Handbok Konftel Ego
SVENSKA

OmniSound® – överlägsen ljudkvalitet
Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound® garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna, full duplex. Två hyperkänsliga mikrofoner
med 360° ljudupptagning och högtalare sprider ljudet kraftfullt till alla deltagare.
OmniSound® levererar HD-ljud vid VoIP-samtal. Dessutom utrustad med automatisk
ekosläckning och noise suppression som minimerar störande bakgrundsbrus samt en
equalizer för personlig anpassning av ljudets egenskaper. Rör dig fritt i rummet, samtala,
diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet helt utan störande ljudklipp, dämpningar
eller ekon. Så nära verkligt ljud du kan komma.

Konftel AB intygar härmed att denna konferenstelefon uppfyller de nödvändiga kraven och
övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Se www.konftel.com/doc för en fullständig deklaration.

Varning!
Utsätt inte Konftel Ego för fukt.

Varning!
Öppna inte höljet på Konftel Ego.
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INTRODUKTION
Konftel Ego är en konferensenhet som kan anslutas till din mobiltelefon, surfplatta och dator
för att erhålla kristallkart kraftfullt OmniSound®-ljud i dina distansmöten.
• OmniSound® ljudoptimering med full duplex, ekosläckning och brusredusering i HD
bandbredd. (Bandbredden kan begränsas av uppkopplingen)
• Stöd för UC-lösningar. Anpassad för Skype for business, men har även stöd för andra
UC-lösningar som Avaya Communicator och Cisco Jabber.
• LCD-skärm som förenklar hanteringen.
• Stöd för förenklad Bluetooth-parkoppling och anslutning med hjälp av NFC (near-field
communications).
• Stöd för Bluetooth A2DP (advanced audio distribution profile) för bästa ljudkvalitet vid
musikuppspelning.
• USB för anslutning till dator eller annan kompatibel USB-utrustning.
• Inbyggt batteri, vilket gör Konftel Ego helt trådlös med Bluetooth-ansluten telefon.
Batteriet laddas via USB.
• Möjlighet att ansluta headset för enkel växling mellan headset och högtalarfunktion.
• Uppgraderingsbar.
• 2 års garanti.

UNDERHÅLL
Rengör utrustningen med en torr, mjuk trasa. Använd inga vätskor.
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BESKRIVNING
ANSLUTNINGAR OCH KNAPPAR
Anslutningar
NFC-märke för enkel Bluetooth-anslutning

USB
Av/på-knapp

Headset (3,5 mm)

Knappar
för musikuppspelning
Start/paus
Föregående
Nästa

Knappar för
ljudkontroll

Knappar för
samtalskontroll

Mikrofon av

Avsluta

Volym +

Svara

Volym Indikeringslampor (LED)

Knapp för parkoppling
Bluetooth

(På alla sidor)
LCD-display

Indikeringslampor (LED)
Lyser gult

Konftel Ego är påslagen

Lyser blått

Bluetooth ansluten

Lyser grönt

Mikrofonen aktiv / pågående samtal (Bluetooth, Lync®)

Blinkar grönt

Inkommande samtal (Bluetooth, Lync®)

Blinkar blått

Parkoppling eller anslutning pågår (Bluetooth)

Lyser rött

Mikrofon avstängd under samtal (mute)

Blinkar rött

Låg batterinivå
Långsamt blink:
Samtalet är satt i vänteläge (Bluetooth, Lync®)
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BESKRIVNING
INFORMATION PÅ LCD-DISPLAY
Symbolerna visas normalt under ett par sekunder vid anslutning. När anslutningen bryts
visas en motsvarande röd symbol.
USB-enhet ansluten
Inkommande eller pågående samtal via USB
Musikläge via USB
Lync / Skype for Business anslutet (via USB)
Inkommande eller pågående samtal via Lync / Skype for Business
Synlig för parkoppling via Bluetooth
Återansluter till Bluetooth-enhet
Bluetooth-enhet ansluten
Inkommande eller pågående samtal via Bluetooth
Musikläge via Bluetooth
Headset anslutet
Ändring av ljudvolym (antal streck motsvarar vald ljudvolym)
Mikrofon avstängd (mute)
Batteristatus
Visas automatiskt när 1 timme återstår och visas därefter var 5:e minut.
Antalet streck i batterisymbolen motsvarar laddningsstatusen. När
symbolen blir röd måste batteriet laddas.

