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OmniSound® – üst düzey ses kalitesi
Patentli OmniSound® ses teknolojisi, sanal toplantılara etkin katılım için iki yönde 
konuşmanıza izin vererek etkileyici ve kristal netliğinde tam çift yönlü sesi garanti eder. 
360° ses alıcılı aşırı duyarlı mikrofon ve hoparlörler sayesinde ses tüm katılımcılara net 
ve güçlü bir şekilde iletilir.
OmniSound®, VoIP aramaları sırasında HD ses sunar. Ayrıca, arka plan gürültüsü 
girişimini en aza indiren otomatik yankı iptali ve gürültü bastırma ve ses özelliklerinin 
kişisel uyarlaması için bir ekolayzır içerir. Bu, ses kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan 
ve rahatsız edici ses kesintileri, sönümlemeler veya yankılar olmadan başkalarıyla 
konuşarak ve tartışarak odada özgürce dolaşabileceğiniz anlamına gelir. Gerçek sese 
olabildiğince yakındır.

Konftel AB, bu konferans telefonunun 1999/5/EC Direktifinin tüm temel gerekliliklerine 
ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Beyannameyi bütünüyle okumak için lütfen www.konftel.com/doc adresini ziyaret edin.

N-İşareti, NFC Forum, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari 
markası veya tescilli ticari markasıdır.

Uyarı!
Konftel 55Wx'i suya veya neme maruz bırakmayın.

Uyarı!
Konftel 55Wx'in kasasını açmayın.

Uyarı!
Üniteyi şebekeye bağlamak için yalnızca sağlanan güç adaptörünü 
kullanın.

Uyarı!
Yalnızca Konftel 55Wx için tasarlanmış Konftel pillerini kullanın.
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Konftel 55Wx, kristal netliğinde ses elde etmek için masaüstü telefonunuza, cep telefonunuza 
ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Sanal toplantılarınızda güçlü 
OmniSound® ses.

• Tam çift yönlü, yankı iptali ve tam bant genişliğinde (20–24000Hz) statik azalma ile 
OmniSound® ses teknolojisi. (Telekomünikasyon ağı teknolojisi, telekomünikasyon ağı 
aracılığıyla iletişim kurarken bant genişliğini sınırlar.)

• Microsoft® Lync® gibi UC çözümleri için destek.
• Yaptığınız bağlantılara göre arayüzün değiştiği, dokunmatik butonlu, yüksek çözünürlüklü 

LCD ekran.

• Mobil kablo (aksesuar) veya Bluetooth üzerinden cep telefonu bağlantısı.

• NFC (yakın alan iletişimi) kullanarak basitleştirilmiş Bluetooth eşleştirme ve bağlantı  
desteği.

• Müzik çalarken en iyi ses kalitesi için Bluetooth A2DP (gelişmiş  ses dağıtım profili)   
desteği.

• Sesi ahize ve konferans telefonu arasında taşımayı kolaylaştıran bir Konftel masa telefonu 
adaptörü (aksesuar) aracılığıyla bir masaüstü telefona bağlantı.

• Ahizesiz bağlantıyı destekleyen bir bilgisayara veya başka bir USB  cihazına  USB  
bağlantısı.

• USB oynatma/VoIP aramalarının otomatik algılanması. Yani OmniSound® ses işleme 
özelliği sesi yalnızca gerektiğinde işler. Müzik çalınırken ses değişmez.

• Bilgisayar ve bağlı telefon arasında ses köprüsü özelliği.

• Çağrı kaydedici özelliği, toplantıları daha sonra dinlemenize veya Konftel 55Wx'i bir 
diktafon olarak kullanmanıza olanak tanır.

• Konftel 55Wx'i Bluetooth bağlantılı bir telefonla tamamen kablosuz hale getiren pille 
çalışma seçeneği.

• Pil, şebeke kaynağı (birlikte verilen güç adaptörü) ve USB üzerinden şarj edilebilir.

