
Conference phones for every situation

Konftel 300M Skrócona instrukcja obsługi
POLSKI



Opis

Gniazdo na 
kartę pamięci 
sD

Diody 
Niebieska pulsuje  Połączenie przychodzące
Niebieska świeci Połączenie w toku
Czerwona pulsuje  Wstrzymanie, mikrofon i 

głośnik wyłączone
Czerwona świeci Wyciszenie, mikrofon 

wyłączony

Klawisze alfanumeryczne, książka telefoniczna

MENU, 
menu ustawień

STRZAŁKA W GÓRĘ 
nawigacja po menu, 

wyświetlanie listy połączeń

C 
nie/ koniec/ wstecz, 

rejestrowanie

Głośniej

Ciszej

OK / tak/ potwierdzanie 
wyboru

STRZAŁKA W DÓŁ 
nawigacja po menu, 

wyświetlanie listy połączeń

WYCISZ, rozmówca Cię 
nie słyszy

HOLD 
 zawieszanie połą-

czenia

Odbiór/ nawiązywanie 
połączeń

Rozłączenie/ zakończenie 
połączenia

Konftel 300M to zasilany 
bateryjnie, bezprzewodowy 
telefon konferencyjny, który 
można podłączyć do sieci 
komórkowych (GSM/3G) lub 
komputerów (USB).  
Pełna instrukcja obsługi, 
zawierająca szczegółowe 
informacje o opcjach połączeń 
i funkcjach, jest dostępna w 
naszej witrynie internetowej: 
www.konftel.com/300M.

Ładowanie baterii
Ładowanie baterii polega na 
odłożeniu aparatu Konftel 
300M na stację bazową lub 
podłączeniu do niego kabla 
zasilającego. 
Maksymalnie naładowana 
bateria zapewnia do 30 
godzin czasu rozmowy. 
Telefon Konftel 300M infor-
muje, kiedy pozostała mniej 
niż godzina czasu rozmowy.

Pełne naładowanie
< 1 godz. czasu rozmowy

KONFERENCJA 
automatyczne 
połączenie z grupą 
konferencyjną i obsługa 
połączeń wielostronnych 

LiNE MODE  
mostkowanie połączeń 
USB i komórkowych

Wyświetlane symbole
Siła sygnału
3G
Data i godzina
Operator
Ładowanie baterii
Nieprzeczytane wiadomości

Brak baterii
Podłączono do sieci



Выбранный в меню 
параметр отображается 
жирным шрифтом.

Имя, выбранное в списке 
контактов, отображается 
со стрелкой напротив 
него. 

Если меню содержит 
список настроек 
параметров, он 
отображается ячейками 
напротив параметров. 
Заполненная ячейка 
указывает текущую 
настройку. 

NAWIGACjA PO MENU I ZMIANA USTAWIEń

 Naciśnij klawisz MENU. 

 Używając klawiszy strzałek, wybierz żądaną opcję menu. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 

 Aby anulować ustawienie lub cofnąć się o jeden poziom w menu, naciśnij klawisz C.

 Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij klawisz MENU. 
 Pamiętaj, że po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnąć OK, aby je aktywować. 

 Można bezpośrednio wyświetlić opcję menu, naciskając klawisz numeryczny, który odpowiada 
jej pozycji w menu (np. 2, aby wyświetlić KSIĄŻKA TEL, a następnie 3, aby wybrać EDYTUJ KONTAKT).

Opcja wybrana z menu jest 
wyświetlana pogrubionym 
tekstem.

Nazwa wybrana z listy kon-
taktów jest poprzedzona 
strzałką. 

Jeśli menu zawiera listę 
opcji ustawień, informują 
o tym kwadraciki przed 
ich nazwami. Wypełniony 
kwadracik wskazuje aktu-
alne ustawienie. 

Opis

SZUKAJ KONTAKTU

KSIĄŻKA TEL. USTAWIENIAASYSTENT KONF. REJESTROWANIE STATUS

DODAJ KONTAKT

EDYTUJ KONTAKT

USUŃ KONTAKT

USUŃ WSZYSTKO

STATUS

JĘZYK

TON KLAWISZY

DATA I GODZINA

GŁOŚN. DZWONKA

KOREKTOR GRAF.