Manuell visning av batteristatus



Tryck snabbt på knappen

(av/på).

Batteristatusen visas på skärmen i Konftel Ego.
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BESKRIVNING
STÄNGA AV OCH SLÅ PÅ
Konftel Ego startar automatiskt då den ansluts med USB till en startad dator. De tre indikeringslamporna lyser gult för att visa att den är påslagen. Batteriet underhållsladdas samtidigt.



Tryck på knappen (av/på) för att starta Konftel Ego. Tryck på knappen
intryckt i fem sekunder för att stänga av Konftel Ego manuellt.



Om Konftel Ego är ansluten via USB fortsätter den att laddas även om den stängs av,
men med reducerad effekt.

och håll den

För att spara batteri stängs Konftel Ego av automatiskt efter 30 minuter om den inte laddas
via USB och inte har någon anslutning via Bluetooth. Starta Konftel Ego igen genom att
ansluta den till USB eller trycka på knappen (av/på).
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ANVÄNDA MED DATOR
Konftel Ego omvandlar din dator till en konferensutrustning med OmniSound®. Till skillnad
från när du använder vanliga datorhögtalare och mikrofon får du med Konftel Ego full duplex
(dubbelriktat ljud) med effektiv ekosläckning och brusreducering.
Konftel Ego identifieras som en ekosläckningsenhet i datorn vilket innebär att kommunikationsprogram i regel överlämnar ljudbearbetningen till Konftel Ego, vilket leder till bättre
ljudkvalitet. Detta går även att ställa in manuellt i exempelvis Skype®.



OmniSound® hanterar full ljudbandbredd 50–7000 Hz, men beroende på utrustningen
i nätet och hos de andra parterna i samtalet, kan det finnas begränsande faktorer för
ljudkvaliteten.

Konftel Ego känner av om du spelar musik, eller någon annan enkelriktad ljudström, och
växlar då automatiskt över i musikläge där ljudet lämnas orört av OmniSound®.

ANSLUTA TILL DATOR


Anslut datorn till Konftel Ego med en passande USB-kabel.
Symbolen

visas på skärmen i Konftel Ego.

Om Lync eller Skype for Business startas i datorn visas istället statussymbolen

.



I regel väljs Konftel Ego automatiskt som högtalare och mikrofon av datorns operativsystem. Om Konftel Ego inte automatiskt väljs som ljudenhet i datorn, kan du behöva
öppna datorns inställningar och manuellt välja att använda Konftel Ego.



Om du har ett aktivt program i datorn som använder datorns inbyggda högtalare, kan
programmet i vissa fall behöva startas om för att växla till den nya högtalaren (Konftel
Ego).

ANVÄNDA SOM DATORHÖGTALARE (MUSIKLÄGE)
Normalt aktiverar datorn bara högtalaren i Konftel Ego så länge du inte har något program
startat som kan använda mikrofonen. Det innebär att Konftel Ego fungerar som en datorhögtalare och att ljudbehandlingen i OmniSound® är avstängd för att lämna ljudet orört.



Du måste använda datorn för att styra musiken när Konftel Ego är ansluten via USB.
fungerar endast för musik via Bluetooth.
Knapparna , och

Ändra ljudvolymen




Tryck på

och

för att ställa in önskad ljudnivå.