• Kulaklık bağlantı seçeneği, kulaklık ve hoparlör işlevi arasında kolay geçiş sağlar.

• Ses alma aralığını artırmak için genişletme mikrofonları eklenebilir. (Opsiyonel aksesuar.)

• Yükseltilebilir.

• İki yıl garanti.

BAKIM
Ekipmanı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Asla sıvı kullanmayın.

GİRİŞ
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SD bellek kartı portu

Genişletme mikrofonu portu Pil kapağı

Bağlantılar:

Masaüstü telefon adaptörü 

Güç kaynağı

Cep telefonu 

Kulaklık (3.5 mm) 

Bilgisayar (mini USB)

LED ışıklar 

Yanıp Sönen mavi         Bluetooth ile gelen arama 

Sürekli yanan mavi       Ses kanalı açık/çağrı devam ediyor 

Sürekli yanan kırmızı  Sessiz, mikrofon kapalı

Yanıp sönen kırmızı Beklemede, mikrofon ve hoparlör kapalı

Açık / Kapalı (uzun basın) Sessiz (mikrofon kapalı / hoparlör kapalı

NFC işareti 

Dokunmatik ekran



GENEL
Konftel 55Wx, yaptığınız bağlantıları otomatik olarak algılar. Ünitenin çoklu bağlantı 
seçeneklerine rağmen, sadece o özel durumda kullanılabilecek düğmeleri gösterdiği için 
kullanımı ve anlaşılması kolaydır.

Konftel 55Wx ilk kez çalıştırıldığında, ekranda yalnızca bir menü düğmesi ve bir cep telefonu 
eşleştirmek ve bağlamak için kullanılan bir Bluetooth düğmesi (  ) gösterilir. USB üzerinden bir 
bilgisayara bağlanırsanız, sesi kolayca açıp kapatabilmeniz için bunun için bir düğme 
görüntülenir. Benzer şekilde, bir masaüstü telefon bağlarsanız bir masaüstü düğmesi, bir 
kulaklık bağlarsanız bir kulaklık düğmesi ve bir SD bellek kartı takarsanız bir kayıt düğmesi 
görüntülenir.

Yanan bir düğme, özelliğin etkin olduğunu gösterir. Düğmeye bastığınızda, açık ve kapalı 
arasında geçiş yapar.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

UC çözümleri için destek
Konftel 55Wx, Microsoft® Lync® gibi UC çözümleri için desteği sağlar. 
Daha fazla bilgi için www.konftel.com adresini ziyaret edin.

LED ışıklar
Bir mobil veya masaüstü telefon düğmesi etkinleştirildiğinde, mavi 
LED'ler de yanarak bir ses kanalının açık olduğunu gösterir. Arama 
bağlı cihazdan (cep telefonu veya masaüstü telefon) kontrol 
edildiğinden, bu mutlaka bir aramanın devam ettiği anlamına 
gelmez.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bir arama sırasında Konftel 55Wx üzerindeki (    veya       ) düğmesine basarak sesi Konftel 
55Wx ile telefon arasında taşıyabilirsiniz.

Bir bilgisayar bağlantısı ile mikrofonu kullanan bir iletişim programı başladığında önce 
LED'ler yanar. 

Bluetooth bağlantısıyla bir çağrı bağlandığında önce mavi LED'ler yanar. Bağlantı, sesin yanı 
sıra iletişime de izin verdiği için Konftel 55Wx tuş takımından telefon görüşmesi başlatılabilir.

Sessiz düğmesi

 Arama sırasında mikrofonu kapatmak için düğmesine (sağdaki gerçek düğme) basın 

LED'ler sabit bir kırmızı ışık gösterir ve iki düğme görüntülenir.

düğmesine basın.  Hoparlörü kapatmak istiyorsanız
LED'ler kırmızı yanıp söner.

 Ekrandaki düğmelerin, 5 saniye sonra veya ekranın düğmelerin dışında bir yerine 
       dokunduğunuzda kaybolacağını unutmayın. 

