Conference phones for every situation

Konftel 300IP Skrócona instrukcja obsługi
POLSKI

Opis
Konftel 300IP to telefon
konferencyjny do telefonii
IP. Instrukcja obsługi,
zawierająca szczegółowy
opis funkcji i ustawień oraz
instrukcja administratora,
zawierająca opis zaawansowanej konfiguracji, są
dostępne w naszej witrynie
internetowej: www.konftel.
com/300ip. Instrukcje
podłączania i instalacji można
znaleźć w dołączonej instrukcji „Konftel 300IP Installation
Guide” (w języku angielskim).

Głośnik

Mikrofon

Ekran wyświetlacza

Klawiatura

Diody
Niebieska pulsuje
Niebieska świeci
Czerwona pulsuje
Czerwona świeci

Gniazdo na
kartę pamięci
SD

STRZAŁKA W GÓRĘ
nawigacja po menu,
wyświetlanie listy połączeń

MENU,
menu ustawień

STRZAŁKA W DÓŁ
nawigacja po menu,
wyświetlanie listy połączeń

C
nie/ koniec/ wstecz,
rejestrowanie

Wyświetlane symbole
Brak połączenia
Aktywne połączenie
Wstrzymane połączenie
Numer (rozmówcy) zajęty
Połączenie wstrzymane
przez rozmówcę
Rejestrowanie połączenia
Bezpieczne połączenie
Przed nazwą konta
Telefon niezarejestrowany
Telefon zarejestrowany

Połączenie przychodzące
Połączenie w toku
Wstrzymanie, mikrofon i
głośnik wyłączone
Wyciszenie, mikrofon
wyłączony

OK
tak/ potwierdzanie
wyboru
Odebranie/ nawiązanie
nowego połączenia

Głośniej

Rozłączenie/ zakończenie
połączenia

Ciszej

KONFERENCJA
automatyczne połączenie
z grupami konferencyjnymi

Wyciszenie

HOLD

Klawisze alfanumeryczne, książka telefoniczna

LINE
Wybór linii

Opis
Nawigacja po menu i zmiana ustawień

Opcja wybrana z menu jest
wyświetlana pogrubionym
tekstem.







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).

Nazwa wybrana z listy kontaktów jest poprzedzona
strzałką.

Jeśli menu zawiera listę
opcji ustawień, informują
o tym kwadraciki przed
ich nazwami. Wypełniony
kwadracik wskazuje aktualne ustawienie.
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PROFILE

KSIĄŻKA TEL.

ZEWN. KS. TEL.

ASYSTENT KONF.

REJESTROWANIE

USTAWIENIA

SYSTEM

STATUS

DOMYŚLNY

SZUKAJ
KONTAKTU

PROFILE 1
PROFILE 2

SZUKAJ
GRUPY

ODTWÓRZ
PLIK

PODSTAWOWY

MIĘKKI
RESET

KONTA

DODAJ
KONTAKT

DODAJ
GRUPĘ

ZM NAZWĘ
PLIKU

ZAAWANSOWANE

URUCHOM
PONOW.

SIEĆ

EDYTUJ
KONTAKT

EDYTUJ
GRUPĘ

USUŃ
PLIK

PRZYWR
UST FABR

NAT
TRAVERSAL

PROFILE 3

USUŃ
KONTAKT

USUŃ
GRUPĘ

USUŃ
WSZYSTKO

PROFILE 4

USUŃ
WSZYSTKO

USUŃ
WSZYSTKO

USTAWIENIA

STATUS

STATUS

STATUS

PODSTAWOWY
USTAWIENIA

GODZINA
JĘZYK
URZĄDZENIE
TON
KLAWISZY
GŁOŚNOŚĆ
DZWON.
KOREKTOR
GRAF.
GNIAZDO
AUX

Zmiany ustawień i edycji kontaktów najłatwiej
dokonuje się za pomocą komputera i interfejsu
internetowego telefonu Konftel 300IP.
Więcej informacji zawiera pełna instrukcja
obsługi.

MEDIA

KONTA

PA
FORMAT
GODZINY
TEKST NA
EKRANIE
DOMYŚLNY

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.

Ponowne wybieranie
 Naciśnij klawisz strzałki.
Zostanie wyświetlone ostatnie połączenie.



Użyj klawiszy strzałek do przeglądania
listy połączeń.



Naciśnij






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

.

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 czerwony. Druga strona nie słyszy, co mówisz.



Naciśnij klawisz
(Wyciszenie) , aby
wznowić rozmowę.



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

Wybrany numer jest wybierany.

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

Naciśnij

Wybrany numer jest wybierany.

.

Wybieranie z książki telefonicznej

Użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia
nazwiska w książce telefonicznej.



Naciśnij klawisz HOLD, aby wznowić
rozmowę.

