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Konftel AB förklarar härmed att denna konferenstelefon överensstämmer med alla väsen-
tliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet om radioutrustning  
2014/53 / EU (RED). Besök www.konftel.com för att se den fullständiga försäkran om 
överensstämmelse.

 Varning!
 Utsätt inte Konftel 70 för vatten eller fukt.

 Varning!
 Öppna inte skalet på Konftel 70.
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INLEDNING

SYFTE
Detta dokument beskriver de olika momenten för att använda Konftel 70 och är i
första hand avsett för slutanvändarna.
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ÖVERSIKT

KONFTEL 70 ÖVERSIKT
Konftel 70 är en högtalartelefon som du kan använda för att hålla virtuella möten
och lyssna på musik med utmärkt kvalitet med OmniSound®
ljudoptimeringsteknik. Den ger en förbättrad användarupplevelse med full-duplex-
och ekodämpningsfunktionalitet.

Du kan ansluta Konftel 70 till din mobiltelefon, surfplatta eller dator och få stöd för
olika kommunikationsappar, t.ex. Teams och Zoom. Konftel 70 stöder också
förenklad Bluetooth®-parkoppling och anslutning med hjälp av kontaktlös teknik
(near-field communication, NFC) för att underlätta användning av enheten.
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FYSISK LAYOUT
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Figur 1: framsidan på Konftel 70.

I nedanstående tabell listas touch-knapparna och de andra delarna på Konftel 70.

Nummer Beskrivning

1 Bluetooth®-touchknapp

2 Touch-knapp för lur-på

3 Touch-knapp för lur-av

4 Touch-knapp för volym ned

ÖVERSIKT
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Nummer Beskrivning

5 Touch-knapp för volym upp

6 Touch-knapp för ljud av

7 Touch-strömknapp (delar touch-område med knappen
för avslutande av samtal)

8 NFC-taggen för Bluetooth®-anslutning

9 Lysdiod för samtalsstatus

10 Lysdiod för strömläge

11 Lysdiod för batteristatus

12 LED-indikator för Bluetooth® i Bluetooth®-logotypen

ÖVERSIKT
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ANSLUTNINGSLAYOUT
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Figur 2: Anslutningslayout för Konftel 70

I nedanstående tabell visas de uttag och portar som är tillgängliga för anslutning
på Konftel 70.

Nummer Beskrivning

1 Uttag för strömkabel

2 Micro-USB, typ B

3 Kensington®-port för säkerhetslås

ÖVERSIKT
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MÅTT OCH VIKT
Följande tabell visar måtten på Konftel 70.

Parameter Mått

Bredd 278 mm

Längd 250 mm

Höjd 59 mm

Konftel 70 nettovikten är 700 gram. Hela paketet väger 1 300 gram.

TOUCH-KNAPPAR
Touch-knappar på Konftel 70

Ikon Namn Beskrivning

Strömförsörjni
ng

För att slå på och av högtalartelefonen.

Ljud av För att stänga av och slå på ljudet på högtalartelefonen.

Högre volym För att öka högtalartelefonens ljudvolym.

Lägre volym För att minska högtalartelefonens ljudvolym.

Lur av eller
Svar

För att indikera att högtalartelefonen är av besvarar du
ett inkommande samtal och parkerar ett aktivt samtal.

Lur på eller
Lägg på

För att indikera att högtalartelefonen är på, avsluta ett
samtal och avvisa ett inkommande samtal.

ÖVERSIKT
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Ikon Namn Beskrivning

Bluetooth För att indikera en aktiv Bluetooth®-anslutning och
hantera parkoppling och anslutning av Bluetooth®.

LYSDIODSTATUSINDIKATORER
Lysdioderna på högtalartelefonen anger samtalsstatus, strömanslutning,
batteriladdning, Bluetooth®-anslutning och musikläge. Lysdioderna har ett klart
rött, grönt, vitt och blått ljus som är synligt på långt håll så att du lätt kan se
högtalartelefonens status.

Följande tabell listar lysdiodernas statusindikatorer:

Diodfärg Indikation

Lyser rött Mikrofonerna är avstängda.

Blinkar rött Parkerat samtal.

Lyser grönt Samtal pågår.

