
Konftel 250 to telefon konferencyjny podłączany do analogowej linii telefonicznej. Pełna instrukcja 
obsługi zawierająca szczegółowe informacje o opcjach połączeń i funkcjach dostępna jest w naszej 
witrynie internetowej: www.konftel.com/250. 

Gniazdo na kartę pamięci SD
Można rejestrować realizowane połączenie 
i wykorzystać telefon Konftel 250 jako 
dyktafon. 

Naciśnij klawisz , aby rozpocząć lub 
zatrzymać rejestrowanie.
Nagrania są dostępne w menu.  

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

głośnik wyłączone
Czerwona świeci Wyciszenie, mikrofon 

wyłączony

Konftel 250 Skrócona instrukcja obsługi

POLSKI



NAWIGACJA PO MENU I ZMIANA USTAWIEŃ

OPIS

Menu telefonu 
Konftel 250 zawiera 
następujące opcje: 
KSIĄŻKA TEL.
USTAWIENIA
ASYSTENT KONF.
REJESTROWANIE
STATUS

 Naciśnij klawisz . 

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

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

 Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij klawisz . 
 Pamiętaj, że po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnąć 

OK, aby je aktywować. 

Klawisze alfanumeryczne
Przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy, aby 

otworzyć książkę telefoniczną

OK 
tak/ potwierdzanie wyboru

Odbiór/ nawiązywanie połą-
czeń i FLASH
Podczas połączenia: 
Naciśnij, aby nawiązać 
połączenie z nową osobą
Rozłączenie/ zakończenie 
połączenia

Asystent konferencji
Automatyczne połączenie z 
grupą rozmówców
Jedno naciśnięcie tego 
klawisza zawsze łączy 
wszystkich rozmówców w 
połączeniu konferencyjnym

Książka telefoniczna

Menu ustawieńNawigacja po menu
Wyświetlanie listy połączeń

Nie/ koniec/ wstecz 
Rejestrowanie

Głośniej

Ciszej

Wycisz,  
rozmówca Cię nie 

słyszy

Zawieszanie 
połączenia

Nawigacja po menu
Wyświetlanie listy połączeń



Beskrivelse    •    Tilkobling    •    linjevelgeren

PODŁĄCZENIE I INSTALOWANIE 
URZĄDZENIA
 Podłącz do linii analogowej, zgodnie z 

ilustracją. 

 Podłącz telefon Konftel 250 do sieci 
zasilającej używając zasilacza, zgodnie z 
ilustracją. 

 Umieść telefon konferencyjny na środku 
stołu.

WPROWADZENIE

WYBÓR REGIONU I JĘZYKA
Przy pierwszym uruchomieniu należy wybrać 
region, w którym używany  jest telefon 
Konftel 250. Następnie urządzenie automa-
tycznie skonfiguruje sieć telekomunikacyjną 
dla tego regionu. 

 Wybierz region, w którym się znajdujesz. 
Kliknij OK, aby potwierdzić wybór.

 Wybierz żądany język. Kliknij OK, aby 
potwierdzić wybór.

 Wybierz  > USTAWIENIA, jeśli chcesz 
ustawić datę i godzinę lub zmienić inne 
ustawienia.



www.konftel.com

ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE 
POŁĄCZEŃ
 Naciśnij , aby odebrać połączenie 

przychodzące. 

 Wybierz numer i naciśnij , aby nawią
zać połączenie. 

 Naciśnij klawisz strzałki, aby otworzyć 
listę połączeń zawierającą wcześniej 
wybierane numery. Połącz się, naciskając 

.

 Naciśnij i przytrzymaj klawisz alfanume-
ryczny przez dwie sekundy, aby połączyć 
się z kontaktem w książce telefonicznej.  

PODCZAS POŁĄCZENIA
 Zmień głośność głośnika używając 

klawiszy  i . 

 Naciśnij klawisz , aby wyłączyć mikro-
fon. 

 Naciśnij klawisz HOLD, aby zawiesić 
połączenie. 
Mikrofon i głośnik są wyłączone, a połączenie 
jest zawieszone. 

 Ponownie naciśnij ten sam klawisz, aby 
wznowić połączenie.

POŁĄCZEŃ

 Jeśli podczas nawiązywania połączeń 
wielostronnych występują problemy: 
Sprawdź w instrukcji obsługi, jak wpro wa
dzić wymagane ustawienia.  

DODAWANIE ROZMÓWCY
 Naciśnij klawisz  w trakcie połączenia. 

Połączenia w toku zostaną wstrzymane i 
usłyszysz drugi ton wybierania. 

 Wybierz numer drugiego uczestnika, 
naciśnij i zaczekaj na odpowiedź.

 Naciśnij klawisz , a następnie 3, 
aby połączyć wszystkich uczestników 
spotkania, lub klawisz , aby powrócić 
do poprzedniego połączenia.

ASYSTENT KONFERENCJI
Można tworzyć grupy złożone z maksymalnie 
sześciu osób, otwierając  > ASYSTENT 
KONF. > DODAJ GRUPĘ.

 Naciśnij klawisz  (Konferencja) i 
wybierz grupę konferencyjną. Naciśnij 
OK, jeśli chcesz sprawdzić, kto jest w 
grupie, oraz klawisz , aby nawiązać 
połączenie.

 Postępuj według instrukcji asystenta i 
odbierz, naciskając OK lub . 
Kiedy zadzwoni następny uczestnik, 
połączenia w toku zostaną wstrzymane.

 Naciśnij klawisz  (Konferencja), aby 
połąc zyć wszystkich uczestników spotkania.

POŁĄCZENIA WIELOSTRONNE
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Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce:
KONTEL, 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30.
Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl


