
Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.
konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskriv-
ning av funktioner och inställningar, och en administratörs bok för 
avancerad konfiguration. 
Se den bifogade ”Konftel 300IP Installation Guide” (på engelska) 
för anslutning och installation. 

Uttag för SD minneskort 
Det går både att spela in pågående samtal 
och använda Konftel 300IP som en 
diktafon. 
Tryck på knappen  för att stoppa och 
starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.  

Indikeringslampor 
Blinkar blå  Inkommande samtal
Lyser blå  Pågående samtal
Blinkar röd  Vänteläge, mikrofon och  

högtalare avstängda
Lyser röd  Sekretessläge, mikrofon 

avstängd

Snabbguide Konftel 300IP

SVENSKA

Displaysymboler
I samtalsläge
 Linje ledig 
 Linje uppkopplad
 Linje i vänteläge (HOLD)
 Linje upptagen
 Linje satt i vänteläge av 

annan part
 Inspelning pågår 
 Säker förbindelse
Framför kontonamn
 Telefonen inte registrerad
 Telefonen registrerad



NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

BESKRIVNING

Menyn i Konftel 
300IP innehåller 
alternativen: 
PROFILER

TELEFONBOK

EXT. TELEFONBOK

KONF. GUIDE

INSPELNING

INSTÄLLNINGAR

SYSTEM

STATUS

 Tryck på . 

 Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med 
OK. 

 Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen 
.

 Lämna menyn genom att trycka på  igen. 

 Observera att alla inställningar måste avslutas med OK för att 
aktiveras. 

 Det är enklast att göra inställningar och redigera kontakter med 
hjälp av en dator och webbgränssnittet i Konftel 300IP. 

 Läs i handboken om detta.

Val av linje

Alfanumeriska knappar
Håll en knapp intryckt i 2 sekunder för 

att öppna telefonboken

OK
Ja/bekräfta val

Konferens
Automatisk uppringning av 
mötes grupper
Ett tryck på denna knapp 
kopplar alltid ihop alla parter 
till ett konferenssamtal

Svara/koppla upp samtal
Under samtal: Tryck för att 
ringa upp en ny part

Lägga på/avbryta samtal

Meny
Inställningar

Navigering i menyer
Visning av samtalslista

Nej/avbryt/backa, 
Inspelning

Öka volym

Minska volym

Sekretess
(mikrofon 
avstängd)

Vänteläge

Navigering i menyer
Visning av samtalslista



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

SVARA OCH RINGA
 Tryck på  för att svara på ett inkom-

mande samtal. 

 Slå numret och tryck  för att ringa ett 
samtal. 

 Tryck på en pilknapp för att öppna en 
samtalslista med tidigare slagna num-
mer. Ring upp med .

 Tryck och håll en alfanumerisk knapp 
intryckt i två sekunder för att ringa upp 
en kontakt i telefonboken. 

UNDER SAMTAL
 Justera högtalarens volym med knap-

parna  och . 

 Tryck på  för att stänga av mikrofonen. 

 Tryck på  för att sätta samtalet i 
vänteläge. 
Både mikrofon och högtalare är avstängda och 
samtalet ligger vilande. 

 Tryck på samma knapp igen för att åter 
koppla in samtalet.

SAMTAL

LÄGGA TILL PART I SAMTAL
	Tryck på knappen  under samtalet. 

Pågående samtal sätts i vänteläge. 

	Slå den andra mötesdeltagarens num-
mer och avvakta svar.

 Tryck på knappen  (Konferens) för 
att koppla ihop samtalen.

KONFERENSGUIDEN
Du skapar grupper med upp till sex parter 
via  > KONF.GUIDE > LÄGG TILL GRUPP.

Ringa mötesgrupp
 Tryck på knappen  (Konferens) och 

välj en mötesgrupp. Tryck OK om du vill 
se vilka deltagare som ingår i gruppen 
och  för att ringa upp.

 Konftel 300IP ringer upp alla deltagarna i 
gruppen. 
Så fort någon svarar markeras detta genom att 
fyrkanten framför namnet visas fylld.

FLERPARTSSAMTAL
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LINJEVÄLJAREN

HANTERA TELEFONLINJER MED 
LINJEVÄLJAREN
Pendla mellan linjer
 Tryck .

Samtliga linjer sätts i vänteläge.

 Tryck .
Linjemenyn visas i displayen.

 Markera en linje i linjemenyn och tryck 
på OK eller .
Parten kopplas åter in i samtalet. 

 Markera en annan linje i linjemenyn och 
tryck på  för att växla till den eller på 
OK för att koppla in båda parterna.

 Tryck på  (Konferens) för att koppla 
in samtliga parter i samtalet. 

Välja konto vid uppringning
Har du flera konton registrerade i Konftel 
300IP, kan du använda linjeväljaren för att 
välja vilket konto som ska användas för det 
nya samtalet.  

 Tryck på .
Linjemenyn med namnet på dina konton visas.

 Välj vilket konto som ska användas för 
det nya samtalet och tryck på OK eller 

. 

 Slå numret och bekräfta med OK. 

Avsluta linje
 Tryck .

Linjemenyn visas i displayen.

 Markera den linje du vill avsluta och 
tryck .


