Konftel 220 Instrukcja obsługi
POLSKI

OmniSound ® HD – optymalny dźwięk
Dzięki zastosowaniu dźwięku full duplex, niezwykle czułego mikrofonu zbierającego dźwięk w promieniu
360° oraz głośników, które skutecznie dostarczają dźwięk do wszystkich uczestników spotkania,
zastrzeżona technologia dźwięku OmniSound® gwarantuje imponujący, krystalicznie czysty dźwięk
telekonferencji w obu kierunkach.
OmniSound® HD zapewnia dźwięk HD w połączeniach VoIP. Urządzenie wyposażono również w takie
funkcje, jak eliminowanie efektu echa, tłumienie szumu otoczenia, które minimalizuje przeszkadzające
pobliskie hałasy, czy korektor umożliwiający indywidualne ustawienie rozmaitych parametrów dźwięku.
Możesz swobodnie poruszać się po pomieszczeniu, rozmawiać, dyskutować i debatować, zachowując
wspaniałą jakość dźwięku, który jest całkowicie pozbawiony irytującego obcinania, tłumienia i pogłosu.
Trudno o lepszy efekt naturalnego dźwięku.

Konftel AB niniejszym oświadcza, że ten telefon konferencyjny jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi
wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Pełny tekst deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.konftel.com/doc.

Ostrzeżenie!

Telefon Konftel 220 należy chronić przed wodą i wilgocią.

Ostrzeżenie!
Nie otwierać obudowy telefonu Konftel 220.

Ostrzeżenie!

	Urządzenie należy podłączać do sieci zasilającej tylko za pomocą dostarczonego zasilacza.

KONSERWACJA
Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką. Nie stosować płynów.
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OPIS
Głośniki

Mikrofon

Klawiatura

Diody

Gniazdo linii analogowej

Diody
Niebieska pulsuje

Połączenie przychodzące

Niebieska świeci

Połączenie w toku

Czerwona pulsuje

Wstrzymanie, mikrofon
i głośnik wyłączone

Czerwona świeci

Wyciszenie,
mikrofon wyłączony

Gniazdo linki
zabezpieczającej
Gniazdo zasilania

Klawisze szybkiego wybierania
Odbieranie/nawiązywanie
połączeń i Flash
Podczas połączenia:
Naciśnij, aby nawiązać
połączenie z nową osobą

Głośniej

Kończenie połączeń

Ciszej

Konferencja
Jedno naciśnięcie tego
klawisza połączy wszystkich
rozmówców w połączeniu
konferencyjnym

Wyciszenie
(mikrofon
wyłączony)

Wybieranie ostatnio
wybranego numeru

Wstrzymanie
(Hold)
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PODŁĄCZENIE
ROZPAKOWANIE


Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Konftel 220
• Zasilacz pasujący do standardowego gniazdka
• Kabel o długości 7,5 m do podłączenia zasilania

PODŁĄCZANIE I INSTALOWANIE URZĄDZENIA




Podłącz do linii analogowej zgodnie z ilustracją.
Podłącz telefon Konftel 220 do sieci zasilającej używając zasilacza, zgodnie z ilustracją.
Umieść telefon konferencyjny na środku stołu.

WYBÓR REGIONU
Przy pierwszym uruchomieniu telefonu Konftel 220 należy wybrać region, w którym jest używany.
Następnie urządzenie automatycznie skonfiguruje sieć telekomunikacyjną dla tego regionu.



Lista wszystkich regionów (numerów kierunkowych krajów) znajduje się na stronie internetowej
www.konftel.com/220regions.
Przykład:

1 = Stany Zjednoczone
48 = Polska



Naciśnij w następującej kolejności.
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NUMER KIERUNKOWY KRAJU

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.
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ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ
Słychać dźwięk dzwonka i zaczynają pulsować niebieskie diody.



Naciśnij klawisz

, aby odebrać.

Diody świecą na niebiesko.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ



Naciśnij klawisz

.

Wybierz numer.
Numer jest wybierany, a diody świecą na niebiesko.

Ponowne wybieranie



Naciśnij klawisz

.

Ostatnio wybrany numer jest wybierany ponownie.

KLAWISZE SZYBKIEGO WYBIERANIA
Możesz zapisać pięć numerów pod klawiszami szybkiego wybierania. Numery można zapisywać,
kiedy telefon jest w trybie oczekiwania ( ).

Zapisywanie kontaktów



Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy klawisz
(lub klawisz szybkiego wybierania 1–5, którego chcesz użyć).
Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu zapisywania.





