTRODUKTION
Problem

Datum

Ändringsöversikt

Utgåva
1.0.2

Augusti 2020

•
•
•
•

Utgåva
1.0.1

Mars 2020

•

•

Ny sektion tillagd Viloläge på sidan 35.
Ny sektion tillagd Bluetooth®-samtal på
sidan 25.
Ny sektion tillagd Bluetooth®-anslutning på
sidan 40.
Ny sektion tillagd Telefonbok på sidan 27.
Uppdaterad Inställningsbeskrivning för
telefon på sidan 33 med
tangenttonsfunktionalitet.
Tillagd Uppgradera Smart Expansionmikrofonen manuellt på sidan 61.
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ÖVERBLICK
TELEFONÖVERSIKT
Konftel 800 är en SIP-konferenstelefon som du kan använda för att ringa samtal
och hålla konferenser med fantastisk ljudkvalitet. Den förbättrar
användarupplevelsen och gör det lätt att ansluta till ljudkonferensbryggor.
Konferenstelefonens funktioner inkluderar en lättanvänd 4,3-tums grafisk LCDskärm med bakgrundsbelysning, volymkontroll och ljudavstängningsknappar. Det
finns ytterligare två knappar för sekretessläge på enhetens sidor. Det finns tre
mikrofoner i Konftel 800:s basenhet, som stöder 10 användare i ett rum på
30 kvadratmeter. Du kan ansluta ytterligare sekundära mikrofoner för att öka
konferenstelefonens täckning till 70 kvadratmeter eller kedjekoppla tre Konftel
800-enheter för att täcka upp till 90 kvadratmeter.
Konftel 800 kan fungera som en Audio Media-enhet ansluten till en persondator
eller en bärbar dator via USB och aktiverad via klientprogramvara.
Konferenstelefonen kan också använda Bluetooth för att ansluta till en mobil
enhet, en persondator eller en bärbar dator eftersom den har stöd för handsfree
och A2DP Bluetooth-profiler.
Konftel 800 använder 10/100 Mbit Ethernet och har stöd för PoE energiklass 1 och
2.
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ÖVERBLICK
FYSISK LAYOUT

Figur 1: framsidan på Konftel 800
I nedanstående tabell anges knappar och andra enheter på Konftel 800.
Nummer

Beskrivning

1

Knappar för att stänga av ljud

2

Knappen för volym ned
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Nummer

Beskrivning

3

Knappen för volym upp

4

NFC-tagg

5

Pekskärm

6

Lysdiodstatusindikatorer

ANSLUTNINGSLAYOUT

Figur 2: Anslutningslayout för Konftel 800
I nedanstående tabell visas de uttag och portar som är tillgängliga för anslutning
på Konftel 800.
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Nummer

Beskrivning

1

PoE/Ethernet-uttag

2

USB Typ A

3

Micro-USB Typ B

4

Portar för extra ljud

5

Kensington®-port för säkerhetslås

6

NFC-tagg för Bluetooth

MÅTT
Följande tabell visar måtten på Konftel 800.
Parameter

Mått

Bredd

326,41 mm

Längd

369,87 mm

Höjd

74,7 mm
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IKONER
Ikoner på startskärmen för Konftel 800
Ikon

Namn

Beskrivning

Senaste

Kontrollera samtalslistan. Telefonen visar följande
information om samtalen:
•
•

•
•

Nummer. Du kan se kontaktens telefonnummer.
Datum. Du kan se information om när telefonen tog

emot samtalet. Detta gäller endast samtal före
dagens datum.
Tid. Telefonen visar tiden för samtalet för den
aktuella dagen i formatet hh:mm.
Riktning. Du kan se inkommande, utgående and
missade samtal.

Unite

För åtkomst till inställningarna för Konftel Unite.

Samtal

För att ange telefonnummer och koder för
telefonfunktioner eller anslutning via Konftel Unite.

Inställningar

För att kontrollera och konfigurera inställningar från
telefonen. Du kan se telefonens status och få tillgång till
menyn.

Varning

För att meddela att registreringen av SIP-kontot
misslyckades. Om du trycker på ikonen för varningar,
visar telefonen följande popup-meddelande: Ingen
sip-tjänst registrerad (fel användarnamn/
lösenord eller registrator?).

Mikrofon av

För att stänga av och slå på ljudet på telefonen.

Högre volym

För att öka telefonens volymnivå.
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Ikon

Namn

Beskrivning

Lägre volym

För att minska telefonens volymnivå.

Ljud av

För att ge en indikering på telefonskärmen om att
telefonens ljud är av när du ändrar volymen till den
lägsta nivån på den anslutna USB-värden.

NFC

Ange den inbyggda NFC-taggen.

Andra ikoner för Konftel 800
Ikon

Namn

Beskrivning

Ring samtal
eller Svara

För att ange telefonens status angående om den är
pålagd och för att besvara ett inkommande samtal.

Lägg på

För att ange telefonens status angående om den är
pålagd och avsluta ett samtal.

Inkommande

För att visa ett inkommande samtal.

Utgående

För att visa ett utgående samtal.

Missade

För att visa ett missat samtal.

Vänta eller
Parkerad

För att parkera ett samtal eller för att indikera att ett
samtal väntar.

Konferens

För att ordna ett konferenssamtal.
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Ikon

Namn

Beskrivning

Dela

För att dela upp ett konferenssamtal i flera separata
samtal.

Lägg till
deltagare

För att lägga till en deltagare i ett konferenssamtal.

Tala privat

För att arrangera ett privat samtal med en deltagare i ett
konferenssamtal.

Versaler

För att skriva med stora bokstäver.

Ta bort

För att radera en siffra eller bokstav som inte behövs.

Synlighet

För att markera om tecknen måste förbli synliga för
användaren, till exempel när du loggar in med
lösenordet.

Osynlighet

För att markera om tecknen måste förbli osynliga för
användaren, till exempel när du loggar in med
lösenordet.

Inloggad

För att visa att användaren är inloggad som
administratör.

Mikrofon av

För att visa att telefonen är i tyst läge.

Enter

Bekräftar inmatning av information.

Bekräfta

Bekräftar informationen.

Avvisa

Avvisar informationen.
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Ikon

Namn

Beskrivning

Pil ner

För att gå till sektioner nedanför.

Pil upp

För att gå till sektioner ovanför.

Vänsterpil

För att gå tillbaka till föregående sida.

Högerpil

För att gå till undersektioner i en sektion.

USB är
anslutet

Anger en aktiv USB-anslutning.

Konftel Unite
ansluten

Att visa att telefonen är ansluten till Konftel Unite.

Kedjekopplat
läge

Att visa att telefonen är i kedjekopplat läge.

Laddar

För att visa att telefonen uppdaterar den inbyggda
programvaran till den senaste versionen.

Kontakter

För att visa att den externa telefonboken för LDAP är
tillgänglig.

Bluetoothanslutning

För att ange en aktiv Bluetooth® Classic-anslutning.

Överföring av
samtal

För att visa att det är möjligt att överföra ett pågående
samtal till en annan kontaktperson.

Rensa
För att rensa all samtalshistorik i samtalslistan.
samtalshistori
ken
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LYSDIODSTATUSINDIKATORER
Lysdioderna på telefonen anger samtalsstatus, som inkommande samtal, parkerat
samtal, samtal i sekretessläge eller telefonens status. Lysdioderna har ett starkt
rött, grönt och blått ljus som är synligt på långt håll så att du lätt kan se telefonens
status.
Du kan även trycka på statusindikatorernas lysdioder för att växla mellan ljud av
och ljud på.
Lysdiodens färg

Beskrivning

Lyser rött

Lysdioderna lyser konstant rött i följande fall:
•
•

Mikrofonerna är avstängda.
Den anslutna mikrofonen uppgraderas.

Blinkar rött

Parkerat samtal. Mikrofoner och högtalare är
avstängda.

Lyser grönt

Lysdioderna lyser konstant grönt i följande fall:
•
•

Samtal pågår.
Ett utgående samtal pågår.

Blinkar grönt

Ett inkommande samtal ringer.

Blinkar blått

Telefonen är i Bluetooth®-parkopplingsläge.

Lysdioden är släckt

Enhetens lysdioder är släckta i följande fall:
•
•
•

Telefonen är i viloläge.
Aktiv Bluetooth®-anslutning.
Användaren startar A2DP-streaming från den
anslutna Bluetooth®-enheten.

SÄKERHETSRIKTLINJER
Se till att du är bekant med följande säkerhetsriktlinjer innan du använder,
installerar, konfigurerar och administrerar Konftel 800.
•

Läs, förstå och följ alla anvisningar.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Undvik att tappa, slå på eller skaka enheten. En hårdhänt hantering kan skada
interna kretskort.
Se till att strömsladden och kontakten inte är skadade.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar, då detta kan resultera i
risk för eldsvådor eller elektriska stötar.
Utsätt inte enheten för väta eftersom det kan leda till brand eller risk för
elektriska stötar.
Koppla ur enheten från vägguttagen innan den rengörs. Använd inte
rengöringsvätskor eller rengöringssprejer, starka kemikalier,
rengöringslösningar eller diskmedel för att rengöra enheten. Rengör produkten
med en fuktig trasa.
Undvik att utsätta enheten för höga temperaturer över 40 °C (104° F), låga
temperaturer under 0°C (32°F) eller hög luftfuktighet.
Öppningar på enheten får inte blockeras eller täckas över. Dessa öppningar är
avsedda för ventilering för att skydda telefonen från överhettning.
För aldrig in föremål av något slag i enheten via höljets öppningar eftersom de
kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket
kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.
För att minska risken för elektriska stötar får denna produkt inte demonteras.
Att öppna eller avlägsna kåpor kan utsätta dig för farlig spänning eller andra
faror. Felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar under efterföljande
användning.
Använd inte enheten för att rapportera om en gasläcka i närheten av läckan.
Använd inte enheten i närheten av medicinsk akututrustning eller i närheten av
personer med pacemaker.
För att undvika störning får enheten inte placeras för nära elektrisk utrustning
såsom telefonsvarare, tv-apparater, radioapparater, datorer eller
mikrovågsugnar.
Om Konftel 800 och tillhörande tillbehör skadas eller om enheten inte fungerar
normalt eller uppvisar en tydligt förändrad prestanda ska du kontakta behörig
servicepersonal.
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VANLIGA TELEFONSAMTAL
Du kan ringa och hantera vanliga telefonsamtal med Konftel 800. Vanliga
telefonsamtal är ett traditionellt samtalsalternativ där två personer talar med
varandra i telefonen.
Konftel 800 har stöd för följande vanliga samtalsfunktioner:
•
•
•
•
•
•

Ringa ett samtal
Besvara ett samtal
Besvara ett samtal samtidigt med ett annat pågående samtal
Stänga av mikrofonen under ett samtal
Väntkoppla samtalet
Ringa upp ett nummer igen

Du kan justera volymen för ett samtal med volymknapparna på telefonen.