Blinkar grönt Ett inkommande samtal ringer.

Lyser blått Samtalsöverföring till mobiltelefon eller musikläge.

Lysdioden är släckt Högtalartelefonen är inaktiv.

Lysdioden för Bluetooth® i Bluetooth®-logotypen på den främre delen av
högtalartelefonen lyser konstant med blå färg. Den indikerar Bluetooth® standby-
läge, parkoppling och musiklägen, samt manuell återanslutning.

Lysdioden för strömläge nära Lur av touch-knappen är vit. Den visar att strömmen
är på i inaktivt och standby-läge och under aktiv användning. När den vita
lysdioden för ström är släckt är högtalartelefonen i viloläge.

ÖVERSIKT

10



LYSDIODER FÖR BATTERILADDNING
Indikatorerna längst ner på touch-knappsatsen för Konftel 70 visar batteriets
laddningsgrad i fyra steg.

Om telefonen har en USB- eller strömanslutning och är fulladdad är alla fyra
lysdioderna avstängda. Om det är fulladdat utan strömanslutning lyser alla fyra
lysdioderna med ett konstant klart vitt sken.

När batteriet är lågt visar högtalartelefonen alla fyra lysdioder i en rullande
frekvens. När Konftel 70 laddas visas upp till fyra lysdioder beroende på aktuell
batteristatus.

Följande tabell listar lysdiodernas batteristatusindikatorer:

Lysdioder Beskrivning

Alla lysdioder är
släckta

Den aktuella laddningen är någon av följande:

• Högtalartelefonen har ett helt urladdat batteri och
strömmen är av.

• Batteriet laddas, aktuell batteristatus är 96 % till
100 %.

• Högtalartelefonen får ström via USB eller elnätet när
batteriet är fulladdat.

Fyra lysdioder blinkar
vitt

Batteriet laddas, aktuell batteristatus är 0 % till 25 %.

En lysande vit
indikator, tre lysdioder
som blinkar

Batteriet laddas, aktuell batteristatus är 26 % till 50 %.

Två lysande vita
indikatorer, två
lysdioder som blinkar

Batteriet laddas, aktuell batteristatus är 51 % till 75 %.

Tre lysande vita
indikatorer, en lysdiod
blinkar

Batteriet laddas, aktuell batteristatus är 76 % till 95 %.

ÖVERSIKT
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SPECIFIKATIONER
Följande tabell listar de specifikationer som stöds av Konftel 70:

Namn Beskrivning

Strömförsörjning • USB 2.0
• Strömadapter för likströmsuttag
• Batteri

Anslutningsmöjlighet • USB 2.0 typ B
• Inbyggt NFC
• Bluetooth® Classic v.5.1

Ljud-kodexar • Sub-bandskodex med låg komplexitet (SBC) för
A2DP

• Modifierad SBC-kodex (mSBC) för HFP samtal över
bredband

Musikläge • 44,1 kHz
• 48 kHz
• 32 kHz
• 16 kHz

USB Micro USB 2.0 enhetstyp B

Bluetooth® Profiler • HFP v.1.7.2
• HSP v.1.2
• A2DP v.1.3.2

Gränssnitt för
användare

• Funktionell tryckknappsats
• LED-indikatorlampor för samtals- och batteristatus,

strömtillförsel och Bluetooth®-anslutning

Samverkan • Windows 10
• MacOS
• iOS
• Android

ÖVERSIKT
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SÄKERHETSRIKTLINJER
Se till att du är bekant med följande säkerhetsriktlinjer innan du använder,
installerar, konfigurerar och administrerar Konftel 70.

Denna högtalartelefon är inte avsedd för nödsamtal vid ett eventuellt
strömavbrott. Gör andra arrangemang för att ha åtkomst till nödtjänster.

• Läs, förstå och följ alla anvisningar.
• Placera inte enheten på en vagn, en ställning eller ett bord som inte är stabila.