Det går också att kontrollera ljudvolymen från datorn.
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ANVÄNDA MED DATOR
ANVÄNDA SOM KONFERENSENHET
För att ringa ett VoIP-samtal från datorn använder du Skype®, Microsoft® Lync®, Skype® for
Business, en webbmötestjänst eller något annat program för VoIP (Voice over IP).
När du startar ett VOIP-samtal eller en inspelning i ett ljudinspelningsprogram i datorn,
aktiveras automatiskt mikrofonen i Konftel Ego. OmniSound® hanterar nu full duplex och
ekosläckning.

Starta samtal



Initiera samtalet från datorn.
Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser grönt.

Svara på inkommande samtal



Svara på samtalet från datorn.
Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser grönt.



Använder du Lync®/Skype® for Business går det även att svara genom att trycka på
på Konftel Ego.

Avsluta samtal



Avsluta samtalet från datorn.
Indikeringslamporna på Konftel Ego blir gula.



Använder du Lync®/Skype® for Business går det även att avsluta genom att trycka på
på Konftel Ego.

Stänga av mikrofonen under samtal (mute)



Tryck på

för att tillfälligt stänga av mikrofonen under ett samtal.

Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser rött.



Tryck en gång till för att sätta på mikrofonen igen.

Parkera samtal (hold)





Detta fungerar endast med Lync®/Skype® for Business.
Tryck på

för att parkera samtalet.

Tryck en gång till för att återta samtalet.

Ändra ljudvolymen under samtal



Tryck på

och

för att ställa in önskad ljudnivå.
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ANVÄNDA MED BLUETOOTH-ENHET
Det går att ansluta Konftel Ego till både mobiltelefon, surfplatta och dator via Bluetooth. I
exemplen utgår vi från en mobiltelefon. Bluetooth måste aktiveras i mobiltelefonens inställningar.
Det går att skicka ljud på två olika sätt via Bluetooth. Det ena är dubbelriktat och optimerat
för tal. Det andra (A2DP) har högre ljudbandbredd, är enkelriktat och optimerat för musik.
Konftel Ego har stöd för båda sätten.



OmniSound® hanterar full ljudbandbredd 50–7000 Hz, men begränsningar både i
telenäten och i Bluetooth-tekniken gör att ljudbandbredden minskar en del och att ljudet
komprimeras vilket påverkar ljudkvaliteten.

PARKOPPLA OCH ANSLUTA
För att två enheter ska kunna kommunicera med Bluetooth, måste de först parkopplas. Detta
gör du på olika sätt beroende på om din telefon stödjer förenklad parkoppling via NFC (nearfield communications) eller om den inte gör det.
Maximalt åtta enheter kan vara parkopplade med Konftel Ego. Därefter raderas den äldsta
parkopplingen när en ny görs. Det går även att radera samtiga parkopplingar, se sidan 12.

Parkoppling och anslutning med NFC





NFC måste vara aktiverat i din mobiltelefon och skärmen upplåst.
Håll mobiltelefonen mot NFC-märket

på Konftel Ego.

Du kan behöva flytta telefonen något fram och tillbaka för att den och Konftel Ego ska få
kontakt via NFC. Räckvidden är bara omkring en centimeter.
Mobiltelefonen och Konftel Ego parkopplas och ansluts. 				
Symbolen
visas på skärmen i Konftel Ego och indikeringslamporna blir blå.

Parkoppling utan NFC



Slå på Bluetooth i din mobiltelefon.
Detta gör i regel telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter och i vissa telefoner startar även en
sökning.



Tryck två sekunder på knappen

på Konftel Ego.

Detta gör Konftel Ego synlig för andra Bluetooth-enheter.
Symbolen
visas på skärmen och indikeringslamporna blinkar blått.




Starta en sökning i din mobiltelefon.
Välj Konftel Ego i listan över hittade enheter och välj att parkoppla. (Det kan ta en stund
innan enheterna hittar varandra.)
Enheterna parkopplas och ansluter därefter oftast till varandra automatiskt.
Symbolen



visas på skärmen i Konftel Ego och indikeringslamporna blir blå.