Wybierz numer, który chcesz zapisać.
Naciśnij klawisz , jeśli chcesz dodać pauzę. Może to być konieczne, jeśli telefon jest podłączony do
firmowej centrali PBX i musisz wybierać 0 oraz czekać na sygnał zgłoszenia z centrali PBX,
aby wykonywać połączenia zewnętrzne.
Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu zapisywania.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem



Naciśnij klawisz

.
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ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ
NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ TRÓJSTRONNYCH
W trakcie połączenia, klawisz działa jak Flash/R-pulse, co oznacza, że przekazuje polecenia do
centrali PBX, aby uzyskać sygnał zgłoszenia.



Różne centrale PBX mogą wymagać różnych sygnałów. W razie problemów z nawiązywaniem
połączeń trójstronnych skontaktuj się z administratorem centrali telefonicznej lub dostawcą usług.
Dodatkowe informacje podano na stronie 8.



Podczas połączenia: Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz drugi sygnał wybierania a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.




Wybierz numer drugiego uczestnika i zaczekaj na odpowiedź.
Naciśnij klawisz

.

Wszyscy trzej uczestnicy są teraz połączeni w jednej rozmowie.
Jeśli zakończysz drugie połączenie nie rozłączając połączeń, pierwsze połączenie
wygeneruje sygnał połączenia przychodzącego. W takim przypadku naciśnij klawisz
aby powrócić do pierwszego połączenia.

Jeśli po wywołaniu drugiego numeru nie ma odpowiedzi



Wróć do pierwszego połączenia, naciskając klawisz
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PODCZAS POŁĄCZENIA
REGULACJA GŁOŚNOŚCI GŁOŚNIKA


Zmień głośność głośnika używając klawiszy

i

.

CZASOWE ZAWIESZANIE POŁĄCZEŃ
Wyciszenie



Naciśnij klawisz

, aby wyłączyć mikrofon.

Diody zmienią kolor z niebieskiego na czerwony. Druga strona nie słyszy, co mówisz.



Naciśnij klawisz

, aby wznowić połączenie.

Wstrzymanie (Hold)



Naciśnij klawisz

, aby zawiesić połączenie.

Diody zmienią kolor z niebieskiego na czerwony i pulsują. Mikrofon i głośnik są wyłączone,
a połączenie jest zawieszone.



Naciśnij klawisz

, aby wznowić połączenie.

KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ


Zakończ połączenie, naciskając klawisz

.
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USTAWIENIA
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA
Podczas zmiany tego ustawienia telefon musi być w trybie oczekiwania (



Naciśnij klawisze

i

).

.

Każde naciśnięcie powoduje zmianę głośności dzwonka.



Dostępnych jest sześć poziomów. Dla każdego wybranego poziomu usłyszysz ton dzwonka.

ZMIANA KOMENDY DLA KLAWISZA KONFERENCJI
Aby nawiązać połączenie trójstronne, musi zostać wysłane żądanie do centrali PBX. Standardowym
poleceniem jest R3 (Flash 3), które działa w większości krajów i z większością central PBX. W razie
problemów z nawiązaniem połączenia trójstronnego, to polecenie można zmienić w poniższy sposób.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem centrali telefonicznej w firmie lub
z dostawcą usług.



Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu ustawień konferencyjnych.




Naciśnij cyfrę lub sekwencję cyfr wymaganą przez centralę PBX.
Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.

Możesz opuścić tryb ustawień konferencyjnych, naciskając klawisz

lub odczekując 10 sekund.

INNE
Istnieje szereg ustawień, które można zmieniać, przełączając telefon w tryb ustawień, a następnie
wprowadzając polecenie oraz i wartość oraz , zgodnie z poniższym opisem. Aby przejść do trybu
ustawień, naciśnij klawisz , kiedy telefon jest w trybie oczekiwania ( ).
Możesz opuścić tryb ustawień, naciskając klawisz

lub odczekując 10 sekund.

Zmiana czasu Flash/R-pulse (1)
Funkcja Flash/R pulse (Register recall) służy do żądania nowego połączenia z centrali PBX.
Różne kraje i centrale PBX mogą wymagać odmiennych czasów trwania sygnału Flash/R-pulse.
Te wymagania powinny być podane w danych technicznych centrali PBX.
Dostępne wartości: 1 = wg regionów (standardowo)
2 = 60 ms
3 = 100 ms (Skandynawia, Europa, Siemens HiPath)
4 = 200 ms
5 = 300 ms
6 = 400 ms (Niemcy, Francja, Izrael)
7 = 500 ms (Stany Zjednoczone)
8 = 600 ms
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USTAWIENIA


Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu ustawień.



