DANSK

Quick-guide til Konftel 55W
Konftel 55W er en konferenceenhed, som kan tilsluttes din bordtelefon, din mobiltelefon og din
computer. Den omdanner dine kommunikationsværktøjer til konferencetelefoner med Konftels
unikke lydteknologi OmniSound® HD.

Til / Fra (langt tryk)

Anti-medhør (mikrofon slukket / højttaler slukket)

Berøringsskærm

Indikatorlamper (LED)
Blinker blåt
Indgående opkald via Bluetooth
Lyser blåt
Lydkanal tændt/igangværende opkald
Lyser rødt
Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket
Blinker rødt
Venteposition, mikrofon og højttaler slukket

BESKRIVELSE
Konftel 55W har automatisk detektering af de tilslutninger, du foretager. Tilslut en mobiltelefon,
så dukker der en knap op til aktivering af lydstrømmen fra mobiltelefonen på skærmen. Sæt et
SD-kort i, så vises der en knap til indspilning på SD-kortet. En knap, som lyser, indebærer, at
funktionen er aktiv. Når du trykker på knappen, skifter den mellem fra og til.
Konftel 55W har udvidet støtte for UC-løsninger som f.eks. Microsoft® Lync®. For yderligere
information om dette og produktets øvrige funktioner se www.konftel.com.

Udtag til ekstra mikrofoner

Batteridæksel

Tilslutning til:
Bordtelefon (adapter)
Strømforsyning
Mobiltelefon
Headset (3,5 mm)
Computer (Mini-USB)
Udtag til SD-hukommelseskort
Du kan både indspille igangværende opkald
og bruge Konftel 55W som diktafon.
Sæt et SD-kort i, og tryk på indspilningsknappen for at starte indspilning.
Indspilninger er tilgængelige via menuen.

Eksempel på, hvordan
skærmen kan se ud.
Her er en Bluetoothtelefon tilsluttet og en
computer tilsluttet og
aktiv.

BESKRIVELSE •
BORDTELEFON

TILKOBLING
MOBILTELEFON
• LINJEVELGEREN

Tilslut bordtelefon

Tilslut mobiltelefon med kabel





Tilslut telefonen til Konftel 55W ved
hjælp af en telefonadapter (tilbehør).
Knappen

vises på Konftel 55W.

Tilslut mobiltelefonen til Konftel 55W.
(Der kræves et tilbehørskabel til din
telefon.)
Knappen

Tag telefonrørets ledning ud af telefonen, og tilslut den
til telefonadapteren i henhold til ovenstående billede.



Foretag et testopkald for at kontrollere,
at lydniveauet er godt hos modtageren.



Mikrofonniveauet i Konftel 55W kan
justeres, så det fungerer optimalt med
den aktuelle telefon. (Se håndbogen)

Ring op



Tryk på
på Konftel 55W for at flytte
lyden fra telefonen til Konftel 55W.
Knappen
blåt.

og indikeringslamperne lyser



Løft røret, og foretag et opkald med
bordtelefonen.



Tryk på knappen
for at flytte lyden til
og fra bordtelefonens rør.

vises på Konftel 55W.



Foretag et testopkald for at kontrollere,
at lydniveauet er godt hos modtageren.



Mikrofonniveauet i Konftel 55W kan
justeres, så det fungerer optimalt med
den aktuelle telefon. (Se håndbogen)



Bemærk, at det ikke er muligt at
benytte en bordtelefon og en mobiltelefon samtidigt med Konftel 55W.
Bordtelefonens tilslutning deaktiveres,
når mobiltelefonen tilsluttes.

Ring op



Tryk på knappen på Konftel 55W for
at flytte lyden fra mobiltelefonen til
Konftel 55W.
Knappen




og indikeringslamperne lyser blåt.

Foretag et opkald med mobiltelefonen.
Tryk på knappen for at flytte lyden til
og fra mobiltelefonen.

BLUETOOTH

Tilslut computer

Tilslut telefon med Bluetooth



Tilslut din computer til Konftel 55W ved
hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Bluetooth skal være aktiveret både i Konftel
55W og i din telefon.

Knappen
vises på Konftel 55W og USBlyden aktiveres.



Afhængigt af computerens operativsystem kan det være nødvendigt at
indstille, at Konftel 55W skal benyttes
som lydenhed.









Tilslut samtalen på computeren ved
hjælp af f.eks. en internetmødetjeneste
eller Skype®.



Det er muligt at kombinere samtaler via
en tilsluttet telefon og computer ved at
aktivere begge tilslutninger.



Konftel 55W har også udvidet støtte for
visse UC-løsninger (f.eks. Microsoft®
Lync®). På www.konftel.com findes
yderligere information om, hvilke
UC-løsninger der understøttes.

www.konftel.com

Vælg din telefon fra listen, og tryk på .

Når telefonen er tilsluttet, vises knappen
på Konftel 55W. Du ser også navnet på din
telefon.

Anvend med computer
Tryk på knappen
på Konftel 55W,
hvis den ikke allerede lyser blåt.

på Konftel 55W.

Hvis din telefon mangler i listen,
trykker du på for at tilføje den.
Mobiltelefonen skal være ”synlig”
(Bluetooth-indstilling).

Konftel 55W kan oplades og drives via
USB, hvis batteriet er isat. Det er ikke
nødvendigt at tilslutte netadapteren.



Tryk på knappen

Der vises en liste med allerede parkoblede
enheder.



Hvis du har et igangværende opkald i
din telefon, flyttes samtalen automatisk
over til Konftel 55W, når tilslutningen er
færdig.

Ring op



Ring op ved at trykke
meret.



Det er muligt at flytte samtalen mellem
Konftel 55W og mobiltelefonen ved at
trykke på
eller
.



Det er også muligt at ringe fra mobiltelefonen og derefter trykke på
for at
flytte samtalen over til Konftel 55W.
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