 Mikrofonu (ve hoparlörü) açmak için  düğmesine (sağdaki gerçek düğme ya da 
ekrandaki düğme) tekrar basın. 
LED'ler sürekli mavi yanar.

Güç tasarruf modu
Konftel 55Wx'in birkaç güç tasarrufu modu seviyesi vardır. Beş dakika sonra arka plan 
aydınlatması kaybolur ve 15 dakika sonra ekrandaki görüntünün yerini bir saat alır. Pil gücüyle 
çalışıyorsa bu süre daha kısadır.

Kapatma
 Güç düğmesini  (soldaki gerçek düğme) üç saniye boyunca basılı tutun.

 Konftel 55Wx'i kapatmak istediğinizi 

LED ışıklar 

Açık / Kapalı (uzun basın) Sessiz (mikrofon kapalı / hoparlör kapalı)

 düğmesine basarak onaylayın.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KÖPRÜ BAĞLANTISI
Bağlı bir telefon ve bilgisayar arasında bir ses köprüsü kurmak mümkündür. Bu, bağlı mobil 
veya masaüstü telefonunuzla arama yapabileceğiniz ve bunu örneğin bilgisayardaki bir 
Skype® aramasıyla birleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Telefon ve bilgisayar dışındaki ses köprüsü kombinasyonları mümkün değildir.
Ses köprüleme hakkında daha fazla bilgi edinin sayfa 28.

PİL
Pil, Konftel 55Wx'te sağlanan güç adaptörü veya USB aracılığıyla şarj edilir. Güç adaptörü 
kullanılarak boş bir pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 4 saat ve USB ile yaklaşık 5 saat sürer.

 Konftel 55Wx, pili şarj etmek için güç üreten bir USB bağlantı noktasına (örneğin bir 

bilgisayara) bağlanmalıdır. Konftel 55Wx kapalıysa USB üzerinden şarj etmenin çok daha 
uzun süreceğini unutmayın.

Pili yerleştirme
 Pil kapağını çıkarmak için ileri itin.

 Pili, bağlantı noktaları pil bölmesinin altındaki pinlere doğru olacak şekilde Konftel 55Wx'e 
yerleştirin.

 Pil kapağını yeniden yerine kaydırın.
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Konftel 55Wx, masaüstü telefonunuzu OmniSound® ile bir konferans telefonuna dönüştürür. 
Birçok masaüstü telefonun entegre hoparlör işlevinin aksine, yüksek ses seviyesi, tam çift 
yönlü (iki yönlü ses) ve verimli yankı giderme ve gürültü azaltmanın keyfini çıkarırsınız.

 OmniSound®, tam ses bant genişliği (100–24000 Hz) üzerinde çalışır, ancak günümüz 

telekomünikasyon ağlarındaki teknolojiler, tam bant genişliğinin kullanılmasına izin 
vermez. Bunun ses kalitesi üzerinde etkisi vardır.

Konftel 55Wx, telefon ile ahize arasına takılan bir masa telefonu adaptörü (aksesuar) 
kullanılarak bağlanır. Adaptör, bir düğmeye basarak Konftel 55Wx ile ahize arasında aramaları 
aktarmanıza olanak tanır.
Konftel 55Wx tüm dijital telefonlara (kurumsal ağlar) ve çoğu durumda analog telefonlara da 
(evdeki geleneksel telefon prizleri) bağlanabilir.

 Bazı masaüstü telefonların kulaklık jakları aracılığıyla da bağlanabileceğini unutmayın. 

Bkz. "Konftel'in bir cep telefonu ile kullanılması" sayfa 9. 

MASAÜSTÜ TELEFONUNA BAĞLANTI
 Telefon ahize kablosunu telefondan çıkarın ve masa telefonu adaptörüne bağlayın.

 Masaüstü telefon adaptörünü telefona ve Konftel 55Wx'e aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
düğmesi Konftel 55Wx üzerine görüntülenir.