Efter 60 sekunder i parkopplingsläge återgår Konftel Ego till normalläge även om ingen
parkoppling gjorts.
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ANVÄNDA MED BLUETOOTH-ENHET
ÅTERANSLUTA REDAN PARKOPPLADE ENHETER
En parkoppling innebär att telefonen och Konftel Ego sparar information om varandra.
Informationen finns kvar även om anslutningen bryts.
Anslutningen avbryts om:
• Enheterna befinner sig på långt avstånd (Bluetooth har en räckvidd på omkring 10
meter).
• Du stänger av Bluetooth i mobiltelefonen.
Nästa gång din mobiltelefon och Konftel Ego kommer inom varandras räckvidd behöver du
inte parkoppla, bara ansluta.




Bluetooth måste vara påslaget i din mobiltelefon.
Tryck på knappen
Symbolen




när telefonen finns inom räckhåll.

visas på skärmen i Konftel Ego och indikeringslamporna blir blå.

Om du har ett pågående samtal i mobiltelefonen flyttas det över till Konftel Ego.
En del mobiltelefoner försöker automatiskt ansluta till ett parkopplat handsfree (Konftel
Ego) när du ringer eller får ett inkommande samtal.

ANVÄNDA SOM HÖGTALARE (MUSIKLÄGE)
Med Konftel Ego får din mobiltelefon en kraftfull högtalare för musikuppspelning. Bäst
ljudkvalitet får du om telefonen stödjer A2DP. Vid musikuppspelning är ljudbehandlingen i
OmniSound® avstängd för att lämna ljudet orört.

Ändra ljudvolymen




Tryck på

och

för att ställa in önskad ljudnivå.

Det går också att kontrollera ljudvolymen från din mobila enhet.

Styra musiken



Tryck på , , och
mobiltelefon.

för att enkelt starta, pausa uppspelning och hoppa i spellistan i din
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ANVÄNDA MED BLUETOOTH-ENHET
ANVÄNDA SOM KONFERENSENHET
När du ringer eller svarar på ett inkommande samtal avslutas musikläget automatiskt och
mikrofonen i Konftel Ego aktiveras. OmniSound® hanterar nu full duplex och ekosläckning.

Ringa samtal



Slå numret på din mobiltelefon.
Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser grönt och ljudet hörs där.
På en del mobiltelefoner kan du välja om du vill ha ljudet i mobiltelefonen eller i ditt headset
(Konftel Ego) när du ringer samtalet.

Svara på inkommande samtal



Svara genom att trycka på

på Konftel Ego.

Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser grönt och ljudet hörs där.




Om du svarar på din mobiltelefon hamnar samtalet där.
Du kan avvisa samtalet genom att trycka på

.

Flytta över ett pågående mobilsamtal



Tryck på

på Konftel Ego.

Samtalet flyttas mellan Konftel Ego och mobiltelefonen vid varje tryckning.

Avsluta samtal



Tryck på

på Konftel Ego eller avsluta samtalet från telefonen.

Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser blått.

Stänga av mikrofonen under samtal (mute)



Tryck på

för att tillfälligt stänga av mikrofonen under ett samtal.

Indikeringslamporna på Konftel Ego lyser rött.



Tryck en gång till för att sätta på mikrofonen igen.

Parkera samtal (hold)




Tryck på

för att parkera samtalet.

Tryck en gång till för att återta samtalet.

Ändra ljudvolymen under samtal



Tryck på

och

för att ställa in önskad ljudnivå.

10

ANVÄNDA HEADSET
Varning!
Högt ljud i hörlurar / öronpluggar kan skada din hörsel.



Anslut headsetet till uttaget

på Konftel Ego.

Ljudet flyttas automatiskt till headset.