Ringa ett samtal
Den här uppgiften
Gör så här för att ringa ett samtal med Konftel 800.
Så här gör du
Tryck på Ring-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar Knappsats-vyn.
Med hjälp av knappsatsen anger du det nummer du vill ringa.
Valfritt: Tryck på Ta bort-ikonen för att redigera ett uppringt nummer.
Tryck på Ring samtal-ikonen.
Telefonen ringer upp numret. Indikeringslamporna lyser grönt. När den
uppringda personen svarar kan du se längden på samtalet på skärmen.
Om den uppringda personen avvisar ditt samtal visar telefonen följande
meddelande: Användare upptagen.
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Besvara ett samtal
Den här uppgiften
Gör så här för att svara på ett inkommande samtal. Vid ett inkommande samtal
avger telefonen en rington, den gröna lysdioden börjar blinka och telefonens
skärm visar numret för personen som ringer på skärmen.
Så här gör du
Tryck på Svara-ikonen på telefonens skärm.
När du besvarar samtalet visar telefonen timern för att kontrollera samtalets
varaktighet, telefonnumret eller namnet på den som ringer upp eller båda. Om
uppringnings-ID inte är tillgängligt visar telefonen Okänd.
För att avsluta ett pågående samtal, tryck på Lägg på-ikonen.

Besvara ett samtal samtidigt med ett annat pågående samtal
Den här uppgiften
Gör så här för att besvara ett inkommande samtal när du redan har ett pågående
samtal, utan att förlora det första samtalet.När det kommer ett nytt inkommande
samtal visar telefonen uppringarens nummer och den gröna lysdioden blinkar.
Så här gör du
Tryck på något av följande på telefonskärmen:
Svara: för att besvara det andra samtalet och placera det första samtalet i

kö.
Lägg på: för att ignorera det andra samtalet och fortsätta med det första

samtalet.
Fortsätt samtalet.
Konftel 800 slutar ringa.

Stänga av och slå på mikrofonen under ett samtal
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att stänga av mikrofonens ljud under ett samtal.
Förutsättningar
Starta ett samtal.
Så här gör du
Tryck på Mikrofon av-ikonen på telefonen.
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Lysdiodens färg ändras från grönt till rött. Den andra deltagaren hör nu inte vad
du säger.
För att sätta på mikrofonen trycker du på Mikrofon av-ikonen igen.

Parkera samtal
Den här uppgiften
Gör så här för att parkera ett aktivt samtal och sedan återuppta det.
Förutsättningar
Starta ett samtal.
Så här gör du
Tryck på Parkerad-ikonen på telefonens skärm.
Lysdioden blinkar rött vilket anger att samtalet är parkerat.
Tryck på Parkerad-ikonen igen.
Lysdioden lyser grönt vilket anger att samtalet är aktivt igen.
För att avsluta ett pågående samtal, tryck på Lägg på-ikonen.

Ringa upp ett nummer igen
Den här uppgiften
Gör så här för att ringa upp ett nummer igen från din samtalslista.
Så här gör du
Tryck på Senaste-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar en lista över de senast inkommande, utgående och missade
samtalen.
Bläddra i listan och välj det nummer du vill ringa upp.
Telefonen visar följande information om samtalet:
•
•
•

Nummer
Datum eller tid
Riktning

Tryck på Ring samtal-ikonen för att ringa upp numret igen.
Telefonen ringer upp det valda numret.
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Rensa samtalshistorik
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att rensa samtalshistoriken i samtalslistan på
Konftel 800. Observera att efter 30 sekunders inaktivitet slutar telefonen visa
popup-fönstret.
Förutsättningar
Säkerställ att du har minst ett samtal i samtalslistan.
Så här gör du
Tryck på Senaste-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar en lista över de senast inkommande, utgående och missade
samtalen.
I titelfältet trycker du på ikonen Rensa samtalshistorik.
Telefonen visar ett popup-fönster med följande meddelande: Rensa all
samtalshistorik?
Klicka på Ja.
Telefonen rensar all tidigare samtalshistorik.

KONFERENSSAMTAL
Du kan ringa och hantera konferenssamtal med Konftel 800. Ett konferenssamtal
är ett telefonialternativ där minst tre personer samtalar med varandra per telefon.
Dessa konferenssamtal är konferenssamtal skapade av Konftel 800 (den
inbyggda konferensbryggan).
Deltagare i konferenssamtal
Enheten stöder en konferens med maximalt fem deltagare. Fyra av dem är
externa och den femte deltagaren är Konftel 800. Alla externa deltagare har sin
vikt i samtalet och maximal total vikt är 100. Deltagarnas vikt i en konferens beror
på vilka kodekar de använder. Olika kodekar har olika vikter:
•
•
•
•
•
•

PCMU: 20.
PCMA: 20.
G722: 33.
G729: 33.
OPUS: 50.
iLBC: 50.
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Ett konferenssamtal kan till exempel inkludera följande antal deltagare:
•
•

•

Konftel 800 och fyra externa deltagare som använder PCMA eller PCMU. Här
är de externa deltagarnas totala vikt 80.
Konftel 800 och tre externa deltagare som använder PCMA eller PCMU och en
extern deltagare som använder G722 eller G729. Här är de externa
deltagarnas totala vikt 93.
Konftel 800 och två externa deltagare som använder OPUS eller iLBC. Här är
de externa deltagarnas totala vikt 100.

Telefonen tillåter inte att den totala vikten överstiger 100. Om den totala vikten
överstiger 100, avvisar telefonen den sista deltagaren som försöker ansluta till
konferensen.
Administratören kan konfigurera en kodek med lägre vikt om det behövs.
Konferenssamtalsfunktioner
Konftel 800 har stöd för följande konferenssamtalsfunktioner:
•
•
•
•
•
•

Skapa ett konferenssamtal
Lägga till deltagare i ett konferenssamtal
Väntkoppla en deltagare i ett konferenssamtal
Tala privat med en deltagare i ett konferenssamtal
Dela upp ett konferenssamtal
Ta bort en deltagare i ett konferenssamtal

Skapa ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att skapa ett konferenssamtal på din telefon.
Så här gör du
Tryck på Ring-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar Knappsats-vyn.
Slå numret till den första parten du vill lägga till i konferenssamtalet.
När parten svarar, trycker du på Lägg till deltagare.
Telefonen visar skärmen Lägg till deltagare.
Slå numret till den andra parten du vill lägga till i konferenssamtalet. Du kan
göra det på följande sätt:
•
•

Välj numret på fliken Senaste i listan över senaste samtal.
Slå numret genom att använda Knappsats.
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•

Välj numret på fliken Kontakter i LDAP-telefonboken.

Tryck på Konferens när den uppringda parten svarar.
Telefonen visar fönstret för konferenssamtal och startar konferenssamtalet. I
fönstret för konferenssamtal visas namn och nummer för deltagarna i samtalet
samt en samtalstimer.

Lägga till en deltagare i ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att lägga till deltagare till ett pågående konferenssamtal.
Förutsättningar
Starta ett konferenssamtal.
Så här gör du
På telefonens skärm, klicka på Lägg till deltagare.
Telefonen visar skärmen Lägg till deltagare.
För att lägga till en deltagare, gör något av följande:
•
•
•

På Senaste-fliken, väljer du numret till den deltagare som du vill lägga till i
konferensen från listan över senaste samtal.
Slå numret genom att använda Knappsats.
På Kontakter-fliken, väljer du numret till den deltagare du vill lägga till i
konferensen från LDAP-telefonboken.

När den uppringda parten svarar, trycker du på Konferens.
Telefonen lägger till den uppringda personen i konferenssamtalet.

Parkera en deltagare i ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att parkera en deltagare i ett konferenssamtal. Denna åtgärd
parkerar inte andra deltagare i konferenssamtalet.
Förutsättningar
Starta ett konferenssamtal.
Så här gör du
På telefonskärmen trycker du på deltagarens nummer eller på ikonen för
Högerpil.
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Telefonen visar deltagaren och listan med åtgärder som du kan vidta under ett
pågående konferenssamtal.
Tryck på Parkerad-ikonen för att parkera deltagaren.
Telefonen aktiverar Parkerad-ikonen för att ange att proceduren har
genomförts.
Tryck på Parkerad-ikonen igen för att deltagaren åter ska delta i
konferenssamtalet.

Tala privat med en deltagare i ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att tala privat med en deltagare i ett konferenssamtal. När du gör
det kan de andra deltagarna i konferenssamtalet inte höra samtalet mellan dig och
den valda deltagaren.
Förutsättningar
Starta ett konferenssamtal.
Så här gör du
På telefonskärmen trycker du på deltagarens nummer eller på ikonen för
Högerpil.
Telefonen visar deltagaren och listan med åtgärder som du kan vidta under ett
pågående konferenssamtal.
Tryck på Tala privat-ikonen för att tala privat med deltagaren.
Telefonen sätter alla andra deltagare i vänteläge.
Tryck på Konferens-ikonen för att återansluta till konferenssamtalet.

