
Udtag til SD-hukommelseskort
Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge 
Konftel 300Wx som diktafon. 

Tryk på knappen  for at stoppe og starte indspil-
ning.
Indspilninger er tilgængelige via menuen.

Indikatorlamper 
Blinker blåt  Indgående opkald
Lyser blåt  Igangværende opkald
Blinker rødt  Venteposition, mikrofon og højttaler er 

slukket
Lyser rødt  Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

Quick-guide til Konftel 300Wx

DAnsK

Konftel 300Wx er en batteridrevet 
trådløs konferencetelefon til tilslut-
ning til DECT-system, mobiltelefon 
eller computer. Den kan sluttes til 
en Konftel DECT basisstation eller 
et valgfrit GAP/CAT-iq-kompatibelt 
DECT-system.

På www.konftel.com/300wx finder 
du en håndbog med udførlige anvis-
ninger vedr. tilslutnings muligheder og 
funktioner.

signalstyrke DECT
Dato
Tid
Batteristatus

Fuldt opladet
< 1t samtaletid

Displaysymboler Opladning
stil Konftel 300Wx i laderen 
for at oplade batteriet, eller 
sæt strømkablet direkte i 
Konftel 300Wx. 
Et fuldt opladet batteri rummer 
op til 60 timers samtaletid. 
Konftel 300Wx advarer, når 
kapaciteten er under 1 times 
samtaletid.



NavIgér I meNUer, Og FOretag INDStIllINger

BeSKrIvelSe

Menuen i Konftel 
300Wx indeholder 
valgmulighederne: 
SamtalelISte

teleFONBOg

KONFereNCegUIDe

INDSPIlNINg 

INDStIllINger 

StatUS

 Tryk på . 

 Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med OK.

 Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp 
af tasten .

 Forlad menuen ved at trykke på  igen. 

 Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med OK for at blive 
aktiveret. 

alfanumeriske taster
Hold en knap trykket inde i 2 sekunder 

for at åbne telefonbogen

menu
Indstillinger

Navigering i menuer
visning af samtaleliste

Nej/afbryd/gå tilbage
Indspilning

Forøg volumen

reducér volumenen

Sluk mikrofon

venteposition

OK
Ja/bekræft valg

Konferens
automatisk opkald til 
mødegrupper
et tryk på denne knap 
kobler altid alle parter til en 
konferencesamtale

Navigering i menuer
visning af samtaleliste

Svare/etablere samtale
Under samtalen: tryk for at 
ringe en ny part op

afslut samtale
tænd/sluk 

valg af tilslutning



KOm I gaNg

BrUg aF COmPUter
 Tilslut Konftel 300Wx til en computer ved 

hjælp af det medfølgende UsB-kabel. 

 Kontroller, at Konftel 300Wx USB audio 
er valgt som lydenhed i computerens 
indstillinger.

voIP-opkald
 Tilslut samtalen på computeren (eller 

besvar et indkommende opkald) med for 
eksempel et internetkonferenceprogram, 
Microsoft Lync® eller skype®.

BrUg mOBIlteleFON
 Tilslut en mobiltelefon ved hjælp af et 

tilbehørskabel. 

 Tryk på . Vælg mOBIl, og bekræft 
med OK. 

Foretag mobilopkald
 Tryk på  for at aktivere Konftel 300Wx.

 Tilkobl samtalen ved hjælp af mobiltelefo-
nen.

regIStrerINg I BaSISStatION
 stil basisstationen i registreringstilstand. 

 Vælg  > INDStIllINger > DeCt > 
regIStrerINg.

 Vælg basis (1–4).

 Angiv basisstationens PIn-kode. 

 Koden er 0000 for Konftel DECT basis-
station.
Konferencetelefonen søger nu efter den valgte 
basisstation. Basisstationen skal være i regist-
reringsstilling. Hvis registreringen lykkes, vises 
teksten Klar i displayet.
Konferencetelefonen er nu klar til brug.

miniUSB-port til 
computertilslutning
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ANDKOmmeNDe Og UDgåeNDe 
OPKalD
 Tryk på  for at besvare et indkom-

mende opkald. 

 Indtast nummeret, og tryk  for at fore-
tage et udgående opkald. 

 Tryk på en pileknap for at åbne en sam-
taleliste med tidligere indtastede numre. 
Ring op med .

 Hold en alfanumerisk tast inde i to 
sekunder for at ringe til en kontakt i 
telefonbogen. 

UNDer SamtaleN
 Justér højttalerens volumen ved hjælp af 

tasterne  og . 

 Tryk på  for at slukke for mikrofonen. 

 Tryk på  for at sætte samtalen i vente-
position. 
Både mikrofon og højttalere er slukket, og 
opkaldet ligger i venteposition. 

 Tryk på samme tast igen for atter at 
tilslutte samtalen.

OPKalD

 Bemærk at forskellige omstillinger kan 
kræve forskellige signaler. Hvis du har 
problemer med at etablere flerpartssam-
taler: Forhør dig hos din telefonansvarlige 
eller din operatør om, hvilke indstillinger 
der kræves, og læs i håndbogen om, 
hvordan du foretager indstillingerne. 

tIlFøJ eN Part tIl eN Samtale
 Tryk på knappen  under samtalen. 

Igangværende opkald sættes i venteposition. 

 Tast den anden mødedeltagers nummer, 
og vent på svar.

 Tryk på knappen  for at koble alle 
mødedeltagere sammen.

KONFereNCegUIDeN
Du skaber grupper med op til seks parter 
via   > KONFereNCegUIDe > tIlFøJ  
grUPPe.

 Tryk på knappen , og vælg en møde-
gruppe. Tryk på OK for at få vist delta-
gerne i gruppen, og på  for at ringe op.

 Følg anvisningerne i guiden og besvar 
med OK eller . 
Igangværende samtale sættes i venteposition, 
når den næste deltager ringes op.
Når alle deltagere er ringet op, kobles de auto-
matisk sammen i en konferencesamtale.

FlerPartSSamtale