Dra ut kontakten till headsetet.
Ljudet flyttas automatiskt till högtalarna i Konftel Ego.
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INSTÄLLNINGAR
KNAPPLJUD


Tryck och håll
nedtryckt i fem sekunder för att växla mellan att inaktivera och aktivera
klickljud för knapparna på Konftel Ego.
Symbolen

indikerar aktivt knappljud. Symbolen

indikerar inaktiverat knappljud.

RENSA LISTA MED PARKOPPLADE ENHETER


Tryck och håll
Konftel Ego.

nedtryckt i fem sekunder för att rensa listan med parkopplade enheter i
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UPPGRADERING AV PROGRAMVARAN
Du kan uppgradera mjukvaran i Konftel Ego med hjälp av programmet Konftel Upgrade
Utility via en USB-ansluten PC med Microsoft® Windows®. Se även www.konftel.com/
upgrades för mer information.

INSTALLERA KONFTEL UPGRADE UTILITY




Gå till webbsidan www.konftel.com/upgrades och välj Konftel Ego.
Välj att hämta programmet Konftel Upgrade Utility.
Installera programmet i din dator.
Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

UPPGRADERA PROGRAMVARAN




Anslut din Konftel Ego till datorn med en USB-kabel.
Bluetooth ska inte vara aktivt och inget ljud spelas i datorn.
Tryck och håll knappen
ringsläge.
Symbolen




intryckt i fem sekunder för att sätta Konftel Ego i uppgrade-

visas på skärmen tills uppgraderingen påbörjats.

Starta Konftel Upgrade Utility i din dator.
Följ anvisningarna som guiden i programmet ger dig.
Konftel Ego återstartas automatiskt efter genomförd uppgradering.



Vill du kontrollera vilken mjukvaruversion som är installerad i Konftel Ego, kan du trycka
två gånger snabbt på knappen (av/på). Mjukvaruversionen visas på skärmen.



Du kan lämna uppgraderingsläget utan att genomföra en uppgradering genom att trycka
knappsekvensen: , , , , , .
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TEKNISKA DATA
Artikelnummer

910101081

Storlek

145 x 134 x 32 mm.

Vikt

230 g.

Display

1,77″ Färg-LCD, 128x160 pixlar.

Uppgradering

Konftel upgrade utility (för Microsoft® Windows®) uppgraderar
programvaran i Konftel Ego via USB.

Strömförsörjning
USB

Strömförsörjning och laddning av batteri via USB.

Batteri

1000 mAh Li-Ion.

Stand-by

72 h med enbart batteri

Samtalstid

12 h med enbart batteri

Anslutningar
USB

Micro USB. För anslutning av dator.

Bluetooth

Bluetooth 4.0. För anslutning till mobiltelefon eller annan utrustning som stödjer ”Bluetooth hands-free profile”.
Stöd för förenklad Bluetooth-parkoppling och anslutning med
hjälp av NFC (near-field communications).
För musikuppspelning med högsta ljudkvalitet och musikstyrning
via musikläget i Konftel Ego, krävs stöd för A2DP (advanced
audio distribution profile).

Headset

3,5 mm teleplugg (TRS/TRRS).

Ljud
Ljudoptimering

OmniSound®.

Mikrofon

Två mikrofoner med ”beamforming”

Upptagningsområde

Upp till 30 m2.

Frekvensomfång musik

50–24000 Hz.

Frekvensomfång tal

50–7000 Hz

Volym

90 dB SPL 0,5 m.

Miljö
Temperatur

5°–40°C.

Luftfuktighet

20–80% kondensfritt.

Rekommenderade akustikförhållanden
Efterklangstid 0,5 S Rt 60.
Bakgrundsljud < 45 dBA.
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Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända
sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra
möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att
spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande
för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd
i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt
huvudkontor i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com.

Huvudkontor: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Sweden
Tel: 090-70 64 89, Fax: 090-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com
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