Ta bort en deltagare i ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att ta bort en deltagare från ett pågående konferenssamtal.
Förutsättningar
Starta ett konferenssamtal.
Så här gör du
På telefonskärmen trycker du på deltagarens nummer eller på ikonen för
Högerpil.
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Telefonen visar deltagaren och listan med åtgärder som du kan vidta under ett
pågående konferenssamtal.
Tryck på Lägg på-ikonen.
Telefonen tar bort deltagaren från konferenssamtalet.

Dela upp ett konferenssamtal
Den här uppgiften
Gör så här för att dela upp ett aktivt konferenssamtal till flera samtal.
Förutsättningar
Starta ett konferenssamtal.
Så här gör du
Tryck på Dela-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen ansluter alla deltagare till ett separat samtal och väntkopplar det.
Nästa steg
•
•

För att återta samtalet med någon av deltagarna trycker du på deltagarens
post och sedan på Parkerad-ikonen.
För att ansluta alla separata samtal till konferenssamtalet, tryck på Konferensikonen.

BLUETOOTH®-SAMTAL
Du kan använda Konftel 800 för att hantera telefonsamtal som kommer till din
mobila enhet. Den här funktionen är tillgänglig när du parkopplar telefonen med
din mobila enhet och de två enheterna är i anslutet tillstånd.
Konftel 800 stöder följande Bluetooth® samtalsåtgärder:
•
•
•

Besvara ett samtal
Avvisa ett samtal
Avsluta ett samtal
Du kan bara hantera Bluetooth®-samtal när Konftel 800 är i läget Lur-på.
Telefonen har inte stöd för Bluetooth®-samtal i läget Lur-av under ett SIP- eller
USB-samtal.
Hantering av Bluetooth®-samtal från Konftel 800 påverkar inkommande SIPoch USB-samtal. När ett Bluetooth®-samtal är aktivt skickar den en
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upptagetsignal till andra inkommande samtal. Att acceptera ett Bluetooth®samtal blockerar också alla pågående USB-ljudströmmar.
Ringsignal
Ringsignalen du hör på Konftel 800 vid ett inkommande Bluetooth®-samtal beror
på specifikationerna hos den mobila Bluetooth®-enheten. Alternativen är följande:
•
•

Om din mobila enhet stöder ringsignal i bandet, spelar Konftel 800 signalen
den mottar från den anslutna Bluetooth®-enheten.
Om din mobila enhet inte stöder ringsignal i bandet, spelar Konftel 800 den
lokala ringsignalen eller förblir tyst beroende på dess Ringtonsnivå inställning.

Närliggande uppgifter
Parkoppla och ansluta Bluetooth®-enheter på sidan 41

Hantera inkommande Bluetooth®-samtal
Den här uppgiften
Du kan använda Konftel 800 för att hantera samtal som kommer till din mobila
enhet om de två enheterna är i parkopplat och anslutet tillstånd. När du får ett
inkommande samtal på din mobila enhet börjar lysdioderna tändas Konftel 800
blinkar grönt, telefonen ringer och visar uppringnings-ID och följande meddelande:
Inkommande samtal. Du kan använda Konftel 800 för att besvara eller avvisa
samtalet.
Förutsättningar
Se till att Konftel 800 och din mobila enhet är i parkopplat och anslutet tillstånd.
Arbetsordning
•

Gör något av följande när telefonen ringer:
•
•

•

Tryck på Lägg på-ikonen för att avvisa samtalet.
Tryck på Svara-ikonen för att besvara samtalet.

När du besvarar samtalet visar lysdioderna på Konftel 800 en konstant grön
lampa, telefonen visar uppringande ID och följande meddelande: Bluetoothsamtal.
För att avsluta ett pågående samtal, tryck på Lägg på-ikonen.

Närliggande uppgifter
Parkoppla och ansluta Bluetooth®-enheter på sidan 41
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Hantera utgående Bluetooth®-samtal
Den här uppgiften
Du kan använda Konftel 800 för att hantera samtal som kommer från din mobila
enhet om de två enheterna är i parkopplat och anslutet tillstånd. När du ringer från
din mobila enhet lyser lysdioderna Konftel 800 konstant grönt. Telefonen spelar
återuppringning som genereras av din mobila enhet och visar följande
meddelande: Ringer. När den andra personen svarar på samtalet visas följande
meddelande på telefonens display: Bluetooth-samtal. Du kan avbryta eller
avsluta samtalet med Konftel 800.
Förutsättningar
Se till att Konftel 800 och din mobila enhet är i parkopplat och anslutet tillstånd.
Arbetsordning
•
•

För att avbryta samtalet innan den andra personen svarar, tryck på Lägg påikonen.
För att avsluta ett pågående samtal, tryck på Lägg på-ikonen.

Närliggande uppgifter
Parkoppla och ansluta Bluetooth®-enheter på sidan 41

TELEFONBOK
Du kan ringa och hantera telefonsamtal med hjälp av en telefonbok. Konftel 800
stöder anslutning till en extern telefonbok med Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP). När telefonboksfunktionen är aktiverad kan du söka och
använda kontaktuppgifterna som finns lagrade i en företagskatalog på en annan
plats.
Telefonboken är tillgänglig i vyn Knappsats i telefongränssnittet och i vyn Lägg till
deltagare. Den kan innehålla tusentals kontakter.
Administratören måste aktivera och konfigurera LDAP-funktionen Konftel 800 för
att göra din telefonbok tillgänglig.

Söka efter en kontakt
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att söka efter en kontakt i din telefonbok med
Konftel 800.
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Så här gör du
Tryck på Ring-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar Knappsats-vyn.
Tryck på Kontakt-ikonen.
Börja skriva namnet på din kontakt i sökfältet.
Telefonen skickar omedelbart sökbegäran när du slutar skriva bokstäver,
trycker Ange eller minimerar tangentbordet.
Telefonen visar det maximala antalet träffar som hittades för din sökbegäran.
Välj kontakten i listan och öppna kontaktkortet.
Valfritt: Gör något av följande:
•
•

Visa kontaktkortet
Ring ett samtal till kontakten

Nästa steg
Om sökningen inte lyckas, visar Konftel 800 följande meddelande: Fick ingen
träff. Du kan försöka hitta kontakten igen genom att stava namnet på ett annat
sätt.

Ringa ett samtal till en kontakt
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att ringa ett samtal till en kontakt i din telefonbok
med Konftel 800.
Så här gör du
Tryck på Ring-ikonen på telefonens skärm.
Telefonen visar Knappsats-vyn.
Tryck på Kontakt-ikonen.
Välj kontakten från telefonboken.
Välj det nummer din telefon ska använda för att ringa om det finns fler än ett
tillgängligt nummer på kontaktkortet.
Tryck på det valda telefonnumret.
Telefonen ringer upp kontaktnumret.

28

TELEFONFUNKTIONER
Visa ett kontaktkort
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att se ett kontaktkort från din telefonbok med
Konftel 800.
Förutsättningar
Genomför kontaktsökningsproceduren och få träffarna för din sökbegäran.
Så här gör du
Klicka på en kontakt i listan på skärmen.
Telefonen visar kontaktkortet med de tillgängliga kontaktuppgifterna. Vilka
uppgifter som visas är beroende av hur administratören har konfigurerat
nummerattributen.
Kontaktkortet kan innehålla följande kontaktuppgifter:
•
•
•
•
•

Arbetstelefon
Hemtelefon
Mobiltelefon (eller flera mobiltelefonnummer)
Fax
Andra uppgifter som administratören har konfigurerat för LDAP-databasen.

Valfritt: Välj det telefonnummer du behöver och ring upp.
Valfritt: Upprepa kontaktsökningsproceduren för att hitta ett kontaktkort.

ÖVERFÖRING AV SAMTAL
Konftel 800 stöder funktionen Överföring av samtal så att du kan överföra ett
pågående telefonsamtal till en annan person. Överföringen kan vara övervakad
eller oövervakad.
Den Övervakad överföring innebär att du meddelar överföringsmålpersonen om
överföringen. Om personen accepterar samtalet, överför telefonen det till
överföringsmålet.
Den Oövervakad överföring innebär att du inte meddelar överföringsmålpersonen
om överföringen. Telefonen överför automatiskt samtalet när du slår önskat
telefonnummer.
Funktionen Överföring av samtal är endast tillgänglig för vanliga telefonsamtal
och inte för konferenssamtal.
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Göra en övervakad överföring
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att överföra ett samtal till en annan anknytning
efter samråd med överföringsmålpersonen.
Förutsättningar
Se till att ditt samtal är aktivt.
Så här gör du
Tryck på ikonen med Högerpil.
Telefonen visar sidomenyn. Den här menyn visar kontaktens nummer för den
aktuella överföringen, knapparna Övervakad överföring och Oövervakad
överföring.
Den andra personen är parkerad under överföringsmomentet.
Tryck på knappen Övervakad överföring.
Telefonen öppnar vyn för Överföring av samtal.
Gör något av följande:
•
•
•

Slå numret till överföringsmålet manuellt.
Välj numret till överföringsmålet på någon av flikarna Kontakter eller
Senaste.
För att återgå till det första samtalet, tryck på Återgå till samtal överst på
skärmen. Därefter kan du starta proceduren från början för att överföra
samtalet.

Tryck på knappen Överföring av samtal.
Överföringsmålets telefon börjar ringa.
Vänta tills överföringsmålet svarar, förklara varför du ringer och gör något av
följande:
•
•

För att överföra samtalet, trycker du på Överföring av samtal.
För att avsluta samtalet med överföringsmålet och återgå till det första
samtalet, trycker du på Avbryt.