Naciśnij kolejno klawisze: 1

N

(gdzie N to odpowiedni numer od 1 do 8, zgodnie z powyższą listą).

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.

Dźwięk klawiatury (2)
Możesz zdecydować, czy dźwięk naciskanych klawiszy ma być słyszalny, czy nie. Pamiętaj, że to
ustawienie nie ma wpływu na dźwięki słyszalne podczas wybierania numerów w trybie połączeń.
Dostępne wartości: 1 = wł. (standardowo)
2 = wył.



Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu ustawień.



Naciśnij kolejno klawisze: 2

N

(gdzie N to numer 1 lub 2, zgodnie z powyższą listą)

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.

Wybór regionu (3)
Przy pierwszym uruchomieniu telefonu Konftel 220 należy wybrać region, w którym jest używany.
Następnie urządzenie automatycznie skonfiguruje sieć telekomunikacyjną dla tego regionu.
To ustawienie można później zmienić.
Przykład:

1 = Stany Zjednoczone
48 = Polska




Lista wszystkich regionów (numerów kierunkowych krajów) znajduje się na stronie internetowej
www.konftel.com/220regions.
Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu ustawień.



Naciśnij kolejno klawisze: 3

NUMER KIERUNKOWY KRAJU .

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.

Resetowanie (4)
Przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień.



Naciśnij klawisz

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przejście do trybu ustawień.



Naciśnij kolejno klawisze: 4

1234

.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawienia i opuszczenie trybu ustawień.
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DANE TECHNICZNE
Wymiary

Średnica 240 mm, wysokość 77 mm

Masa

1 kg

Kolor

Czarny, węgiel drzewny

Klawiatura

Alfanumeryczna 0–9, *, #, wyłączanie, włączanie, wyciszanie,
wstrzymywanie, podgłaszanie, ściszanie, 5 klawiszy szybkiego
wybierania, ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
i konferencja (trójstronna)

Zabezpieczenie przed kradzieżą Gniazdo zabezpieczenia Kensington

Opcje połączeń
Podłączanie do linii analog

Modularne 6/6 (RJ11) do publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej
lub analogowej centrali PBX

Zasilanie

Zasilacz 100-240 V AC/14 V DC

Dźwięk
Technologia

OmniSound® HD

Mikrofon

Dookólny

Zasięg zbierania dźwięku

Do 30 m2, <10 osób

Głośniki

Zakres częstotliwości 200–3 300 Hz

Poziom głośności

90 dB SPL 0,5 m

Środowisko
Temperatura

5°–40°C

Wilgotność względna

20–80% bez kondensacji

Zalecana akustyka

Czas pogłosu: 0,5 s Rt 60
Szum tła: 45 dBA
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OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA
Jeśli telefon Konftel działa nieprawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Gwarancja
Na nasze telefony konferencyjne udzielamy dwuletniej gwarancji.

Obsługa serwisowa
Po upływie okresu gwarancyjnego oferujemy obsługę serwisową. Należy skontaktować się ze
sprzedawcą i zapytać o szacunkowy koszt.

Pomoc firmy Konftel
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji lub obsługi serwisowej, należy kontaktować się
z centrum pomocy firmy Konftel.
Europa: +46(0)90-706 489 (Pn-Pt 8.00–17.00 GMT+1)
E-mail: support@konftel.com
USA i Kanada:
+1 866-606-4728 (Pn–Pt 8.00–17.00 GMT-8)
E-mail: konftel.usa@konftel.com
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Konftel to czołowa firma i najszybciej rozwijająca się marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku staramy się pomagać ludziom na całym świecie w prowadzeniu spotkań bez
względu na dzielącą ich odległość. Nasze doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniały
sposobem na oszczędzanie czasu i pieniędzy, a zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska
naturalnego. Warunkiem udanych spotkań jest doskonała jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony
Konftel są wyposażone w naszą zastrzeżoną technologię dźwięku OmniSound®. Produkty marki
Konftel są sprzedawane na całym świecie za pośrednictwem naszej siedziby głównej w Umeå. Więcej
informacji o naszej firmie i produktach można znaleźć na stronie internetowej www.konftel.com

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Szwecja
Tel.: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com
Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce:
KONTEL, 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30.
Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl

www.konftel.com