Konftel 55Wx'in mikrofon seviyesinin, diğer çağrı katılımcıları için iyi bir ses kalitesi 
sağlamak için ayarlanması gerekebilir. Ayar Konftel 55Wx'e kaydedilir ve adaptör 
aracılığıyla bir telefon her bağlandığında kullanılır.

KONFTEL'İN MASAÜSTÜ TELEFONLA KULLANIMI

 Alıcı tarafın iyi bir ses seviyesine sahip olduğunu kontrol etmek için bir test araması yapın.
(bkz. sayfa 36).

 Telefonların ürettiği ses seviyesi, farklı markalar arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle 
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ARAMA YAPMA
Her zamanki gibi telefonla bir arama yapabilir ve ardından aramayı Konftel 55Wx'e 
aktarabilir veya arama bağlanmadan önce sesi aktarabilirsiniz.

düğmesine basın. Sesi telefondan Konftel 55Wx'e aktarmak için 

 düğmesi belirecek ve LED'ler yanacaktır.

 Ahizeyi kaldırın ve masaüstü telefondaki numarayı çevirin.

Sesi ayarlama
Telefon aktifken (        düğmesi ekrandadır) ses seviyesi ayarlanabilir. Telefon iletişimindeki 
uygulamada olduğu gibi, ses seviyesi kontrolünü kullanarak sesi tamamen kapatmak 
mümkün değildir.

Aramaları aktarma ve sonlandırma

 Sesi Konftel 55Wx ile telefon ahizesi arasında aktarmak için  düğmesine basın.

 Ahizeyi tekrar masaüstü telefona yerleştirerek aramayı sonlandırın. 

 Konftel 55Wx üzerindeki  daha sonraki aramalarda kullanmak isteyebileceğiniz için 
ekranda görünmeye devam eder. 

KONFTEL'İN MASAÜSTÜ TELEFONLA KULLANIMI
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Konftel 55Wx, cep telefonunuzu OmniSound® ile bir konferans telefonuna dönüştürerek 
yüksek ses seviyesi, tam çift yönlü (iki yönlü ses) ve verimli yankı iptali ve gürültü azaltma 
sağlar. 

 OmniSound®, tam ses bant genişliği (100–24000 Hz) üzerinde çalışır, ancak mobil 
telekomünikasyon ağlarındaki sınırlamalar bant genişliğini biraz azaltır ve ses sıkıştırılır. 
Bunun ses kalitesi üzerinde etkisi vardır. Güncellenmiş 3G ağları üzerinden yapılan 
aramaların iyi bir ses kalitesine sahip olma olasılığı daha yüksektir. 

 Konftel 55Wx ile aynı anda hem masaüstü telefon hem de cep telefonu kullanmanın 
mümkün olmadığını unutmayın. Cep telefonu bağlandığında masaüstü telefon 
bağlantısı devre dışı bırakılır. 

MOBİL TELEFONA KABLO BAĞLANTISI
Konftel 55Wx, telefonunuz için uyarlanmış bir kablo (isteğe bağlı aksesuar) kullanılarak 
bağlanır. Konftel 55Wx, mobil telefona bağlı bir kulaklıkla aynı şekilde çalışır.

 Bazı masaüstü telefonların kulaklık jakları aracılığıyla da bağlanabileceğini unutmayın. 
Bağlantı, mobil telefon bağlantısıyla tamamen aynıdır. bu nedenle açıklamaya 
yalnızca "mobil telefon" yazıyoruz.

 Mobil telefon kablosunu kullanarak telefonu Konftel 55Wx'e bağlayın.
düğmesi, Konftel 55Wx'te görüntülenir. Düğme, bağlantı anında hemen etkinleştirilir.

 Alıcı tarafın iyi bir ses seviyesine sahip olup olmadığını kontrol etmek için bir test araması 
yapın. Bkz. sayfa 36.