För att avsluta samtalet, trycker du på Lägg på.

Ringa ett oövervakat samtal
Den här uppgiften
Gör så här för att överföra ett aktivt samtal utan att fråga överföringsmålet.
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Förutsättningar
Se till att ditt samtal är aktivt.
Så här gör du
Tryck på ikonen med Högerpil.
Telefonen visar sidomenyn. Den här menyn visar kontaktens nummer för den
aktuella överföringen, knapparna Övervakad överföring och Oövervakad
överföring.
Tryck på Oövervakad överföring.
Telefonen öppnar vyn för Överföring av samtal.
Gör något av följande:
•
•
•

Slå numret till överföringsmålet manuellt.
Välj numret till överföringsmålet på någon av flikarna Kontakter eller
Senaste.
För att återgå till det första samtalet, tryck på Återgå till samtal överst på
skärmen. Därefter kan du starta proceduren från början för att överföra
samtalet.

Tryck på knappen Överföring av samtal.
Telefonen överför samtalet till överföringsmålet.

VISA INFORMATION OM DEN SOM RINGER
Konftel 800 visar information om den som ringer. Du kan till exempel se
kontaktens namn eller telefonnummer. Den här informationen är tillgänglig på
skärmarna Inkommande samtal, Aktivt samtal, och listan Senaste samtal.
Telefonen kan visa följande uppgifter:
•
•

Uppringarens namn: Visar vanligen kontaktens namn.
Nummerpresentation: Visar vanligen uppringarens telefonnummer.

Om servern inte tillhandahåller uppringaren nummer, visar telefonen Okänt.
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KONFIGURERING AV KONFTEL 800
Du kan konfigurera inställningarna direkt på Konftel 800. Användaren kan ändra
grundläggande inställningar såsom telefonens namn, språk, tangentton, startljud
och ringtonsnivå.
Be din administratör om hjälp för att konfigurera andra inställningar.

Visa telefonens statusinformation
Den här uppgiften
Använd denna procedur för att visa statusinformationen för din Konftel 800.
Så här gör du
På telefonens skärm, klicka på Inställningar.
Tryck på Status eller ikonen för Högerpil.
Telefonen visar följande:
•
•
•
•
•
•

Nätverksstatus
SIP-registrering
Revidering av hårdvara
Programvaruversion
Smart Mic 1-version
Smart Mic 2-version

Tryck på ikonen för Vänsterpil två gånger för att komma tillbaka till
startskärmen.

KONFIGURATION AV TELEFONINSTÄLLNINGARNA
Du kan konfigurera telefoninställningarna direkt på Konftel 800.
Följande telefoninställningar för Konftel 800 kan konfigureras av alla användare:
•
•
•

Språk
Ringtonsnivå
Tangentton
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•

Startljud

Du kan inte konfigurera andra telefoninställningar direkt, till exempel tid och
region. Du måste kontakta administratören för att ställa in den önskade
parametern.
Närliggande begrepp
Inställningsbeskrivning för telefon på sidan 33

Konfigurera inställningar för telefonen
Den här uppgiften
Gör så här för att konfigurera telefonens grundläggande inställningar.
Så här gör du
På telefonens skärm, klicka på Inställningar > Telefon.
Välj de parametrar du vill konfigurera och fortsätt till tillgängliga alternativ.
Återvänd till hemskärmen efter att du gjort dina val.
Beroende på vilka parametrar du ändrar startar telefonen om programmet eller
startas om.

Inställningsbeskrivning för telefon
Följande tabell listar de grundläggande inställningarna för Konftel 800 som är
tillgängliga på telefonen i Inställningar > Telefon.
Namn

Beskrivning

Telefon
Telefonens namn

För att specificera telefonens namn som visas på
startskärmen när telefonen är i viloläge eller när telefonluren
är pålagd. Standardnamnet är Konftel 800.
Se till att det inte finns något tomt utrymme i början eller i
slutet av strängen. Den maximala inmatningslängden är
28 tecken.
Tabellen fortsätter…
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Namn

Beskrivning

Telefonens språk

För att välja språk. Alternativen är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelska. Detta alternativ är standardinställningen.
Svenska
Danska
Norska
Finska
Italienska
Tyska
Franska
Spanska
Portugisiska
Holländska
Kinesiska (förenklad)

Tecknen på Konftel 800 tangentbordet matchar det valda
språket för alla språk utom förenklad kinesiska. För
förenklad kinesisk Konftel 800 använd engelsk
tangentbordslayout.
Ringtonsnivå

Välj mellan sex volymnivåer och Tyst läge.
Standardinställningen är Nivå 4.
I tyst läge blinkar endast den gröna lysdioden på telefonen
vid inkommande samtal.

Tangentton

För att aktivera eller inaktivera tangentklickljudet när du
trycker på telefonskärmens knappar.
Det förinställda läget är med knappljudet på.

Startljud

Aktivera eller inaktivera telefonenens varumärkta startljud.
Som standard är startljudet på.
Du behöver inte starta om telefonen om du ändrar den
här inställningen.

För att spara ändringar i telefonen ska du gå tillbaka till startskärmen.
Applikationen eller telefonen startas då om för att verkställa ändringarna.
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Viloläge
Konftel 800 stöder vilolägesfunktionen som sparar ström genom att stänga av
skärmen efter en viss inaktivitetsperiod. Som standard är viloläget i avaktiverat
tillstånd.
Telefonen vaknar från viloläget när du gör något av följande:
•
•
•

Pekar på skärmen
Ansluter eller kopplar bort USB-kabeln
Ansluter eller kopplar bort Bluetooth® Classic-kabeln

Telefonen vaknar också upp från viloläget vid skärmaktivitet, till exempel ett
inkommande samtal, Konftel Unite-anslutning eller felmeddelanden.
Telefonen kan inte gå in i viloläge under ett aktivt samtal eller när den är i
musikströmningsläge.

Användarläge för endast USB
Konftel 800 stöder användarläget för endast USB. Med den här funktionen kan
konferenstelefonen arbeta utan SIP-konto och SIP-register konfigurerat. I läget för
endast USB-användare fungerar Konftel 800 som en högtalartelefon som
användaren kan använda för att genomföra virtuella möten och lyssna på ljudfiler.
USB- och Bluetooth®-anslutning
I användarläge för endast USB arbetar telefonen som en USB-enhet.
I detta användarläge stöder telefonen anslutning till Bluetooth®-enheter med
Bluetooth® Classic.
När du är i viloläge Konftel 800 visar inte Kontonamn på startskärmen i
användarläge för endast USB. Användaren kan se telefonens namn och
anslutningsalternativet enligt följande:
•
•
•

När användaren ansluter telefonen med USB, Konftel 800 indikeras USB-ljud
på startskärmen.
När användaren använder Bluetooth® för att ansluta telefonen Konftel 800
indikeras Bluetooth®-ljud på startskärmen.
När användaren använder både Bluetooth® och USB för att ansluta telefonen
Konftel 800 indikeras Bluetooth®-ljud på startskärmen.

Användarlägesikoner för enbart USB
Följande tabell visar ikonerna på startskärmen för Konftel 800 i användarläge för
endast USB:

35

KONFIGURERING OCH HANTERING AV INSTÄLLNINGAR
Ikon

Namn

Beskrivning

USB är
anslutet

Anger en aktiv USB-anslutning.

Bluetoothanslutning

För att ange en aktiv Bluetooth® Classic-anslutning.

Inställningar

Telefonen visar ikonen USB är anslutet och USB-ljud
på vilolägesskärmen.

Telefonen visar Bluetooth-anslutningen och
Bluetooth®-ljudindikeringen på
vilolägesskärmen.
För att kontrollera och konfigurera inställningar från
telefonen. Du kan se telefonens status och få tillgång till
menyn.
Följande inställningar är tillgängliga i användarläget
endast USB:
•
•
•
•
•

Status
Telefon
Konftel Unite
Bluetooth
Logga in som admin.

När Konftel 800 visar USB är anslutet eller Bluetooth-anslutningsikonen på
vilolägesskärmen visar telefonen tiden i statusfältet.
Volymsynkronisering
När du ansluter Konftel 800 till USB-värden och väljer den som en ljudenhet,
synkroniserar telefonen sin volymnivå med den anslutna USB-värden.
Konftel 800 synkroniserar även volymnivån med USB-värden när den växlar
mellan uppspelnings- och samtalsläge. Om du får ett samtal under
ljuduppspelning ändrar telefonen automatiskt volymnivån för samtalet. Telefonen
synkroniserar volymen med USB-värden och tillämpar samtalslägesvolymen. När
samtalet avslutas ändrar telefonen tillbaka volymen till uppspelningslägets volym.
Konftel 800 stöder volymsynkronisering om USB-värden har Windows 10 som
sitt operativsystem.
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Du kan antingen justera volymnivån på telefonen eller på den anslutna USBvärden. När du ställer in den högsta eller lägsta volymnivån svarar USB-värden
enligt följande:
•
•

Om du sänker telefonens volym till den lägsta nivån stängs volymen på USBvärden av.
Om du höjer telefonens volym till den högsta nivån ändras volymen på USBvärden till 100. Detta är den högsta tillåtna nivån för USB-värden.

Volymsynkronisering i kedjekopplat läge
Om du justerar volymen på USB-värden för Konftel 800 när den är den primära
telefonen i en kedjekoppling, ändras volymen på den sekundära telefonen i
enlighet med ditt val. Den sekundära telefonen återspeglar volymförändringen
genom att visa stapeln för volym på skärmen.
Om du ändrar volymnivån på Konftel 800 när den är en sekundär telefon i en
kedjekoppling, ändras volymen på den primära telefonen och USB-värden i
enlighet med ditt val.
Om du sänker volymen till den lägsta nivån visar bara den primära telefonen
ikonen Ljud av.
Närliggande begrepp
Utvidgning av telefonens täckning på sidan 53
Närliggande information
Ikoner på sidan 12
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ANSLUTNING TILL ANDRA ENHETER
Konftel 800 är baserad på en plattform för flera anslutningar och kan anslutas till
en PC, bordstelefon eller mobila enheter.
Du kan ansluta Konftel 800 till andra Bluetooth®-enheter genom att upprätta
Bluetooth Bluetooth® LE eller Bluetooth® Classic mellan telefonen och en sådan
enhet. NFC-taggen garanterar enkel parkoppling och snabb återanslutning mellan
Konftel 800 och andra mobila enheter med Konftel Unite-applikationen installerad.
Du kan ansluta upp till två expansionsmikrofoner till din Konftel 800 genom att
användning tillgängliga ljudexpansionsportar. Du kan även ansluta upp till tre
konferenstelefoner via en kedjekoppling för att utöka telefonens täckning.

USB-KABELANSLUTNING
Du kan ansluta Konftel 800 till en PC, en bordstelefon eller andra enheter som
använder en micro-USB-kabel av typ B. När den är ansluten via micro-USB-porten
så fungerar Konftel 800 som en enhet med full duplex, ekodämpning och
brusreducering.

Anslutning till en PC eller en bordstelefon
Du kan ansluta Konftel 800 till en PC eller en bordstelefon med en USB-kabel.
Den anslutna enheten använder normalt telefonen som en högtalare och
konferensenhet. När datorn startar programvaran för kommunikation eller
inspelning av ljud så aktiveras telefonens mikrofon. Samtidigt tänds
indikatorlamporna på telefonen.
När du ansluter Konftel 800 till din dator med en USB-kabel, kan du ange att
din telefon ska vara standardljudenhet. Om du gör det väljer Windows Konftel
800 som standardhögtalare och standardmikrofon automatiskt varje gång du
ansluter telefonen till din dator via USB:n. Windows väljer Konftel 800 som
standardhögtalare och konferensenhet om det inte finns någon annan enhet
vald som standardljudenhet.
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Ansluta till en PC eller en bordstelefon
Den här uppgiften
Gör så här för att ansluta Konftel 800 till en PC eller bordstelefon med en kabel.
När telefonen är ansluten bildar den en ekodämpande enhet. Denna anslutning
säkerställer bättre ljudkvalitet som kan ändras manuellt i därför avsedda program
på PC:n.
Förutsättningar
Förbered USB micro Typ B-kontakt för anslutningssyften.
Så här gör du
Använd USB-sladden för att ansluta telefonen till datorn.
Konftel 800-skärmen visar att USB-enheten är ansluten.
Valfritt: Gå till datorns inställningar och välj telefonen som ljudenhet. Datorns
operativsystem väljer automatiskt telefonen som högtalare och mikrofon.
Valfritt: Starta om programmet för att växla till den nya ljudenheten om datorn
har ett aktivt program som använder datorns inbyggda högtalare.

Hantera VoIP-samtal via en dator
Den här uppgiften
Gör så här för att hantera VoIP-samtal via en stationär eller bärbar dator. Gör så
här för att hantera VoIP-samtal via en stationär eller bärbar dator.
Om du får ett inkommande VoIP-samtal under ett aktivt USB-samtal indikerar
telefonen det inkommande samtalet med en rington och lysdioderna blinkar.
Förutsättningar
•
•
•
•

Slå på datorn.
Anslut Konftel 800 till datorn via USB-uttaget.
Välj Konftel 800 som ljudenheten i datorinställningarna.
Kör VoIP-programmet.

Så här gör du
I VoIP-programmet väljer du den kontakt du vill ringa upp.
Slå numret och prata med din kontakt.
Avsluta samtalet i datorns VoIP-program.
Telefonen fungerar som datorns högtalare.
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BLUETOOTH®-ANSLUTNING
Konftel 800 kan upprätta trådlös kommunikation via Bluetooth® med enheter
utrustade med Bluetooth®-anslutning, såsom mobiltelefoner, surfplattor eller
datorer. Med Bluetooth® kan du använda telefonen som en högtalartelefon för
samtalshantering eller som en ljudmottagare för ljudströmning.
I följande tabell listas de Bluetooth®-tekniker som stöds för Konftel 800:
Bluetooth®-teknik Konftel
800 ikon

Funktion

Bluetooth® LE

För att ansluta till en mobil enhet med Konftel
Unite-applikation installerad på den. Se
Konftel Unite på sidan 45 för mer
information.
Detta är standardläget.

Bluetooth® Classic

För att ansluta till Bluetooth®-enheter, till
exempel mobiltelefoner, surfplattor och
persondatorer, för samtalshantering eller
ljudströmning.
För att kunna använda Bluetooth®
Classic-funktionen på Konftel 800, måste
din Bluetooth®-enhet ha Hands-Free
Profile (HFP) och Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP).

Du kan inte använda Bluetooth® LE och Bluetooth® Classic-anslutning
samtidigt.
Om du ansluter Konftel 800 till en Bluetooth®-enhet kan du inte ansluta den till
en mobil enhet med Konftel Unite-applikationen förrän du avslutar
anslutningen till Bluetooth®-enheten.
Om du ansluter Konftel 800 till en mobil enhet med Konftel Unite-applikationen
kan du inte ansluta den till en annan Bluetooth®-enhet förrän du avslutar
anslutningen till Konftel Unite.
I endast USB-användarläge stöder telefonen anslutning till Bluetooth®-enheter
med Bluetooth® Classic.
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Växla mellan Bluetooth®-lägen
Standardläget är Bluetooth® LE. För att byta till Bluetooth® Classic måste du
parkoppla och ansluta Konftel 800 till en Bluetooth®-enhet enligt beskrivningen.
När du väljer Bluetooth® Classic-läge stänger telefonen av Bluetooth® LE. Om det
inte finns någon Bluetooth® Classic-anslutning växlar telefonen tillbaka till
Bluetooth® LE efter en tidsgräns passerats.
När du avslutar en lyckad Bluetooth® Classic-anslutning, återställer Konftel 800
Bluetooth®-LE-läget.

Parkoppla och ansluta Bluetooth®-enheter
Den här uppgiften
För att aktivera Bluetooth®-kommunikation mellan Konftel 800 och en annan
Bluetooth®-enhet måste du koppla ihop de två enheterna och se till att de är i
anslutet tillstånd. Enheterna förblir i parkopplat tillstånd tills du tar bort
parkopplingen.
Du kan bara ansluta en enhet som stöder Bluetooth® åt gången.
Så här gör du
På Konftel 800-skärmen klickar du på Inställningar > Bluetooth > Parkoppla
med enhet.

Lysdioderna börjar blinka blått och telefonen visar följande meddelande: Den
här telefonen kan nu upptäckas som ”<Phone Name>”.
Time-out-värdet för det detekterbara läget är 120 sekunder.
Tryck på Avbryt för att avbryta parkoppling, till exempel om du inte vill göra
telefonen upptäckbar. I detta fall återgår du till Bluetooth menyn.
På din Bluetooth®-enhet hittar du Konftel 800 i listan över tillgängliga enheter
för Bluetooth®-anslutning och knackar på telefonens namn.
Konftel 800 upprättar anslutningen till Bluetooth®-enheten och visar
Bluetooth®-ikonen och ett av följande meddelanden:
•

•

Om Konftel 800 hämtar enhetsnamnet från din Bluetooth®-enhet, visas
Ansluten till <your Bluetooth device name>. Till exempel,
Ansluten till My Smartphone.
Om Konftel 800 inte hämtar enhetsnamnet från din Bluetooth®-enhet, visas
Ansluten till <your Bluetooth device name>. Till exempel,
Ansluten till 00:11:22:33:FF:EE.
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Konftel 800 är inte synlig i Konftel Unite-appen när konferenstelefonen och
Bluetooth®-enheten är i anslutet tillstånd.
Närliggande begrepp
Inställningsbeskrivning för telefon på sidan 33

Anslutning mellan parkopplade Bluetooth®-enheter
Anslutning
När du har parkopplat Konftel 800 och din Bluetooth®-enhet upprättar de två
enheterna anslutningen.
Frånkoppling
Anslutningen avslutas om du manuellt kopplar bort Konftel 800 från Bluetooth®enheten eller om avståndet mellan enheterna inte tillåter att behålla
kommunikationen.
När Bluetooth®-enheten avslutar anslutningen, visar Konftel 800 följande
meddelande: Frånkopplad och slutar sedan att visa Bluetooth®-ikonen.
Återanslutning
Du kan återansluta din Bluetooth®-enhet till Konftel 800 om de två enheterna är i
parkopplat tillstånd. Du kan återansluta Konftel 800 till den parade Bluetooth®enheten från den parkopplade Bluetooth®-enheten.

Automatisk återanslutning till en Bluetooth-enhet
Du kan använda en Konftel BT30 som är en Bluetooth USB-dongle, för att ansluta
din Konftel One Cable Connect (OCC) Hub eller dator till Konftel 800 . Om
konferenstelefonen blir strömlös behöver den tid att starta om. Under tiden har
den ingen förbindelse med Bluetooth®-enheten. När Konftel 800 går in i viloläge
efter omstart, försöker den automatiskt att återansluta till Konftel BT30 som är den
senast parade Bluetooth®-enheten. Om återanslutningen misslyckas, försöker
Konftel 800 att återansluta om 30 sekunder. Om enheten inte svarar, upphör
telefonens återanslutningsförsök.