TEKST NA EKRANIE

HIBERNACJA

AKTUALIZACJA

PRZYWR UST FABR

SZUKAJ GRUPY

DODAJ GRUPĘ

EDYTUJ GRUPĘ

USUŃ GRUPĘ

USUŃ WSZYSTKO

ODTWÓRZ PLIK

ZM NAZWĘ PLIKU

USUŃ PLIK

USUŃ WSZYSTKO

USTAWIENIA

STATUSSTATUS

KONTRAST LCD

IMPORTUJ Z SIM

EKSPORTUJ DO SIM

WYCHODZĄCE

LISTA POŁĄCZEŃ

PRZYCHODZĄCE

NIEODEBRANE

USUŃ LISTY

DŹWIĘK

SIEĆ

BEZPIECZEŃSTWO

WYGLĄD

ZMIEŃ KOD PIN

WYMAGANY PIN

3G (UMTS)

WYBÓR OPERATORA

FIRMWARE

NIEODEBRANE

SKRZ. ODBIORCZA

NOWA



POŁąCZENIA

ODBIERANIE I NAWIąZYWANIE 
POŁąCZEń

Odbieranie połączeń
Słychać dźwięk dzwonka i zaczynają 
pulsować niebieskie diody.

 Naciśnij , aby odebrać. 
Diody świecą stale na niebiesko.

Nawiązywanie połączeń
 Wybierz numer.

 Naciśnij . 
Numer jest wybierany, a diody świecą stale na 
niebiesko. 

Lista połączeń
 Wybierz MENU > LISTA POŁąCZEń.

 Wybierz WYCHODZąCE, PRZYCHODZąCE 
lub NiEODEBRANE. 
Lista połączeń pojawi się na wyświetlaczu.

 Użyj klawiszy strzałek do przeglądania 
listy połączeń.

 Naciśnij .
Nastąpi połączenie z wybranym numerem.

 Listę połączeń wychodzących można 
również wyświetlić, naciskając klawisz 
strzałki. 

Wybieranie z książki telefonicznej
 Wciśnij klawisz alfanumeryczny przez 

dwie sekundy. 
Na ekranie wyświetlacza pojawią się wpisy z 
książki telefonicznej w kolejności alfabetycznej 
– zaczynając od litery z wciśniętego klawisza. 

 Użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia 
nazwiska w książce telefonicznej. 

 Naciśnij .
Wybrany numer jest wybierany.

PODCZAS POŁąCZENIA

Regulacja głośności głośnika
 Zmień głośność głośnika używając 

klawiszy  i . 

Wyciszanie i wstrzymywanie
 Naciśnij klawisz  (Wyciszenie), aby 

wyłączyć mikrofon. 
Diody zmienią kolor z niebieskiego na czerwo-
ny. Druga strona nie słyszy, co mówisz. 

 Naciśnij klawisz   (Wyciszenie), aby 
wznowić rozmowę.

 Naciśnij klawisz HOLD, aby zawiesić 
połączenie. 
Diody zmienią kolor z niebieskiego na czerwo-
ny i pulsują. Mikrofon i głośnik są wyłączone, a 
połączenie jest zawieszone. 

 Naciśnij klawisz HOLD, aby wznowić 
rozmowę.

Kończenie połączeń
 Zakończ połączenie, naciskając .

Instrukcje dodawania i 
aktualizowania numerów 
w książce telefonicznej 
można znaleźć w pełnej 
instrukcji obsługi.



REjESTROWANIE

REjESTROWANIE 

Rozpoczęcie rejestrowania
 Wciśnij klawisz REC/C po czym naciśnij 

OK, aby potwierdzić. 
Na ekranie wyświetlacza pulsuje symbol 
rejestrowania.

Zakończenie rejestrowania
 Wciśnij klawisz REC/C po czym naciśnij 

OK, aby potwierdzić. 
Symbol rejestrowania nie jest już wyświetlany 
na ekranie.

Funkcja wyciszania
 Naciśnij klawisz  (Wyciszenie) w trak-

cie połączenia, aby wyłączyć mikrofon. 
Diody zmienią kolor z niebieskiego na 
czerwony. 
Druga strona nie słyszy, co mówisz, i reje-
strowana jest tylko strona, z którą nawiązano 
połączenie.