Om den faller kan det orsaka allvarliga skador på högtalartelefonen.
• Undvik att tappa, slå på eller skaka enheten. En hårdhänt hantering kan skada

interna kretskort.
• Se till att strömsladden och kontakten inte är skadade.
• Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar, då detta kan resultera i

risk för eldsvådor eller elektriska stötar.
• Utsätt inte enheten för väta eftersom det kan leda till brand eller risk för

elektriska stötar.
• Koppla ur enheten från vägguttagen innan den rengörs. Använd inte

rengöringsvätskor eller rengöringssprejer, starka kemikalier,
rengöringslösningar eller diskmedel för att rengöra enheten. Rengör produkten
med en fuktig trasa.

• Undvik att utsätta enheten för höga temperaturer över 40 °C (104° F), låga
temperaturer under 0°C (32°F) eller hög luftfuktighet.

• Öppningar på enheten får inte blockeras eller täckas över. Dessa öppningar är
avsedda för ventilering för att skydda telefonen från överhettning.

• För aldrig in föremål av något slag i enheten via höljets öppningar eftersom de
kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket
kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

• För att minska risken för elektriska stötar får denna produkt inte demonteras.
Att öppna eller avlägsna kåpor kan utsätta dig för farlig spänning eller andra
faror. Felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar under efterföljande
användning.

• Använd inte enheten för att rapportera om en gasläcka i närheten av läckan.
• Använd inte enheten i närheten av medicinsk akututrustning eller i närheten av

personer med pacemaker.
• För att undvika störning får enheten inte placeras för nära elektrisk utrustning

såsom telefonsvarare, tv-apparater, radioapparater, datorer eller
mikrovågsugnar.

Om Konftel 70 och tillhörande tillbehör skadas eller om enheten inte fungerar
normalt eller uppvisar en tydligt förändrad prestanda ska du kontakta behörig
servicepersonal.

ÖVERSIKT
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ANSLUTNINGSMÖJLIGHET

ANSLUTNINGSPRIORITET
Konftel 70 stöder anslutning till en dator eller en Bluetooth®-värd för att förbättra
ljudkvaliteten. OmniSound® ger automatisk ekodämpning och eliminerar störande
bakgrundsljud.

För att ringa ett VoIP-samtal kan du använda ett tillämpligt VoIP-program eller
lyssna på musik från din dator eller en Bluetooth®-värd. Datorn aktiverar normalt
högtalaren i Konftel 70, om ingen annan programvara som kan använda
mikrofonen körs. Här med Konftel 70-funktioner som en kraftfull högtalare för
uppspelning av musik. När du ringer eller tar emot ett samtal avbryts musikläget
automatiskt och Konftel 70 aktiverar mikrofonen och agerar som en
konferensenhet.

Vid flera aktiviteter hanterar Konftel 70 anslutningarna enligt dess fördefinierade
anslutningsprioriteringar. Anslutningsprioriteringarna är följande:

Bluetooth®-samtal
USB-samtal
Bluetooth®-ljudströmning
USB-ljudströmning

ANSLUTNING TILL EN DATOR
Konftel 70 agerar som en högkvalitativ konferensutrustning med OmniSound® när
du ansluter den till din dator. Till skillnad från när du använder standardhögtalare
och mikrofoner för datorer, får du med Konftel 70 full duplex (dubbelriktat ljud) med
effektiv ekodämpning och ljudreducering.

Datorn identifierar Konftel 70 som en ekodämpande högtalarenhet.
Kommunikationsmjukvaran överlåter vanligtvis ljudbehandlingen till Konftel 70,
vilket resulterar i en bättre ljudkvalitet.

Om du spelar musik eller någon annan envägsljudström, växlar Konftel 70
automatiskt till musikläge så att OmniSound inte ändrar ljudet.

OmniSound® fungerar över hela ljudbandbredden (mikrofonen: 100–7 000 Hz,
högtalaren: 100–20 000 Hz). Vissa faktorer kan dock begränsa ljudkvaliteten,
beroende på utrustningen i nätverket och den utrustning som används av
andra som deltar i samtalet.
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Ansluta till en dator
Anslut Konftel 70 till en dator för att använda högtalartelefonen som en
högkvalitativ konferensutrustning.

Datorns operativsystem väljer automatiskt Konftel 70 som högtalare och mikrofon.
Om din dator inte väljer Konftel 70 automatiskt som en ljudenhet, välj Konftel 70
manuellt i inställningarna för din dator.

