
Konftel 300Wx to zasilany bateryjnie, 
bezprzewodowy telefon konferencyjny, 
który można podłączyć do systemów 
DECT, telefonów komórkowego lub 
komputerów. Aparat można podłączyć 
do stacji bazowej DECT firmy Konftel 
lub dowolnego systemu DECT z 
obsługą profilu GAP/CAT-iq. 
Pełna instrukcja obsługi, zawierająca 
szczegółowe informacje o opcjach 
połączeń i funkcjach, jest dostępna 
w naszej witrynie internetowej: www.
konftel.com/300wx.

Gniazdo na kartę pamięci SD
Można rejestrować realizowane połączenie i 
wykorzystać telefon Konftel 300Wx 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 300Wx Skrócona instrukcja obsługi

POLSKI

Ładowanie baterii
Ładowanie baterii polega 
na odłożeniu aparatu Konftel 
300Wx na stację bazową lub 
podłączeniu do niego kabla 
zasilającego. 
Maksymalnie naładowana 
bateria zapewnia do 60 godzin 
czasu rozmowy. Telefon Konftel 
300Wx informuje, kiedy pozostała 
mniej niż godzina czasu rozmowy.

Siła sygnału DECT
Godzina
Data
Ładowanie baterii

Pełne naładowanie
< 1 godz. czasu rozmowy

Wyświetlane symbole



NaWiGacja Po MeNu i zMiaNa uSTaWień

oPiS

Menu telefonu Konftel 
300Wx 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, książka telefoniczna
Przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy, aby 

otworzyć książkę telefoniczną

Menu ustawieńSTRzaŁKa W GÓRĘ 
nawigacja po menu, 

wyświetlanie listy połączeń

Nie/ koniec/ wstecz, 
rejestrowanie

Głośniej

Ciszej

OK 
tak/ potwierdzanie wyboru

STRzaŁKa W DÓŁ 
nawigacja po menu, 

wyświetlanie listy połączeń

WYciSz, rozmówca cię 
nie słyszy

 
zawieszanie połączenia

odbiór/ nawiązywanie 
połączeń 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

opcje połączeń



Beskrivelse    •    Tilkobling    •    linjevelgerenWPRoWaDzeNie

KoRzYSTaNie z KoMPuTeRa
 Podłącz telefon Konftel 300Wx do 

komputera otrzymanym kablem USB. 

 Sprawdź, czy aparat Konftel 300Wx uSB 
audio jest ustawiony jako urządzenie 
dźwiękowe w ustawieniach komputera. 

Nawiązywanie połączeń VoiP
 Nawiąż połączenie (lub odbierz 

połączenie przychodzące), używając 
oprogramowania komputerowego VoIP, 
na przykład oprogramowania do konfe-
rencji internetowych, Microsoft Lync® lub 
Skype®.

KoRzYSTaNie z TeLeFoNu 
KoMÓRKoWeGo
 Podłącz telefon komórkowy za pomocą 

opcjonalnego kabla. 

 Naciśnij klawisz . Wybierz opcję 
MoBiLe i naciśnij OK, aby potwierdzić. 

Nawiązywanie połączeń komórkowych
 Naciśnij , aby włączyć telefon Konftel 

300Wx.

 Nawiąż połączenie za pomocą telefonu 
komórkowego.

RejeSTRoWaNie STacji BazoWej
 Przełącz stację bazową w tryb rejestro-

wania. 

 Wybierz  > uSTaWieNia > DecT > 
RejeSTRuj.

 Wybierz stację bazową (1–4).

 Wpisz kod PIN stacji bazowej. 
 Domyślny kod stacji bazowej DECT firmy 

Konftel to 0000.
Telefon konferencyjny wyszuka teraz stację 
bazową. Stacja bazowa musi znajdować się 
w trybie rejestrowania. Jeśli rejestrowanie 
powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat SuKceS.
Telefon konferencyjny jest teraz gotowy do 
pracy.

Gniazdo mini-uSB do 
podłączenia komputera
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 2oDBieRaNie 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 , aby zawiesić połą-
czenie. 
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 , aby połączyć wszyst-
kich uczestników spotkania.

aSYSTeNT KoNFeReNcji
Można tworzyć grupy złożone z maksymalnie 
sześciu osób, otwierając  > aSYSTeNT 
KoNF. > DoDaj GRuPĘ.

 Naciśnij klawisz  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.
Po połączeniu się ze wszystkimi uczestnikami, 
zostaną oni automatycznie połączeni w 
połączeniu konferencyjnym.

PoŁĄczeNia WieLoSTRoNNe

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