ODSŁUCHIWANIE NAGRANIA
 Wybierz MENU > REjESTROWANIE > 

ODTWÓRZ PLIK.

 Zaznacz żądany folder (data) i naciśnij 
OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań 
dla podanej daty. Dla każdego nagrania 
zostanie wyświetlona nazwa, data, godzina i 
długość. 

 Zaznacz żądane nagranie i rozpocznij 
odtwarzanie, naciskając OK.

Wstrzymywanie odtwarzania
 Wstrzymaj odtwarzanie, naciskając OK. 

 Wznów odtwarzanie, ponownie naciska-
jąc OK.

Przesuwanie do przodu odtwarzane-
go nagrania
 Przesuwaj odtwarzanie do przodu, 

naciskając strzałkę w dół, lub do tyłu, 
naciskając strzałkę w górę. 

 Po każdym naciśnięciu klawisza nagranie 
przesuwa się o około 10 sekund.

Zatrzymywanie odtwarzania
 Zatrzymaj odtwarzanie, naciskając C.

Można rejestrować 
realizowane połączenie 
i wykorzystać telefon 
Konftel 300M jako dyk-
tafon.
Nagraną telekonferencję 
można odsłuchać za 
pomocą telefonu Konftel 
300M lub komputera 
wyposażonego w czytnik 
kart pamięci SD. Nagrania 
zapisywane są w for-
macie .wav i mogą być 
odtwarza ne przez dowolny 
odtwarzacz multimedialny. 



TWORZENIE GRUP 
KONFERENCYjNYCH
 Wybierz MENU > ASYSTENT KONF. > 

DODAj GRUPĘ. 

 Wprowadź nazwę grupy i naciśnij OK, aby 
potwierdzić. 

 Naciśnij OK, aby wprowadzić pierwszą osobę. 

 Wpisz nazwisko pierwszej osoby i naciśnij 
OK, aby potwierdzić. Wpisz numer i 
naciśnij OK, aby potwierdzić.

 Naciśnij OK, aby dodać kolejną osobę i 
powtórz powyższe czynności. 

 Zakończ, naciskając C.

NAWIąZYWANIE POŁąCZEń Z 
GRUPą KONFERENCYjNą
 Naciśnij klawisz  (Konferencja).

 Wybierz grupę konferencyjną, z którą 
chcesz się połączyć.

 Naciśnij OK, jeśli chcesz sprawdzić, kto 
jest w tej grupie, przed nawiązaniem 
połączenia. Następnie ponownie naciśnij 
OK lub , aby nawiązać połączenie.

 (Jeśli chcesz nawiązać połączenie bez 
sprawdzania, kto jest w danej grupie, 
naciśnij bezpośrednio ). 
Telefon Konftel 300M dzwoni do pierwszej 
osoby i prosi o potwierdzenie, gdy osoba 
odbierze połączenie. 

 Gdy pierwsza osoba odbierze połączenie, 
naciśnij OK.
Połączenia w toku zostaną wstrzymane. 

Asystent konferencji 
ułatwia zestawianie 
połączeń z udziałem nawet 
sześciu osób. Wystarczy 
nacisnąć kilka klawiszy, 
aby utworzyć 20 grup kon-
ferencyjnych, a następnie 
połączyć się z dowolną 
grupą.  
Uwaga! Niektórzy 
operatorzy i niektóre 
abonamenty mają ogranic-
zenia dotyczące połączeń 
wielostronnych, w związku 
z czym pewne funkcje nie 
będą działać. Dodatkowe 
informacje można uzyskać 
u lokalnego operatora.

 Kontynuuj w ten sam sposób dla każdej 
osoby z grupy. 

 Naciśnij klawisz C, jeśli jedna z osób nie 
odpowiada.
Asystent konferencji zapyta, czy chcesz 
ponownie zadzwonić do tej osoby. 

 Naciśnij OK lub C. 

 Naciśnij klawisz  (Konferencja).
Wszyscy uczestnicy są teraz połączeni w 
jednej rozmowie.

PODŁąCZANIE NOWEj LINII 
PODCZAS POŁąCZENIA
 Naciśnij . 

Pojawi się okno do wpisania nowych numerów. 

 Wybierz numer drugiego uczest-
nika, naciśnij OK lub  i zaczekaj na 
odpowiedź.
Połączenia w toku zostaną wstrzymane. 

 Naciśnij klawisz  (Konferencja).
Wszyscy uczestnicy są teraz połączeni w 
jednej rozmowie.

jeśli po wywołaniu drugiego 
numeru nie ma odpowiedzi
 Wróć do pierwszego połączenia, 

naciskając klawisz  (Konferencja).

ASYSTENT KONFERENCjI 



Kod piN
Jeśli zdecydujesz się nie 
wpisywać kodu PIN lub jeśli 
nie ma karty SIM, aparat 
Konftel 300M nawiąże 
tylko połączenie USB, a 
na wyświetlaczu będzie 
pulsował symbol karty SIM. 

Wykorzystanie 
jako urządzenie 
konferencyjne
Po podłączeniu do kom-
putera, aparat Konftel 
300M działa jak urządzenie 
konferencyjne do połączeń 
VoIP. Oznacza to, że zostaną 
włączone głośniki i mikro-
fony, a także zaawansowane 
zarządzanie dźwiękiem 
w OmniSound®. Mikrofon 
można wyłączyć klawiszem 

 (Wyciszenie).

Połączenia VoIP (Voice 
over IP) są przesyłane jako 
pakiety danych przez sieć/ 
Internet. W przypadku 
połączeń realizowanych 
przez komputery, wyma-
gane jest oprogramowanie 
VoIP (np. Microsoft Lync 
lub Skype®) lub usługa 
spotkań internetowych, 
gdzie kilku uczestników 
może komunikować się i 
wymieniać dokumenty za 
pomocą swoich przeglądarek 
internetowych lub specjal-
nego programu klienckiego. 

Gniazdo mini-USB do podłączenia 
komputera

WPROWADZENIE   •   MOSTKOWANIE

PRZYGOTOWANIE DO UżYCIA
 Otwórz pokrywę baterii i włóż kartę SIM, 

zgodnie z rysunkiem. 

 Włóż baterię zgodnie z rysunkiem. 

Urządzenie Konftel 300M uruchomi się, a 
po chwili na wyświetlaczu pojawi się okno do 
wpisania kodu PIN.

 Wpisz kod PIN karty SIM i potwierdź, 
naciskając OK.

 Umieść telefon konferencyjny na środku 
stołu.

 Umieść telefon konferencyjny w 
odległości co najmniej 20 cm od uczest-
ników spotkania.

PODŁąCZANIE DO KOMPUTERA 
 Podłącz telefon Konftel 300M do kompu-

tera otrzymanym kablem USB. 

 Sprawdź, czy aparat Konftel 300M UsB 
Audio jest wybrany jako urządzenie 
dźwiękowe w ustawieniach komputera.

POŁąCZENIE MOSTKOWANE
Domyślnie dźwięk przez sieć komórkową 
i USB jest mostkowany. Możesz wyłączyć 
mostkowanie, jeśli nie chcesz, aby dźwięki z 
komputera były słyszane podczas połączeń 
komórkowych. 

 Naciśnij klawisz LiNE MODE.
Pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć most-
kowanie (lub włączyć, jeśli zostało wyłączone). 

 Potwierdź, naciskając OK, lub anuluj, 
naciskając C. 

Odblokuj 

Dociśnij 
kartę SIM

Zablokuj

Karta siM 
(pod baterią)



www.konftel.com Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Szwecja
Telefon: +46 90 706 489   Faks: +46 90 131 435  
info@konftel.com  

Konftel jest jednym ze światowych pionierów w tworzeniu zaawansowanych technologicznie aparatów 
konferencyjnych, w których wykorzystuje niezawodną technologię Full duplex. Firma będąca liderem 
na rynku telefonicznych urządzeń głośnomówiących cały czas rozwija produkty i technologie używane 
podczas konferencji w oparciu o doświadczenia w dziedzinie akustyki i cyfrowej obróbki dźwięku. 
Wszystkie rozwiązania firmy Konftel działają w oparciu o inteligentną technologię przekazywania 
dźwięku – OmniSound®, zapewniającą krystalicznie czysty dźwięk. Więcej informacji o firmie Konftel 
i jej produktach na stronie www.konftel.com.

110147-61-001 rev 1c