Kończenie połączeń
 Zakończ połączenie, naciskając

.

Rejestrowanie
Można rejestrować
realizowane połączenie
i wykorzystać telefon
Konftel 300IP jako dyktafon.
Nagraną telekonferencję
można odsłuchać za
pomocą telefonu Konftel
300IP lub komputera
wyposażonego w czytnik
kart pamięci SD. Nagrania
zapisywane są w formacie
.wav i mogą być odtwarzane przez dowolny odtwarzacz multimedialny.

Rejestrowanie
Rozpoczęcie rejestrowania
 Wciśnij klawisz REC/C przez dwie sekundy,
po czym naciśnij OK , aby potwierdzić.

Odsłuchiwanie nagrania


Wybierz MENU > REJESTROWANIE >
ODTWÓRZ PLIK (5,1).



Zaznacz żądany folder (data) i naciśnij
OK, aby potwierdzić.

Na ekranie wyświetlacza pulsuje symbol
rejestrowania.

Zakończenie rejestrowania
 Wciśnij klawisz REC/C przez dwie sekundy,
po czym naciśnij OK , aby potwierdzić.

Symbol rejestrowania nie jest już wyświetlany
na ekranie.

Funkcja wyciszania
 Naciśnij klawisz (Wyciszenie) w trak-

Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań
dla podanej daty. Dla każdego nagrania
zostanie wyświetlona nazwa, data, godzina i
długość.



Wstrzymywanie odtwarzania
 Wstrzymaj odtwarzanie, naciskając OK.
 Wznów odtwarzanie, ponownie naciskając OK.

cie połączenia, aby wyłączyć mikrofon.
Diody zmienią kolor z niebieskiego na
czerwony.

Druga strona nie słyszy, co mówisz, i rejestrowana jest tylko strona, z którą nawiązano
połączenie.

Zaznacz żądane nagranie i rozpocznij
odtwarzanie, naciskając OK.

Przesuwanie do przodu odtwarzanego 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.

Asystent konferencji
Telefon Konftel 300IP
ułatwia nawiązywanie
połączeń aż z pięcioma
osobami (cztery linie
wychodzące).
Asystent konferencji
ułatwia zestawianie regularnych telekonferencji.
Telefon Konftel 300IP
automatycznie łączy się ze
wszystkimi kontaktami w
grupie konferencyjnej. W
każdym profilu użytkownika
można utworzyć 20 grup
konferencyjnych.

Nawiązywanie połączeń
wielostronnych


Naciśnij
podczas połączenia, aby
otrzymać nowy ton wybierania.
Połączenia w toku zostaną wstrzymane.





Wybierz nowy numer.
Możesz także nacisnąć klawisz strzałki,
aby użyć listy połączeń lub użyć menu,
aby wyświetlić książkę telefoniczną.
Naciśnij klawisz (Konferencja), aby
połączyć rozmówców.

Korzystanie z asystenta
konferencji
Tworzenie grup konferencyjnych
 Wybierz MENU > ASYSTENT KONF. >
DODAJ GRUPĘ (4,2).



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.)
Naciśnij
bezpośrednio, jeśli chcesz
nawiązać połączenie bez sprawdzania,
kto jest w danej grupie.
Telefon Konftel 300IP łączy się ze wszystkimi
kontaktami w grupie.
Kwadracik przed nazwiskiem osoby wypełni
się, gdy ta osoba odbierze połączenie.

trybu linii
Zarządzanie liniami
telefonicznymi
Przełączanie między liniami
 Naciśnij klawisz HOLD.
Wszystkie linie zostaną zawieszone.



Naciśnij klawisz LINE.

Wybór konta podczas nawiązywania
połączenia
Jeśli masz kilka kont zarejestrowanych w
telefonie Konftel 300IP, za pomocą trybu linii
możesz wybrać konto, które chcesz użyć do
nawiązania nowego połączenia.



Zostanie wyświetlone menu linii.



Zaznacz linię w menu linii i naciśnij OK
lub HOLD.



Wybierz konto, które chcesz użyć dla
nowego połączenia i naciśnij OK lub



Wybierz numer i naciśnij OK , aby
potwierdzić.

Zaznacz kolejną linię w menu linii i
naciśnij klawisz HOLD, aby ją wybrać, lub
naciśnij OK, aby połączyć obie strony.



Naciśnij klawisz (Konferencja) , aby
dodać wszystkie strony do połączenia.

.

Kończenie połączenia na linii
 Naciśnij klawisz LINE.

Strona zostanie dodana do połączenia.



Naciśnij klawisz LINE.
Zostanie wyświetlone menu linii z nazwami
Twoich kont.

Zostanie wyświetlone menu linii.



Zaznacz linię, na której chcesz zakończyć
połączenie i naciśnij
.

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.

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
110043-61-001 rev 3a