Koppla bort Bluetooth®-enheter
Den här uppgiften
Du kan koppla bort Konftel 800 från din Bluetooth®-enhet.
När du avslutar anslutningen mellan Konftel 800 och din Bluetooth®-enhet, förblir
de två enheterna parkopplade.
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Att koppla bort enheterna med den här proceduren påverkar inte anslutningen
till Konftel Unite.
Förutsättningar
Se till att Konftel 800 och Bluetooth®-enheten är i anslutet tillstånd.
Så här gör du
Tryck på Inställningar > Bluetooth > Koppla bort enheten.
Telefonen visar följande fråga: Koppla bort enheten <Bluetooth
Device Name>?
Om Konftel 800 och Bluetooth®-enheten inte är parkopplade och anslutna,
visar telefonen följande meddelande: Ej anslutna.
Tryck på Ok för att bekräfta frånkoppling.
Konftel 800 visar Frånkopplad och slutar sedan att visa Bluetooth®-ikonen.
För att avbryta frånkopplingen, tryck på Avbryt.

Ta bort Bluetooth®-parkoppling
Den här uppgiften
Du kan ta bort kopplingen mellan Konftel 800 och din andra Bluetooth®-enhet för
att ta bort oönskade parkopplingar.
Att ta bort Bluetooth®-parkoppling som beskrivs nedan påverkar inte
parkopplingsinformationen för Konftel Unite.
Förutsättningar
Se till att Konftel 800 och Bluetooth®-enheten är i parkopplat tillstånd.
Så här gör du
Tryck på Inställningar > Bluetooth > Ta bort parkoppling.
Telefonen visar följande fråga: Vill du ta bort all
parkopplingsinformation för Bluetooth från telefonen?
För att bekräfta att du vill ta bort Bluetooth®-parkopplingsinformationen trycker
du på Ok.
Telefonen startar om applikationen för att verkställa ändringarna.
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BRYGGKOPPLING
Konftel 800 stödjer bryggkoppling av alla anslutna enheter som ingår i externa
inkommande konferenssamtal. Du kan ansluta Konftel 800 till en SIP-server med
hjälp av Ethernet och även ansluta Konftel 800 till en bärbar dator, en bordstelefon
eller en PC med USB. Konftel 800 kan bryggkoppla alla dessa anslutningar till ett
kombinerat samtal.
Vid bryggkoppling av dator och en telefon måste du aktivera båda ljudkällorna.
Konftel 800 kan hantera full duplex, ekodämpning och brusreducering för alla
bryggkopplade ljudkällor samtidigt. Ljudet från den bryggkopplade datorn och SIPsamtalet kan ha olika nivåer. Justera ljudkällorna enskilt för att höra alla deltagare i
konferenssamtalet tydligt.

Konftel 800 stöder inte överbryggning av Bluetooth®-samtal med SIP- och USBsamtal.
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KONFTEL UNITE
Du kan hantera Konftel 800 från en mobiltelefon eller surfplatta om du har
installerat Konftel Unite på enheten. Hämta och installera Konftel Unite gratis från
App Store eller Google Play, precis som andra applikationer. Använd NFC-taggen
för att ladda ner applikationen. För att göra detta måste du applicera den mobila
enheten med NFC aktiverat till NFC-taggen på konferenstelefonen. Webbläsaren
på den mobila enheten öppnar webbsidan där applikationen finns i App Store eller
Google Play.
Med Konftel Unite kan du ringa upp alla kontakter i din lokala telefonkatalog,
skapa konferensgrupper och kontrollera ett samtal. Till exempel, du kan svara
eller avsluta samtalet, sätta mikrofonen i tyst läge, ringa upp ett nummer, justera
volymnivån och hålla och fortsätta samtalet.
Den mobila enheten med Konftel Unite ansluts till telefonen med det inbyggda
Bluetooth® LE. Konftel 800 kan alltid identifieras för denna anslutning.
Om din konferenstelefon inte kan anslutas till Konftel Unite måste du ladda ner
en nyare version av appen från App Store eller Google Play. Detta fungerar
både med R 1.0.4 och tidigare släppt inbyggd programvara.
Konfigurera parametrarna för Konftel Unite på telefonen och från den mobila enhet
där applikationen är installerad.

Parkoppla och ansluta enheter
Den här uppgiften
Gör så här för att parkoppla Konftel 800 med Konftel Unite på din mobila enhet
första gången du använder dem tillsammans. De ansluter sedan till varandra via
ett tryck när du kör programmet i närheten av konferenstelefonen.
Anslutningsområdet är på upp till 20 meter. Anslutningen bryts om detta område
överskrids. Du ser en anmodan om återanslutning när Konftel Unite befinner sig
inom området för Konftel 800. Det krävs endast ett tryck för att återansluta.
Du kan parkoppla upp till 100 mobiltelefoner eller surfplattor till Konftel 800.
Dock är endast en användaranslutning aktiv åt gången.
Så här gör du
Öppna Konftel Unite på din mobila enhet.
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Mobiltelefonen visar den närmaste Konftel 800.
Vidta en av följande åtgärder för att välja den telefon du vill ansluta:
•
•

Om din mobila enhet visar Konftel 800 när du vill ansluta, tryck på Anslut
på skärmen för mobilenheten.
Om din mobila enhet inte visar Konftel 800 när du vill ansluta, tryck på
Hoppa över och tryck sedan på anslutningssymbolen i det övre vänstra
hörnet på skärmen för din mobila enhet.
Mobilenheten visar listan över tillgängliga konferenstelefoner.

Mobiltelefonen visar en parkopplingskod i cirka 30 sekunder.
Ange koden via knappsatsen på konferenstelefonen.
Tryck på Ange på konferenstelefonen för att koppla.
När enheterna är parkopplade visar både Konftel Unite och Konftel 800 en
anslutningssymbol.
Konferenstelefonen och Konftel Unite förblir parkopplade medan de befinner
sig i närheten av varandra.
Du kan inte ansluta Konftel 800 till en Bluetooth®-enhet för
samtalshantering eller ljudströmning medan Konftel Unite-anslutningen är
aktiv.

Koppla ur enheter
Den här uppgiften
Gör så här för att koppla ur Konftel 800 från den mobila enheten med Konftel
Unite installerat.
Förutsättningar
Kontrollera att Konftel 800 är ansluten till en mobil enhet där Konftel Unite har
installerats.
Arbetsordning
•

Gör följande för att koppla ur från den mobila enheten:
I Konftel Unite trycker du på anslutningssymbolen i skärmens övre vänstra
hörn.
Tryck på Koppla från-knappen nära det markerade anslutna enhetsnamnet.

•

Anslutningssymbolen i det övre vänstra hörnet på skärmen inaktiveras.
För att koppla ner från Konftel 800, gör något av följande:
•

Tryck Konftel Unite > Koppla bort enheten.
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•

Tryck Inställningar > Konftel Unite > Koppla bort enheten.

Telefonen visar följande fråga: Koppla bort enheten <Device Name>?
Tryck på Ok för att bekräfta.
Telefonen visar ikonen Konftel Unite och meddelar att applikationen är
bortkopplad.

Ta bort parkoppling
Den här uppgiften
Gör så här för att ta bort parkopplingen mellan konferenstelefonen och den mobila
enheten. Du kan enbart ta bort parkopplingen från konferenstelefonen.
Förutsättningar
Parkoppla Konftel 800 med en mobil enhet med Konftel Unite.
Så här gör du
På startskärmen gör du något av följande om du vill radera parkopplingen från
konferenstelefonen:
•
•

Tryck Konftel Unite.
Tryck Inställningar > Konftel Unite.

Tryck på Ta bort kopplingsinformation.
Tryck på Ok för att bekräfta borttagning av all bindningsinformation från
enheten.
Denna funktion kopplar bort aktuell anslutning och raderar parkopplingen. Du
måste starta en ny parkopplingsprocess nästa gång du vill ansluta till telefonen.

Kolla kalendern och schemalagda händelser
Den här uppgiften
Gör så här för att kontrollera kalendern på din mobila enhet som har Konftel Unite
installerad.Du kan nu ringa samtal med den parkopplade Konftel 800 och Konftel
Unite.
Förutsättningar
Du måste se till att den mobila enheten kan ansluta till kalendern och schemat
med Konftel Unite.
Så här gör du
Öppna Konftel Unite på din mobila enhet.
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Tryck på Kalender-ikonen.
Mobiltelefonen visar alla händelser i kalendern på skärmen. Vissa av dessa
händelser är inbjudningar till möten med mötesinformation. I Översikt-fliken
kan du se tid, varaktighet och mötets namn. I Deltagare-fliken kan du se en
förteckning över deltagare som bjudits in till mötet.
Välj ett konferenssamtal i menyn.
Mobiltelefonen visar en översikt och en förteckning över andra deltagare i
konferenssamtalet. Konftel Unite hittar telefonnummer, PIN-koder och
möteslänkar i kalendern.

Delta i ett konferenssamtal från kalendern
Den här uppgiften
Gör så här för att delta i ett konferenssamtal från kalender som är åtkomlig med
Konftel Unite.
Förutsättningar
Din kalender måste innehålla en inbjudan till ett konferenssamtal.
Kontaktuppgifterna i konferensinbjudan måste följa standarden E164 för
internationella telefonnummer. Det garanterar att Konftel Unite tolkar uppgifterna
korrekt.
Så här gör du
Öppna Konftel Unite efter att du har mottagit ett meddelande om det
förestående konferenssamtalet till din mobiltelefon.
Programvaran lokaliserar den närmaste Konftel 800.
I konferensrummet, parkoppla Konftel Unite och Konftel 800.
Anslut till mötet från din mobila enhet genom att trycka på konferensen i din
kalender.
Konftel Unite slår telefonnumret och anger PIN-koden som finns i inbjudan till
konferenssamtalet.