Anslut Konftel 70 till datorn med en lämplig USB-kabel.

Kabelhållare
Konftel 70-enheten har en fasthållningsmekanism för anslutning av USB- och
strömkablar. Om du drar i enheten förhindrar kabelns fasthållningsmekanismen
bortkoppling av USB- och strömkablar. Kabelns fasthållningsfunktion säkerställer
att datakommunikation mellan Konftel 70, datorn och enhetens batteriladdning inte
plötsligt avbryts.

BLUETOOTH-ANSLUTNING
Konftel 70 stöder anslutning till en Bluetooth®-värd. Du kan ansluta
högtalartelefonen till en mobiltelefon, surfplatta och dator via Bluetooth®. Du
måste då aktivera Bluetooth® i Bluetooth®-värdens inställningar.

Enheten kan överföra ljud över Bluetooth® på följande sätt:

• Dubbelriktad överföring optimerad för tal
• Enkelriktad överföring (A2DP) med högre ljudbandbredd, optimerad för musik

Konftel 70 stöder båda alternativen.

OmniSound® fungerar över hela ljudbandbredden (mikrofonen: 100–7 000 Hz,
högtalaren: 100–20 000 Hz). Begränsningar i telekommunikationsnäten och
Bluetooth®-tekniken minskar dock bandbredden en del, vilket gör att ljudet
komprimeras och ljudkvaliteten påverkas.

Parkoppla och ansluta med Bluetooth
Du måste parkoppla två enheter innan de kan kommunicera via Bluetooth®. Du
kan göra detta på olika sätt beroende på om din Bluetooth®-värd stöder förenklad
parkoppling med NFC eller inte.

NFC-läsavståndet mellan enheter är cirka två centimeter.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHET
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Du kan parkoppla maximalt åtta enheter med Konftel 70. Om du sedan vill
parkoppla en ny värdenhet som redan har åtta andra parkopplade enheter i listan,
raderar Konftel 70 den äldsta parkopplingsinformationen.

Parkoppla och ansluta med NFC
Du kan parkoppla Konftel 70 med din Bluetooth®-värd med användning av NFC-
funktioner.

Aktivera NFC på din Bluetooth®-värd.

Lås upp skärmen på din Bluetooth®-värd.
Håll Bluetooth®-värden intill NFC-taggen på Konftel 70. Bluetooth®-dioden på
Konftel 70 blinkar i blått.

Du kan behöva föra Bluetooth®-värden närmare Konftel 70 för att få kontakt via
NFC. Anslutningsområdet är ca två cm.

Bluetooth®-värden och Konftel 70 är parkopplade och anslutna.

Efter utförd parkoppling lyser Bluetooth®-dioden i ett fast blått sken.

Parkoppla utan NFC
Om din Bluetooth®-värd inte stöder NFC-funktionen kan du fortfarande ansluta
den till Konftel 70 via Bluetooth®.

Slå på Bluetooth® på din Bluetooth®-värd.

På Konftel 70 trycker du på Bluetooth-knappen och håller den intryckt i två
sekunder.

Konftel 70 blir synlig för andra Bluetooth® värdar.

Bluetooth®-dioden på Konftel 70 blinkar i blått.
I listan över enheter på din Bluetooth®-värd väljer du Konftel 70 och bekräftas
parkoppling.

Enheterna parkopplas och ansluts automatiskt till varandra. Du får
anslutningsbekräftelsen till din Bluetooth®-värd.

Bluetooth®-dioden på Konftel 70 lyser i blått.

Om ingen parkoppling upprättas inom 60 sekunder i parkopplingsläge återgår
Konftel 70 till sitt vanliga driftläge. Upprepa i sådana fall parkopplingsproceduren.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHET
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Återansluta redan parkopplade enheter
Efter utförd parkoppling måste du upprepa proceduren vid påföljande anslutningar.

Anslutningen kan avbrytas i följande fall:

• Enheterna är för långt ifrån varandra. Konftel 70 Bluetooth®-räckvidden är ca
20 meter.

• Du stänger av Bluetooth® på din Bluetooth®-värd.

Konftel 70 och din Bluetooth®-värd är redo att ansluta nästa gång de befinner sig
inom räckvidden för anslutning.

