
De Konftel 300IP is een conferentietelefoon voor IP-telefonie. 
Op onze onderstaande website zijn zowel een handleiding met 
informatie over functies en instellingen als een handleiding voor 
de beheerder met geavanceerde configuraties beschikbaar: www.
konftel.com/300ip. 
Raadpleeg de bijgesloten “Konftel 300IP Installation Guide” (in 
Engels) voor aanwijzingen voor het aansluiten en installeren. 

Poort SD-geheugenkaart
Het is mogelijk een actief gesprek op te 
nemen en de Konftel 300IP als een dicta-
foon te gebruiken. 
Druk op de REC/C-toets om het opnemen te 
starten en te stoppen.
Opnamen zijn toegankelijk via het menu.  

LED’s 
Knipperend blauw  Binnenkomend gesprek
Constant blauw  Bezig met gesprek
Knipperend rood  In de wacht, microfoon en 

luidspreker uitgeschakeld
Constant rood  Mute, microfoon uitgescha-

keld

De Konftel 300IP Korte handleiding

NEDERLANDS

Symbolen display
In oproepmodus
 Lijn vrij 
 Lijn verbonden
 Lijn in de wacht (HOLD)
 Lijn in gesprek
 Lijn door andere partij in 

de wacht gezet
 Lopende opname
 Beveiligde verbinding
Vóór accountnaam
 Telefoon niet geregistreerd
 Telefoon geregistreerd



IN MENU´S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

BESCHRIJVING

Het Konftel 300IP-
menu bevat de 
volgende opties: 
PROFILS

RÉPERTOIRE

EXT. RÉPERTOIRE

GUIDE CONF

ENREGISTREMENT

PARAMÉTRAGE

SYSTÈME

STATUT

 Druk op MENU. 

 Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op 
OK om te bevestigen. 

 Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met 
een druk op C.

 Verlaat het menu door nogmaals op MENU te drukken. 

 Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op OK drukken 
om de instelling te activeren. 

 L’utilisation d’un PC et de l’interface web Konftel 300IP est la 
manière la plus simple de paramétrer l’appareil et de modifier 
des contacts. Voir le manuel pour plus de détails.

Alfanumerieke toetsen
Houd de toets 2 seconden ingedrukt om 

het telefoonboek te openen

MENU
Instellingenmenu

PIJLTJE OMHOOG
Door menu’s

Display of oproeplijst navigeren

C
Nee/einde/terug

Opname

Volume verhogen

Volume verlagen

Mute

HOLD 
In de wacht zetten

OK
Ja/keuze bevestigen

CONFERENTIE
Automatisch bellen van 
conferentiegroepen
Eén druk op deze toets 
verbindt altijd alle partijen 
met een conferentiegesprek

PIJLTJE OMLAAG
Door menu’s

Display of oproeplijst navigeren

Oproepen beantwoorden/
verbinden
Tijdens een gesprek: 
Indrukken om een nieuw 
persoon te bellen

Oproep ophangen/beëin-
digen

LINE   
Lijnkeuze



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

EEN GESPREK MET MEERDERE 
PARTIJEN VOEREN
 Druk tijdens het gesprek op  voor 

een nieuwe kiestoon.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet.

 Kies het nieuwe nummer. 

 Druk op de knop  (Conferentie) om de 
gesprekken te verbinden.

DE CONFERENTIEGIDS
U kunt groepen tot zes personen aanmaken 
via MENU > CONFER.GIDS > GROEP 
TOEVOEG..

Conferentiegroepsgesprekken voeren
 Druk op de  (Conferentie)-toets en 

kies een conferentiegroep. Druk op OK 
om te zien wie deel uitmaakt van de 
groep en op  om te bellen.
De Konftel 300IP belt alle contacten van de 
groep. 
Het vakje voor de naam van de persoon wordt 
ingevuld zodra deze persoon opneemt.

EEN GESPREK BEANTWOOR-
DEN/EEN NUMMER KIEZEN
 Druk op  om een inkomend gesprek 

te beantwoorden. 

 Kies het nummer en druk op  om te 
bellen. 

 Druk op een pijltjestoets om een opro-
eplijst te openen met eerder gekozen 
nummers. Bel met .

 Druk een alfanumerieke toets in en 
houd deze twee seconden ingedrukt om 
een contact in het telefoonboek te bel-
len. 

TIJDENS EEN GESPREK
 U kunt het volume van de luidspreker 

aanpassen met de knoppen  en .

 Druk op  (Mute) om de microfoon uit 
te schakelen. 

 Druk op HOLD om het gesprek in de 
wacht te zetten. 
Zowel de microfoon als de luidspreker worden 
uitgeschakeld en het gesprek staat in de 
wacht. 

 Druk nogmaals op dezelfde toets om het 
gesprek te hervatten.

GESPREK MEERDERE PARTIJEN
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LIJNMODUS

TELEFOONLIJNEN BEHEREN 
MET DE LIJNMODUS
Tussen lijnen schakelen
 Druk op HOLD.

Alle lijnen worden in de wacht gezet.

 Druk op LINE.
Het lijnmenu wordt weergegeven.

 Markeer een lijn in het lijnmenu en druk 
op OK of HOLD.
De partij wordt weer met het gesprek verbon-
den. 

 Markeer een andere lijn in het lijnmenu 
en druk op HOLD om naar deze lijn te 
schakelen of op OK om beide partijen te 
verbinden.

 Druk op  (Conferentie) om alle par-
tijen met het gesprek te verbinden. 

Een account selecteren tijdens het 
kiezen van een nummer 
Indien u meer dan één geregistreerd 
account in uw Konftel 300IP hebt, kunt 
u de lijnmodus gebruiken om de account 
te selecteren die u wilt gebruiken voor het 
nieuwe gesprek. 

 Druk op LINE.
Het lijnmenu met de naam van uw accounts 
wordt weergegeven.

 Selecteer de account die u wilt gebrui-
ken voor het nieuwe gesprek en druk op 
OK of . 

 Kies het nummer en druk op OK om te 
bevestigen. 

Lijn ophangen
 Druk op LINE.

Het lijnmenu wordt weergegeven.

 Markeer de lijn die u wilt ophangen en 
druk op .