Starta ett oplanerat samtal
Den här uppgiften
Följ denna instruktion för att starta ett samtal som inte är planerat i kalendern. Du
har total kontroll över Konftel 800 under samtalet från din mobila enhet där Konftel
Unite är installerad.
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Förutsättningar
Se till att Konftel 800 är parad med Konftel Unite.
Så här gör du
Gör något av följande för att välja ett nummer att ringa:
•
•
•
•

Välj ett nummer från din Kontakter-lista.
Välj ett nummer från din Favoriter-lista.
Välj ett nummer från din Senast uppringda-lista.
Slå ett nummer med knappsatsen.

Numret rings upp och samtalet startas. På skärmen visas namnet och numret
på den uppringda personen.
Valfritt: Gör något av följande:
Ändra volymen på skärmen på din mobila enhet genom att flytta på Högre
volym-reglaget.
Lägg till ytterligare deltagare genom att trycka på Lägg till deltagare-ikonen.
Dela upp konferenssamtalet för att separera samtal genom att trycka på
Dela.
Stäng av mikrofonen genom att trycka på Mikrofon av. Tryck på Mikrofon
av för att slå på ljudet igen.
Ange tonvalssiffror (DTMF) genom att trycka på Knappsats.
Parkera samtal för valfri deltagare genom att trycka på Pil ner > Parkera.
Tala med valfri deltagare privat genom att trycka på Pil ner > Tala privat.
Koppla bort valfri deltagare från samtalet genom att trycka på Pil ner > Lägg
på.
Tryck på Lägg på-ikonen för att avsluta samtalet.

Hantera kontakter
Den här uppgiften
Gör så här för att hantera kontakter med Konftel Unite.
Så här gör du
Öppna Konftel Unite på din mobila enhet.
Tryck på Kontakter-ikonen.
Du kan lägga till en kontakt till din lista med favoriter genom att trycka på
Kontakter-fliken och därefter trycka på stjärnan vid den valda kontakten.
Klicka på Favoriter för att öppna en lista med dina favoritkontakter.
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Du skapar en ny konferensgrupp i telefonboken genom att trycka Grupper >
Plus på skärmen.

Konfigurera inställningar för Konftel Unite
Den här uppgiften
Gör så här för att konfigurera inställningar för Konftel Unite från programvaran
som är installerad på en mobil enhet.
Så här gör du
Öppna Konftel Unite på din mobila enhet.
Valfritt: Anslut till Konftel 800.
Telefonen visar en anslutningssymbol på skärmen.
Tryck Inställningar och fortsätt med konfigurationen.

Konftel Unite inställningar
Följande tabell listar parametrarna för Konftel 800 från gränssnittet Konftel Unite:
Namn

Beskrivning

Anslutning

Aktivera eller inaktivera anslutningen till Konftel 800.
Alternativen är följande:
•
•

Moderatorkod

På: standardval.
Av: För användning av Konftel Unite utan anslutning till
någon Konftel 800. Du kan använda programvaran för
konferenssamtal från din mobila enhet så länge ditt
mobilabonnemang tillåter det.

Om du vill ansluta till ett konferenssamtal som moderator.
Måste du ange respektive kod i följande fält:
•

•

Använd moderatorkod: För att stå som värd för

konferenssamtal över en bryggkopplad tjänst. För varje
samtal du går med i, Konftel Unite använder din
moderatorkod istället för din gästkod.
Istället för gästkod: För att ange gästkoden för vilken
Konftel Unite istället använder din moderatorkod.
Tabellen fortsätter…
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Namn

Beskrivning

Prefix

För att ange prefixsiffrorna i Använd prefix-fältet.

My Bridge

Ange telefonnumret och eventuell PIN-kod för den
vanligaste konferensservern. Du kan använda My Bridgeknappen för att delta i konferenssamtal.
My Bridge-knappen syns i kalendervyn.

Mötesnotifiering

För att ställa in en påminnelse om ett samtal. Alternativen är
följande:
•
•
•
•

5 minuter innan
10 minuter innan
15 minuter innan
Aldrig

Kalendrar att visa

För att välja de kalendrar i mobiltelefonen som du vill att
Konftel Unite ska hämta information från.

Berätta för en
kollega

För att dela information om Konftel Unite med önskad
person. Du kan göra detta genom att användning ett epostprogram.
När du har bekräftat att Konftel Unite kan komma åt din epostapplikation ser du ett meddelande skapat. Förutom en
beskrivning av programmet så innehåller det länkar till
Konftel Unite i App Store och Google play för att underlätta
nedladdning för personen ifråga.

Läs mer om
Konftel Unite

För att få ytterligare information om Konftel Unite.
Programmet skickar dig vidare till webbplatsen med
motsvarande information.

Synpunkter och
support

För att dela din erfarenhet av att användning programvaran
och för att be om hjälp. Alternativen är följande:
•
•
•

Ett snabbmeddelandeprogram som t.ex. Viber,
WhatsApp, Telegram, osv.
En e-postapplikation.
Anslutning av Bluetooth®.
Tabellen fortsätter…
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Namn

Beskrivning

Diagnostik

För att välja en händelselogg för Konftel Unite.
Du kan skicka den skapade loggen genom att trycka på
Skicka genom en e-postapplikation. Loggen kan användas

vid felsökning.
Du kan även radera loggar från applikationen genom att
trycka på Rensa.
Visa guide

För att se information om funktionerna i Konftel Unite.

Om Konftel Unite

För att kontrollera versionen av applikationen som är
installerad på din mobila enhet.
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UTVIDGNING AV TELEFONENS TÄCKNING
Du kan använda din Konftel 800 på större konferensbord eller när antalet
mötesdeltagare är fler än 10. I detta fall kan du säkerställa en hög kvalitet på
ljudsignalen genom att utöka telefonens täckning i rummet utan ett
högtalarsystem. För att utöka telefonens täckning, anslut Konftel Smart Mic
sekundära mikrofoner till telefonen eller kaskadkoppla flera Konftel 800-enheter i
en kedjekoppling.
Utvidgningen av telefonens täckning hjälper till att förbättra ljudkvaliteten i stora
rum. Konferenstelefonen och två Konftel Smart Mics-mikrofoner ökar
inspelningsområdet från 30 kvadratmeter till upp till 70 kvadratmeter. Tre
seriekopplade telefoner ökar intervallet från 30 kvadratmeter till upp till 90
kvadratmeter.

Fysisk layout
Du kan ansluta upp till två Konftel Smart Mic sekundära mikrofoner för att få ett
större upptagningsområde. Varje mikrofon har ett upptagningsområde på 4 meter.
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3

2

1

Figur 1: framsidan på Konftel Smart Mic.
I nedanstående tabell anges knapparna och de andra delarna på Konftel Smart
Mic:
Nummer

Beskrivning

1

Stäng av ljud

2

Lysdiodstatusindikator

3

Anslutningskabel
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Egenskaper för Smart Mic
Följande tabell visar dimensionerna, vikt och andra egenskaper för Konftel Smart
Mic:
Parameter

Värde

Bredd

160 mm

Längd

190 mm

Höjd

60 mm

Vikt

220 g

Upptagningsradie

4m

Anslutning

Modulärt 6/6-jack

Arrangera utökad täckning
Du kan sätta upp en kedjekoppling med din konferenstelefon och en annan
Konftel 800 eller ansluta extra Smart Mic-mikrofoner. Det högsta antalet enheter
som kan kedjekopplas är tre. En Konftel 800-telefon fungerar som en central
enhet (den ”primära” telefonen) och en eller två andra enheter fungerar som
sekundära enheter.
Det normala arrangemanget när telefonens täckning utökas är som följer:
•
•
•
•
•

Primär telefon – Sekundär telefon
Sekundär telefon – Primär telefon – Sekundär telefon
Primär telefon – Sekundär mikrofon
Sekundär mikrofon – Primär telefon – Sekundär mikrofon
Sekundär mikrofon – Primär telefon – Sekundär telefon

De primära och sekundära enheternas funktioner
När Konftel 800 fungerar som en primär telefon utför den alla sina konfigurerade
funktioner.
När Konftel 800 är i en underordnad (”sekundär”) position utför den följande
funktioner:
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•
•
•
•
•

Spela upp ljud från den primära enheten. Den primära telefonen definierar
ljudegenskaperna.
Skicka ljudet från dess mikrofon till den primära enheten.
Motta och ange ändringar i tyst läge på den primära enheten.
Skicka information till den primära enheten när du trycker på Mikrofon av.
Skicka information till den primära enheten när du ändrar volymen på den.
Du kan inte ringa mellan de primära och de sekundära enheterna.
I en kedjekoppling följer den sekundära enheten signalen från den primära
enheten för att gå in i viloläge eller aktivt läge.

I en kedjekoppling drivs telefonerna av sina PoE-injektorer. Telefonen driver Smart
Mic-mikrofonerna när de är anslutna. Effekten från var och en av portarna är cirka
5 W.

Anslutning av sekundärenheterna till primärtelefonen
I en kedjekoppling inaktiverar Konftel 800 alla oanvända kedjekopplingsportar
under aktiva samtal för att erbjuda bästa möjliga ljudupplevelse. Detta innebär att
tiden för en sekundär enhets aktivering, beror på primärenhetens status enligt
följande:
•

•

Primärenheten är i viloläget. När användaren ansluter en sekundär mikrofon
eller en sekundär telefon till primärenheten upptäcks den omedelbart av
Konftel 800 och den anslutna enheten blir direkt tillgänglig för användning.
Den primära telefonen har ett aktivt samtal. Om användaren ansluter en
sekundär mikrofon eller en sekundär telefon till den primära telefonen, blir den
anslutna enheten endast tillgänglig för användning efter avslutat samtal.
Det samma gäller om användaren kopplar från och återansluter en sekundär
mikrofon eller en sekundär telefon till den primära telefonen under ett aktivt
samtal. I det här fallet blir den anslutna enheten tillgänglig för användning först
efter att samtalet avslutats.