Slå på Bluetooth® på din Bluetooth®-värd.

På Konftel 70 trycker du på Bluetooth-knappen när din Bluetooth®-värd är
inom räckvidden för anslutning.
Valfritt: Fortsätt med ett pågående samtal som din Bluetooth®-värd överfört till
Konftel 70.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHET
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ÅTGÄRDER FÖR HÖGTALARTELEFON

BESVARA INKOMMANDE SAMTAL
När du har ett inkommande samtal till din dator eller en Bluetooth®-värd kan du
använda Konftel 70 för att svara.

• Anslut din Konftel 70 till en PC eller en Bluetooth®-värd.
• Se till att du har ett inkommande samtal.

På Konftel 70 trycker du på Svar-knappen.

Lysdioderna för samtalsstatus på Konftel 70 lyser med ett konstant grönt sken.
Valfritt: För att neka det inkommande samtalet trycker du på Lägg på.

JUSTERA LJUDVOLYMEN
Du kan använda den här funktionen för att justera ljudvolymen när du lyssnar på
musik eller under samtal i din Konftel 70.

Anslut din Konftel 70 till en PC eller en Bluetooth®-värd.

Tryck på Lägre volym-knappen för att höja volymen.
Tryck på Högre volym-knappen för att sänka volymen.

STÄNGA AV MIKROFONEN UNDER ETT SAMTAL
Använd den här proceduren för att stänga av mikrofonens ljud under ett samtal på
din Konftel 70.

Se till att du har ett aktivt samtal.

Tryck på Ljud av-knappen för att stänga av mikrofonens ljud under ett samtal.

Lysdioderna på Konftel 70 lyser med ett konstant rött sken.
Valfritt: Tryck på Ljud av-knappen igen för att slå på mikrofonen.

Lysdioden lyser grönt.
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FLYTTA ETT PÅGÅENDE BLUETOOTH-SAMTAL
Använd den här proceduren för att flytta ett samtal mellan din Bluetooth®-värd och
Konftel 70.

Upprätta Bluetooth®-anslutning mellan din Bluetooth®-värd och Konftel 70.

På Konftel 70 trycker du på Bluetooth-knappen.
Valfritt: Tryck sedan på Bluetooth-knappen igen för att flytta tillbaka samtalet till
din Bluetooth®-värd.

PARKERA SAMTAL
Gör så här för att parkera ett pågående samtal.

Flytta ett pågående samtal från din Bluetooth®-värd till Konftel 70.

För att parkera samtalet trycker du på Svar-knappen.

Lysdioderna på Konftel 70 börjar blinka rött.
Tryck på Svar-knappen igen för att återuppta samtalet.

AVSLUTA SAMTAL
Gör så här för att avsluta ett aktivt samtal från din Konftel 70.

Se till att du har ett aktivt samtal.

På Konftel 70 trycker du på Lägg på-knappen.

De gröna lysdioderna på Konftel 70 slocknar.
Valfritt: Avsluta samtalet från din dator eller Bluetooth®-värd.

ÅTGÄRDER FÖR HÖGTALARTELEFON
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STRÖMFÖRSÖRJNINGSEGENSKAPER

ENERGILÄGEN
Konftel 70 stöder olika energilägen för att spara ström. Följande energilägen är
tillgängliga:

• Viloläge. Högtalartelefonen förbrukar försumbar ström. Konftel 70 väntar på att
bli aktiverad. Den vita lysdioden för ström är släckt.

• Inaktivt läge. Konftel 70 får ström från batteri, USB eller elnätet. I det här fallet
är högtalartelefonen i drift men den har inga Bluetooth®- eller USB-
anslutningar.

• Standby-läge. Konftel 70 får ström från batteriet, USB eller elnätet. Den har
Bluetooth®- eller USB-anslutning men är inte aktiv.

• Aktivt driftläge. Konftel 70 får ström från batteri, USB eller elnät. Det finns ett
pågående samtal eller musik som spelas på högtalartelefonen.

Gå till det inaktiva energiläget från viloläget
Gör så här för att gå till det inaktiva energiläget från viloläget på din Konftel 70.