 Telefonların ürettiği ses seviyesi, farklı markalar arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle 
Konftel 55Wx'in mikrofon seviyesinin, diğer çağrı katılımcıları için iyi bir ses kalitesi 
sağlamak için ayarlanması gerekebilir. Ayar Konftel 55Wx'e kaydedilir ve bir telefonun 
mobil kablo ile her bağlandığında kullanılır.

Mobil telefonun otomatik algılanması
Konftel 55Wx normalde bir cep telefonunun kabloyla bağlandığını algılayabilir. Bazı cep 
telefonları, bir çağrı bağlanana kadar bağlantıyı etkinleştirmez veya belirli bir süre 
kullanılmadığında Konftel 55Wx/kulaklık bağlantısını uyku moduna geçirir. Bu durumda, cep 
telefonunuzdan arama yapana veya gelen arama gelene kadar      düğmesi görüntülenmez.

     düğmesinin her zaman görünür olmasını istiyorsanız ve mobil telefonunuz bağlantıyı 
otomatik olarak etkinleştirmiyorsa, ayarı, mobil telefonunuz bağlı olsun veya olmasın düğme 
her zaman görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. (bkz. sayfa 35). 

KONFTEL'İN MOBİL TELEFONLA KULLANIMI
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KONFTEL'İN MOBİL TELEFONLA KULLANIMI

ARAMA YAPMA
düğmesinin mavi renkte yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa,   Konftel 55Wx üzerindeki

düğmeye basın.

 Mobil telefondan numarayı arayın.

 Cep telefonunuzda devam eden bir aramanız varsa ve bunu Konftel 55Wx'e aktarmak 
istiyorsanız, kabloyu bağlamanız yeterlidir.

Sesi ayarlama
Telefon aktifken ( düğmesi yanar) ses seviyesi ayarlanabilir. Telefon iletişimindeki
uygulamada olduğu gibi, ses seviyesi kontrolü kullanılarak sesi tamamen kapatmak 
mümkün değildir.

Bekletme
 Aramayı beklemeye almak için düğmesine basın (mikrofon ve hoparlör kapalı). 

Aramaları aktarma
 Sesi Konftel 55Wx'ten telefona aktarmak için kabloyu cep telefonundan çıkarın.

Aramaları sonlandırma
 Mobil telefondan aramayı sonlandırın

 Konftel 55Wx üzerindeki  düğmesi daha sonraki aramalarda kullanmak isteyebileceğiniz için 
ekranda görünmeye devam eder. 
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Konftel 55Wx, bilgisayarınızı OmniSound® ile telekonferans ekipmanına dönüştürür. Normal 
bilgisayar hoparlörleri ve mikrofonlarından farklı olarak Konftel 55Wx, tam çift yönlü (iki yönlü 
ses) ve verimli yankı engelleme ve gürültü azaltma sağlar.
Bilgisayar Konftel 55Wx'i yankı engelleme cihazı olarak tanımlar, bu da iletişim yazılımının ses 
işlemeyi genellikle Konftel 55Wx'e bırakarak daha iyi ses kalitesi elde etmesi anlamına gelir. 
Bu, örneğin Skype®'ta manuel olarak da ayarlanabilir.

 OmniSound®, tam ses bant genişliği (100–24000 Hz) üzerinde çalışır, ancak ağdaki ekipmana ve 
diğer çağrı katılımcıları tarafından kullanılan ekipmana bağlı olarak, ses kalitesini 
sınırlayan bazı faktörler olabilir.

BİLGİSAYAR İLE BAĞLANTI
 Verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarı Konftel 55Wx'e bağlayın.

düğmesi Konftel 55Wx ekranında görüntülenir. Düğme, bağlantı kurulduğunda hemen etkinleştirilir.

 Bilgisayarın işletim sistemi normalde Konftel 55Wx'i hoparlör ve mikrofon olarak 
otomatik seçer. Konftel 55Wx bilgisayarda ses aygıtı olarak otomatik olarak seçilmezse, 
bilgisayarın ayarlarını açmanız ve Konftel 55Wx'i seçmeniz gerekebilir. 