Arrangera en kedjekoppling
Den här uppgiften
Gör så här för att sätta upp en kedjekoppling med en primär Konftel 800-telefon
och en eller två sekundära konferenstelefoner eller sekundära mikrofoner.
Förutsättningar
Om du sätter upp en kedjekoppling med flera konferenstelefoner ska
anslutningskablarna förberedas. Kablarna i -satsen för kedjekoppling är 5
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respektive 10 meter långa. Du kan köpa -satsen för kedjekoppling som ett
tillbehör.
Kabeln för Smart Mic är 3 m lång.
Så här gör du
Anslut kabeln till ljuduttaget på telefonen.
Det finns två ljuduttag på Konftel 800.
Anslut den andra änden av kabeln till ljuduttaget på den andra telefonen.
Om extramikrofoner används behöver du bara göra en anslutning eftersom den
andra kabeländen sitter fast i mikrofonen.

UPPGRADERING AV INBYGGD PROGRAMVARA FÖR
EXPANSIONSMIKROFON
Du kan uppgradera expansionsmikrofonens inbyggda programvara till Konftel 800versionen av inbyggd programvara när din Smart Mic har en äldre fast
programvara installerad. Uppdaterar du expansionsmikrofonens inbyggda
programvara för att matcha telefonens inbyggda programvara säkerställer detta
bästa möjliga ljudprestanda.
Telefonen föreslår en automatisk uppgradering av expansionsmikrofonens
inbyggda programvara när du ansluter din Smart Mic till Konftel 800. Du kan
ansluta en eller två Smart Mic samtidigt.
Du kan också starta expansionsmikrofonens uppgradering av inbyggd
programvara manuellt.
Om du ansluter expansionsmikrofonen till Konftel 800 under ett aktivt samtal
startar uppgraderingen inte förrän samtalet avslutas.
Under uppgraderingen avvisar telefonen alla inkommande och utgående samtal
och aktiverar inte funktionen Överföring av samtal. Konftel 800 indikerar under
tiden att den är Busy.

Uppgradering av inbyggd programvara för expansionsmikrofon
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att uppgradera expansionsmikrofonens inbyggda
programvara när Smart Mic och din enhet har annan inbyggda programvara
installerad.
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Förutsättningar
Kontrollera att Konftel 800 är i viloläge.
Så här gör du
Anslut den andra ljudexpansionsporten på din konferenstelefon.
Expansionsmikrofonens lysdioder blinkar rött en gång.
Ett dialogfönster visar följande meddelande: En ansluten mikrofon
behöver uppgradering av inbyggd programvara. Uppgradera
nu?
I dialogfönstret, tryck Ja för att starta uppgraderingen.
Lysdioderna på telefonen blir röda för att indikera att den är upptagen med
mikrofonuppgraderingen. Expansionsmikrofonens lysdioder börjar blinka grönt.
Telefonen visar meddelandet Uppgradering pågår och visar
uppgraderingsprocessen i procent (0 % - 100 %).
När du ansluter en Smart Mic till Konftel 800 visar telefonen
uppgraderingsstatus för Smart Mic 2 som ej tillämplig.
Smart Mic 1: 10 %
Smart Mic 2: N/A
Valfritt: För att avbryta uppgradering, tryck Nej.
I detta fall skjuter du fram uppgraderingen tills telefonen startas om.
Resultat
Om uppgraderingen är klar släcks mikrofonlamporna och Konftel 800 visar
följande meddelande:
Uppgradering pågår
Smart Mic 1: Klar
Smart Mic 2: N/A
Inom tio sekunder döljs dialogfönstret och telefonen går in i viloläge.
Om uppgraderingen av inbyggda programvaran på Smart Mic misslyckas släcks
mikrofonlamporna och meddelandet Smart Mic 1: Misslyckades visas i
telefonen.
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Uppgradering av två expansions-mikrofoner
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att uppgradera två expansionsmikrofoner som är
anslutna till din enhet samtidigt.
Förutsättningar
Anslut Smart Mic 1 till den första ljudexpansionsporten på din konferenstelefon.
Så här gör du
Anslut Smart Mic 2 till den andra ljudexpansionsporten på din konferenstelefon.
Lysdioderna på telefonen blir röda för att indikera att den är upptagen med
mikrofonuppgraderingen. Lysdioderna på Smart Mic 2 börjar blinka grönt.
Ett dialogfönster visar uppgraderingsstatusen för expansionsmikrofonerna i
följande format:
Smart Mic 1: 20 %
Smart Mic 2: 10 %
Valfritt: Avsluta Smart Mic 2-uppgraderingen genom att koppla bort
expansionsmikrofonen från telefonen.
I detta fall skjuter du fram uppgraderingen tills du ansluter Smart Mic 2 igen.
Resultat
När uppgraderingen är klar för Smart Mic 1 och Smart Mic 2 fortfarande
uppdaterar så släcks lysdioden för Smart Mic 1 och Konftel 800 visar följande
meddelande:
Uppgradering pågår
Smart Mic 1: Klar
Smart Mic 2: 86 %
När uppgraderingen är klar för båda mikrofonerna släcks lysdioderna och Konftel
800 visar följande meddelande:
Uppgradering pågår
Smart Mic 1: Klar
Smart Mic 2: Klar
Inom tio sekunder döljs dialogfönstret och telefonen går in i viloläge.
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Om uppgraderingen av inbyggda programvaran på Smart Mic misslyckas släcks
mikrofonens lysdioder och telefonen visar meddelandet Misslyckades på
motsvarande Smart Mic.

Avsluta uppgraderingen av expansionsmikrofonen
Den här uppgiften
Använd den här proceduren för att avsluta uppgraderingen av
expansionsmikrofonen.
Du kan göra det i följande fall:
•
•

Telefonen har en Smart Mic 1 ansluten, eller
Telefonen har både Smart Mic 1 och Smart Mic 2 anslutna samtidigt.

Förutsättningar
Anslut Smart Mic 1 och Smart Mic 2 till telefonen och starta
uppgraderingsprocessen för båda expansionsmikrofonerna.
Så här gör du
Koppla bort Smart Mic 2 från telefonen.
Smart Mic 1 fortsätter att uppgradera och värdet för uppgraderingsförloppet
uppdateras.
Dialogrutan för uppgradering av Smart Mic 2 indikerar ett fel och avbryter
mikrofonuppgraderingen. Konftel 800 visar följande meddelande:
Uppgradering pågår
Smart Mic 1: 50 %
Smart Mic 2: Misslyckades
När Smart Mic 1-uppgraderingen är klar släcks dess lysdiod och Konftel 800
visar följande meddelande:
Uppgradering pågår
Smart Mic 1: Klar
Smart Mic 2: Misslyckades
Detta meddelande försvinner om 10 sekunder.
Valfritt: För att uppgradera Smart Mic 2, anslut den till konferenstelefonen och
fortsätt med uppgraderingen.
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Uppgradera Smart Expansion-mikrofonen manuellt
Den här uppgiften
Uppgradera din expansionsmikrofon manuellt när det passar dig.
Så här gör du
Håll ned Mikrofon av-knappen på Smart Mic medan du ansluter
mikrofonkabeln och håll in knappen i fem sekunder efter att du har satt i
kabeln.
När du släpper knappen blinkar den i rött en gång och börjar sedan blinka i
grönt för att indikera att uppgraderingsprocessen har startat. Lysdioderna på
telefonen blir röda för att indikera att den är upptagen med
mikrofonuppgraderingen. Det tar ungefär sju minuter att uppgradera. När
uppgraderingen är klar släcks lysdioderna för mikrofonen.
Kontrollera mikrofonversionen genom att trycka på Inställningar > Status på
telefonskärmen.
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ENHETSSPECIFIKATIONER
Följande tabell listar de specifikationer som stöds av Konftel 800:
Namn

Beskrivning

Strömförsörjning

•
•
•

PoE 802.3af
PoE 802.3at
PoE-injektor tillgänglig som tillbehör

Anslutningsmöjlighet

•

Ethernet RJ45 10/100 Mbps, PoE 802.3af och PoE
802.3at
USB 3.0-enhet
Inbyggd Bluetooth® LE och NFC
Bluetooth® Classic
Kedjekopplade (audio) portar (6-pin RJ-typ)

•
•
•
•
Skärm

Grafisk pekskärm med en upplösning på cirka 480 x
800 och en storlek på 4,3 tum

Ljud

•
•

3 symmetriskt placerade MEMS-mikrofoner
Fullregisterhögtalare i slutet hölje

Musik

•
•

PoE 802.3at: 91 dB och basförstärkning
PoE 802.3af: 87 dB (ljuduppspelning reducerad på
grund av lägre PoE-effektnivå)
Kedjekoppling: 91 dB

•
Tal

USB

•
•
•

PoE 802.3at: 91 dB
PoE 802.3af: 87 dB (ljuduppspelning reducerad på
grund av lägre PoE-effektnivå)
Kedjekoppling: 91 dB

•
•

Micro USB 3.0 enhetstyp B
USB Typ A
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Namn

Beskrivning

Bluetooth®

•
•

Tillbehör

Du kan köpa till följande tillbehör:

Bluetooth® LE
Bluetooth® Classic

•
•
•

Konftel PoE-sats
Konftel smartmikrofoner
Konftel sats för kedjekoppling

Användargränssnitt

•
•
•

Förenklat användargränssnitt
Funktionell knappsats och knappsats för att ringa
LED-indikatorlampor för samtalsstatus

Mobilapp

Konftel Unite. Med appen kan du få åtkomst till din
telefonbok och kalender. Appen är gratis tillgänglig på
AppStore och Google Play
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår
mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett
avstånd. Vi vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och kan
därför erbjuda kunder att köpa utrustning för videokonferenser, med ett bibehållet gott
klimatsamvete. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten,
det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik
OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under
varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och
produkterna på konftel.com.
Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Tel: +46 90 70 64 89 E-mail: info@konftel.com
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