Se till att du har slagit på din högtalartelefon och att den är i viloläge. Observera
att den vita lysdioden för ström är släckt i viloläget.

• För att aktivera viloläget gör du något av följande:

• Tryck på Lur av-knappen i två sekunder.
• Anslut USB-kabeln.
• Anslut nätadapterns kabel.

Telefonen går in i inaktivt läge och lysdioden för strömläge blir vit.
• Du kan återställa högtalartelefonen till viloläge genom att göra följande:

• Tryck på Lur av-knappen i två sekunder.
• Ha 30 minuters inaktivitet med endast batteriförbrukning.

Telefonen går in i viloläge och lysdioden för strömläge släcks.

Gå till standby-energiläge från det inaktiva läget
Gör så här för att gå till standby-energiläge från det inaktiva läget på din Konftel
70.

Se till att din Konftel 70 är i det inaktiva läget.
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• Gör något av följande för att gå till standby-läge:

• Anslut Bluetooth®-värdenheten.
• Anslut USB-värdenheten.

• Gör något av följande för att åter ta högtalartelefonen till det inaktiva läget:

• Koppla från Bluetooth®-värdenheten.
• Koppla från USB-värdenheten.

STRÖMFÖRSÖRJNINGSPRIORITET
Konftel 70 stöder drift med strömförsörjning från olika källor. Om det finns flera
tillgängliga strömförsörjningskällor hanterar högtalartelefonen sin strömförsörjning
enligt sin fördefinierade prioriteringsordning. Strömförsörjningens
prioriteringsordning är följande:

Batteri
Nätadapter
USB-strömförsörjning

Om batteriet är urladdat måste du ansluta en nätadapter eller en USB-kabel till
enheten. Enheten slås på även om batteriet är urladdat.

BATTERIPAKET
Konftel 70 har ett integrerat batteripaket. Det säkerställer att högtalartelefonen
fortsätter fungera även om det saknas en USB-anslutning eller nätanslutning. Du
kan inte byta ut batteripaketet.

Ladda batteriet i din Konftel 70 med en USB-kabel typ A eller via nätadaptern. Om
batteriet är tomt uppnår det full laddning efter följande tid:

• Med strömadaptern: ca 3,5 timmar
• Med en USB-kabel typ A, ca 15 timmar

Följande tabell visar batteriets varaktighet under följande lägen:

Läge Batteriström

Aktivt driftläge Batteriet vara upp till 9 timmar.

Standby/ Bluetooth®

ansluten
Batteriet vara upp till 17 timmar.

Tabellen fortsätter…

STRÖMFÖRSÖRJNINGSEGENSKAPER
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Läge Batteriström

Viloläge Konftel 70 fungerar i över 1,5 år.

Ladda batteriet genom nätadaptern
Du kan ladda batteriet i din Konftel 70 via nätadaptern.

Anslut nätadapterkabeln till uttaget för nätkabeln på baksidan av din Konftel 70-
enhet.
Anslut den andra änden av nätadaptern till vägguttaget.

Högtalartelefonen visar fyra indikatorer som blinkar vitt i följd.

Ladda batteriet med en USB-kabel
Ladda batteriet i din Konftel 70 med en USB-kabel typ A.

Anslut USB-kabeln till USB-porten på baksidan av din Konftel 70-enhet.
Anslut den andra änden av USB-kabeln till en dator eller en väggladdare.

Högtalartelefonen visar fyra indikatorer som blinkar vitt i följd.

AVSTÄNGT LÄGE
Konftel 70 stängs av när batteriet är helt urladdat. I detta fall går enheten till
avstängt läge från följande strömlägen:

• Aktiv drift
• Standby
• Inaktiv
• Viloläge

Konftel 70 varnar för urladdat batteri med en enda ljudsignal. Varningssignalen för
låg batterinivå aktiveras när batteriet har 25 % och 10 % kvar av laddningen.

STRÖMFÖRSÖRJNINGSEGENSKAPER
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UNDERHÅLL

UPPGRADERING AV INBYGGD PROGRAMVARA
Du kan uppgradera din Konftel 70 med en Konftel Upgrade Utility uppgraderingsfil
via en USB-ansluten dator som har Microsoft® Windows® eller MacOS®.

