
Poort SD-geheugenkaart
Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de 
Konftel 300W als een dictafoon 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 300W Korte handleiding

NEDERLANDS

De Konftel 300W is een draad loze 
conferentietelefoon op batterijen, 
die kan worden aangesloten op 
DECT-systemen, mobiele tele foon’s 
of pc’s. De Konftel 300W kan 
worden aangesloten op een Konftel 
DECT-basisstation of een GAP-
compatibel DECT-systeem. 

Zie voor een uitgebreide handlei-
ding over de aansluitopties en de 
mogelijkheden onze website: www.
konftel.com/300W.

Signaalsterkte DECT
Datum
Tijd
Opladen batterij

Volledig opgeladen
< 1 uur spreektijd

Symbolen display De batterij opladen
U kunt de batterij opladen 
door de Konftel 300W op 
de lader te plaatsen of het 
netsnoer op de Konftel 300W 
aan te sluiten. 
Een volle batterij is goed voor 
48 uur spreektijd. De Konftel 
300W laat u weten wanneer er 
minder dan een uur spreektijd resteert.



IN MENU´S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

BESCHRIJVING

Het Konftel 300W-
menu bevat de 
volgende opties: 
TELEFOONBOEK

INSTELLINGEN

CONF.GIDS

OPNAME

STATUS

 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. 

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 MODE
Aansluitopties



AAN DE SLAG

EEN COMPUTER GEBRUIKEN
 Sluit de Konftel 300W met de bijgele-

verde USB-kabel aan op de computer. 

 Selecteer Konftel 300W USB Audio als 
de geluidseenheid in de instellingen van 
de computer.

 Druk op de toets LINE MODE. Selecteer 
USB en druk op OK om te bevestigen. 

VoIP-gesprekken voeren
 Druk op  om de microfoon in de 

Konftel 300W te activeren.

 Verbind het gesprek met de computer, 
bijvoorbeeld met behulp van webconfe-
rentiesoftware of Skype®.

EEN MOBIELE TELEFOON 
GEBRUIKEN
 Sluit een mobiele telefoon aan met 

behulp van een optionele kabel. 

 Druk op de toets LINE MODE. Selecteer 
MOBIEL en druk op OK om te bevestigen. 

Mobiele gesprekken voeren
 Druk op  om de Konftel 300W te 

activeren.

 Verbind het gesprek met de mobiele 
telefoon.

BASISSTATION AANMELDEN
 Zet het basisstation in de aanmeldings-

modus. 

 Selecteer MENU > INSTELLINGEN > 
DECT > AANMELDEN.

 Selecteer een basis (1–4).

 Voer de PIN-code van het basisstation in. 

 De standaardcode is 0000 voor het 
DECT-basisstation van de Konftel.
De conferentietelefoon zoekt nu naar een 
basisstation. Het basisstation moet in de aan-
meldingsmodus staan. Indien de aanmelding 
succesvol was, verschijnt het woord GEREED 
op het display.
De conferentietelefoon is nu klaar voor gebruik.

USB-minipoort voor 
computerverbinding
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AEEN 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

 Ondervindt u problemen bij gesprekken 
met meerdere partijen? Zie de handlei-
ding voor informatie over de benodigde 
instellingen.  

EEN PARTIJ TOEVOEGEN
 Druk tijdens het gesprek op de  (F)-

toets. 
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet 
en u hoort een tweede kiestoon. 

 Kies het nummer van de tweede deelne-
mer, druk en wacht op antwoord.

 Druk op de  (F)-toets gevolgd door 
3 om alle vergaderpartijen met het ges-
prek te verbinden of  (F) om terug te 
schakelen naar het vorige gesprek.

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

 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.

 Volg de instructies in de gids en antwo-
ord met OK of C. 
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet 
als de volgende deelnemer belt.

 Druk op de  (Conferentie)-toets om 
alle vergaderpartijen met het gesprek te 
verbinden.

MEERDERE PARTIJEN


