
SVENSKA

Konftel 300Wx är en batteridriven 
trådlös konferenstelefon för anslut-
ning till DECT-system, mobiltelefon 
eller dator. Den kan anslutas till 
en Konftel DECT basstation eller 
valfritt GAP/CAT-iq-kompatibelt 
DECT-system.

På www.konftel.com/300wx hittar 
du en handbok med utförligare 
anvisningar om anslutningsmöjlig-
heter och funktioner. 

Snabbguide Konftel 300Wx

Uttag för SD minneskort 
Det går både att spela in pågående samtal och använda 
Konftel 300Wx som en diktafon. 

Tryck på knappen  för att stoppa och starta inspel-
ning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.  

Indikeringslampor 
Blinkar blå  Inkommande samtal
Lyser blå  Pågående samtal
Blinkar röd  Vänteläge, mikrofon och  

högtalare avstängda
Lyser röd  Sekretessläge, mikrofon avstängd

Laddning
Ställ Konftel 300Wx i ladd-
stället för att ladda batteriet 
eller anslut strömsladden 
direkt till Konftel 300Wx. 
Ett fulladdat batteri klarar upp 
till 60 timmar samtalstid. Konftel 
300Wx varnar när kapaciteten 
understiger 1 timmes samtalstid.

Signalstyrka DECT
Datum
Tid
Batteriladdning

Full laddning
< 1h samtalstid

Displaysymboler



NavIgera I meNyer och göra INStäLLNINgar

BeSKrIvNINg

Menyn i Konftel 300Wx 
innehåller alternativen: 
SamtaLSLISta

teLeFoNBoK

KoNFereNSgUIDe 

INSPeLNINg

INStäLLNINgar

StatUS 

 Tryck på . 

 Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med 
oK. 

 Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen .

 Lämna menyn genom att trycka på  igen. 

 Observera att alla inställningar måste avslutas med oK för att 
aktiveras. 

alfanumeriska knappar
håll en knapp intryckt i 2 sekunder för 

att öppna telefonboken

meny
Inställningar

Navigering i menyer
visning av samtalslista

Nej/avbryt/backa, 
Inspelning

öka volym

minska volym

Sekretess
(mikrofon avstängd)

vänteläge

oK
Ja/bekräfta val

Konferens
automatisk uppringning av 
mötes grupper
ett tryck på denna knapp 
kopplar alltid ihop alla 
parter till ett konferens-
samtal

Navigering i menyer
visning av samtalslista

Svara/koppla upp samtal
Under samtal: tryck för att 
ringa upp en ny part

avsluta samtal 
På/av

val av anslutning



Komma IgåNg

mini-USB-port för 
datoranslutning

aNväNDa Dator
 Anslut Konftel 300Wx till en dator med 

den medföljande USB-kabeln. 

 Kontrollera att Konftel 300Wx USB 
audio är vald som datorns ljudenhet i 
datorns inställningar.

ringa voIP-samtal
 Koppla upp samtalet i datorn (eller 

svara på ett inkommande samtal) med 
exempelvis ett webbkonferensprogram, 
Microsoft Lync® eller Skype®.

aNväNDa moBILteLeFoN
 Anslut en mobiltelefon med en tillbehörs-

kabel. 

 Tryck på . Välj moBIL och bekräfta 
med oK. 

ringa mobilsamtal
 Tryck på  för att aktivera Konftel 

300Wx.

 Koppla upp samtalet med mobiltelefonen.

regIStrera I BaSStatIoN
 Sätt basstationen i registreringsläge. 

 Välj  > INStäLLNINgar > Dect > 
regIStrera.

 Välj bas (1–4).

 Ange basstationens PIN-kod. 

 Koden är 0000 för Konftel DECT bassta-
tion.
Konferenstelefonen söker nu efter en bassta-
tion. Basstationen måste vara i registrerings-
läge. Om registreringen lyckas visas texten 
KLart i displayen.
Konferenstelefonen är nu klar att använda.



www.konftel.com

Svara och rINga
 Tryck på  för att svara på ett inkom-

mande samtal. 

 Slå numret och tryck  för att ringa ett 
samtal. 

 Tryck på en pilknapp för att öppna en 
samtalslista med tidigare slagna nummer. 
Ring upp med .

 Tryck och håll en alfanumerisk knapp 
intryckt i två sekunder för att ringa upp 
en kontakt i telefonboken. 

UNDer SamtaL
 Justera högtalarens volym med knap-

parna  och . 

 Tryck på  för att stänga av mikrofonen. 

 Tryck på  för att sätta samtalet i vänte-
läge. 
Både mikrofon och högtalare är avstängda och 
samtalet ligger vilande. 

 Tryck på samma knapp igen för att åter 
koppla in samtalet.

SamtaL

 Observera att olika växlar kan kräva olika 
signal. Om du har problem att ringa 
flerpartssamtal: Kontakta din telefonan-
svarige eller din operatör om vilka inställ-
ningar som krävs och läs i handboken om 
hur du gör inställningarna. 

Lägga tILL Part I SamtaL
	Tryck på knappen  under samtalet. 

Pågående samtal sätts i vänteläge. 

	Slå den andra mötesdeltagarens nummer 
och avvakta svar.

 Tryck på knappen  för att koppla ihop 
alla mötesdeltagare.

KoNFereNSgUIDeN
Du skapar grupper med upp till sex parter 
via  > KoNFereNSgUIDe > Lägg tILL 
grUPP.

 Tryck på knappen  och välj en mötes-
grupp. Tryck oK om du vill se vilka 
deltagare som ingår i gruppen och  för 
att ringa upp.

 Följ anvisningarna i guiden och svara 
med oK eller . 
Pågående samtal sätts i vänteläge när nästa 
deltagare rings upp.
När alla deltagare ringts upp, kopplas de auto-
matiskt samman i ett konferenssamtal.

FLerPartSSamtaL
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