För mer information om denna Konftel Upgrade Utility, se https://
www.konftel.com/en/support.

Installerar Konftels uppgraderingsprogram
Gå till https://www.konftel.com/en/support.
Ladda ned the senaste versionen av Konftel Upgrade Utilitys uppgraderingsfil.
Installera Konftel Upgrade Utility på din dator. Följ instruktionerna som anges i
installationsprogrammet under installationen.

Uppgradering av fast programvara
Använd denna procedur för att uppgradera den fasta programvaran på din Konftel
70 med användning av Konftel Upgrade Utility. Proceduren tar tre till fem minuter
beroende på din internetanslutning. Koppla in från USB-kabeln eller enheten
förrän uppgraderingen har slutförts.

Säkerställ att:

• Konftel 70 strömmen är på.
• Högtalartelefonen är i viloläge utan någon aktiv ljudprocess.
• Du har en Internet-anslutning på datorn.
• Om du är osäker på om batteriet är laddat ansluter du strömkabeln till

väggkontakten.

Anslut Konftel 70 till datorn med en lämplig USB-kabel.
Starta Konftel Upgrade Utility på din dator.
Välj Konftel 70 och klicka på Nästa.
Möt anslutningskraven och klicka sedan på Nästa
Välj alternativet Uppgradera till den senaste fasta programvaran från Konftel
(internetanslutning krävs) och klicka på Nästa.

Du kan se den aktuella fasta programvaran längst ner i fönstret.

Nedladdningen startar.
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Klicka på Installera.

Installationen av startar. Stäng inte av datorn eller Konftel 70 under
installationen.

Lysdioderna för samtalsstatus börjar blinka i rött.

Högtalartelefonen startar om när installationen är slutförd.
Klicka på Slutför.

MASKINVARUÅTERSTÄLLNING
Om du behöver återställa din Konftel 70, kan du göra det genom att trycka på
tryckknappen Strömförsörjning i minst 8 sekunder.

I detta fall återställs alla högtalartelefonens inställningar till de
standardinställda.

UNDERHÅLL

24



Index
A
anslutning till Bluetooth-enheter 15
anslutning till en dator 14
Anslutning till en dator 14
anslutningslayout 8
arbeta med Bluetooth-enheter

parkoppla och ansluta 15
parkoppla och ansluta med
NFC 16
parkoppla utan NFC 16
återansluta parkopplade
enheter 17

arbeta med dator
ansluta till en dator 15
justera ljudvolymen 18

avsedd målgrupp 4
avsluta samtal 19
avstängt läge 22

B
batteri 21
batteriet laddas 21
batteripaket 21
besvara inkommande samtal 18
Bluetooth-anslutning 14, 15

D
datorhögtalare 14

E
energilägen

aktiv drift 20
inaktivt läge 20
standby-läge 20
stäng av 20
viloläge 20

F
fast programvara

uppgradering 23
flytta ett Bluetooth-samtal 19
fysisk layout 6

H
högtalartelefon 5

I
ikoner 6
inaktivt läge 20

K
kabelhållare 15
knappar 6
konferensenhet 14

L
ladda batteriet

nätadapter 22
USB 22

ljudoptimeringsteknik 5

M
maskinvaruåterställning 24
mått 6, 9

N
nätadapter 21

P
parkera ett samtal

återuppta ett samtal 19

S
specifikationer 12
standby-läge 20
strömförsörjningsprioritet 21
stänga av mikrofonen under ett
samtal 18
syfte 4
säkerhetsanvisningar 13
säkerhetsriktlinjer 13

T
touch-knappar 9

U
uppgradering av inbyggd
programvara 23
Uppgraderingsprogrammet

25



Uppgraderingsprogrammet (forts)
installera 23

V
vikt: 9
viloläge 20

INDEX

26



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden

Tel: +46 90 70 64 89  E-mail: info@konftel.com
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår 

mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett 

avstånd. Vi vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samti-

digt som det bidrar till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och kan 

därför erbjuda kunder att köpa utrustning för videokonferenser, med ett bibehållet gott 

klimatsamvete. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, 

det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik 

OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under 

varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och 

produkterna på konftel.com.
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