 Bilgisayarda, cihazın yerleşik hoparlörlerini kullanan etkin bir yazılım programınız  
varsa, yeni hoparlöre (Konftel 55Wx) geçmek için programı yeniden başlatmanız 
gerekebilir.

KONFTEL'İN BİLGİSAYARLA KULLANIMI
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KONFTEL'İN BİLGİSAYARLA KULLANIMI

KONFTEL'İN BİLGİSAYARLA KULLANIMI

Bilgisayar hoparlörü olarak kullanma
USB bağlantı kurulduğunda hemen etkinleştirilir (       yanar).

Bilgisayar normalde Konftel 55Wx'teki hoparlörü, mikrofonu kullanabilecek başka bir program 
çalışmıyorsa etkinleştirir. Bu, Konftel 55Wx'in bir bilgisayar hoparlörü gibi davrandığı ve sesin 
değişmemesi için OmniSound®'daki ses işlemenin kapatıldığı anlamına gelir.

Konftel'i konferans ünitesi olarak kullanma
Bilgisayarda iletişim yazılımı veya ses kayıt yazılımı başlatıldığında Konftel 55Wx mikrofon da 
etkinleştirilir. OmniSound® artık tam çift yönlü çalışır ve yankı engelleme işlemi gerçekleştirir. 
Konftel 55Wx üzerindeki mavi LED'ler de aynı anda yanar.
VoIP araması yapmak için Skype®, Microsoft® Lync®, çevrimiçi toplantı hizmeti veya başka bir 
VoIP (IP üzerinden Ses) yazılımı kullanın.

Sesi ayarlama
Ses seviyesi bilgisayardan ve Konftel 55Wx'ten ayarlanabilir.

  Sesi hızlıca kapatmak için Konftel 55Wx ekranındaki düğmesine basın. 
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Pratik olarak tüm mobil telefonlarda Bluetooth bulunur ve Konftel 55Wx ile kablosuz iletişim 
için kullanılabilir. Mobil telefonun ayarlarından Bluetooth etkinleştirilmelidir. Bluetooth ile belirli 
masaüstü telefonlara ve bilgisayarlara bağlanmanın da mümkün olduğunu, ancak bunların, 
örneğin Konftel 55Wx'in ekranından numara çevirmeyi desteklemeyebileceğini unutmayın. 
Ayrıca bkz. “Kulaklık Profili ile bir telefon bağlama” sayfa 24.

Bluetooth ile ses iki farklı şekilde iletilebilir. Biri iki yönlüdür ve konuşma için optimize edilmiştir. 
Diğeri (A2DP), daha yüksek ses bant genişliğine sahiptir, tek yönlüdür ve müzik için optimize 
edilmiştir.

Konftel 55Wx her iki yöntemi de destekler ve ayrıca konuşma ve müzik için farklı kaynaklar 
seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 22'deki Müzik çalmak için Konftel 55Wx'i hoparlör 
olarak kullanma bölümüne bakın.

 OmniSound®, tam ses bant genişliği (100–24000 Hz) üzerinde çalışır, ancak 
 telekomünikasyon ağlarındaki ve Bluetooth teknolojisindeki sınırlamalar bant genişliğini biraz 
azaltır ve ses sıkıştırılır. Bunun ses kalitesi üzerinde etkisi vardır. 

 Konftel 55Wx'teki Bluetooth'un kapatılabileceğini unutmayın. Eğer görüntü ekranında  
işareti yoksa, ayarları açın ve Bluetooth'u etkinleştirin.

EŞLEŞTİRME VE BAĞLANMA
Bluetooth ile iletişim kurabilmeleri için iki cihazın eşleştirilmesi gerekir. Telefonunuzun NFC 
(yakın alan iletişimi) yoluyla basitleştirilmiş eşleştirmeyi destekleyip desteklemediğine bağlı 
olarak bunu farklı şekillerde yaparsınız.

KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

NFC ile eşleştirme ve bağlantı
 Mobil telefonunuzda NFC etkinleştirilmiş ve ekran aydınlanmış olmalıdır. 

 Mobil telefonu Konftel 55Wx'te ekranın sağındaki parlak kavis üzerinde bulunan NFC 
işaretine       doğru tutun.

 Mobil telefonun ve Konftel 55Wx'in NFC ile bağlantı kurması için telefonu biraz ileri 
geri hareket ettirmeniz gerekebilir. Menzil sadece santimetre civarındadır.  
Cep telefonu ve Konftel 55Wx eşleştirilir ve bağlanır. Normalde cep telefonu Konftel 55Wx'te müzik 
modunu etkinleştirir. Lütfen bunun cep telefonu tarafından kontrol edildiğini ve farklı telefonlarda farklı 
şekilde çalışabileceğini unutmayın.

Resim,  Konftel  55Wx'e Galaxy S6 adlı  bir cep  telefonu bağlandığında nasıl  göründüğünü  
gösteriyor. Solda müzik  modu ve sağda arama modu görüntülenir.         düğmesiyle modlar 
arasında geçiş yapın.
Müzik modunun telefonun Bluetooth A2DP'yi desteklediğini ve bu kanalın etkinleştirildiğini 
varsaydığını lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için sayfa 22'deki müzik modu bölümünü okuyun.

sembolü mobil telefonun çekim gücünü göstermektedir.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

NFC olmadan eşleştirme
Konftel 55Wx'ten ve mobil telefonunuzdan eşleştirme mümkündür.

 Her iki cihazdan aynı anda eşleştirmeye çalışırsanız bir çakışma olabileceğini unutmayın. 

Yalnızca bir cihazdan arama yapmanızı öneririz.
Yakınlarda çok sayıda aktif Bluetooth cihazı olması durumunda eşleştirmek istediğiniz 
cihazların adlarını bilmelisiniz. Konftel 55Wx'inizin adı ayarlardan değiştirilebilir.

 Mobil telefonunuzun bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Bu normalde telefonu diğer Bluetooth cihazlarına görünür kılar ve hatta bazı telefonlarda arama 
başlatır.

 Eşleştirilmiş cihazlarla diyalog kutusunu açmak için Konftel 55Wx üzerindeki düğmesine basın. 
Bu, Konftel 55Wx'in diğer Bluetooth cihazları tarafından görülmesini sağlar.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

Yöntem 1: mobil telefondan eşleştirme ve bağlantı
 Telefonunuzdan arama başlatın.

 Bulunan cihazlar listesinden Konftel 55Wx'i (Konftel 55Wx'inizin adı) seçin. (Cihazların birbirini 
bulması biraz zaman alabilir.)
Cihazlar eşleştirilir ve genellikle otomatik olarak birbirine bağlanır. Bazı telefonlarda bir bağlantı başlatmanız 
gerekebilir.
Konftel 55Wx ana ekrana döner. Artık              ekranda belirmiştir ve solunda telefon numaralarını aramak için 
kullanabileceğiniz tuş takımını görürsünüz. Ayrıca ekranda bağlı olan cep telefonunuzun adını ve telefonun anten 
sinyalinin gücünü göreceksiniz.

 düğmesi yalnızca telefon A2DP ile müzik çalmayı destekliyorsa gösterilir, bkz. sayfa 22.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

Yöntem 2: Konftel 55Wx ile eşleştirme ve bağlantı
 Bir arama başlatmak ve cep telefonunuzu eklemek için Konftel 55Wx üzerindeki  

tuşuna basın (“görünür” olarak ayarlanmalıdır).

 Bulunan cihazlar listesinden telefonunuzu seçin ve       düğmesine basın.

 Konftel 55Wx ile eşleştirme isteğinizi mobil telefonunuzda da onaylamanız gerekebilir. 

 Cep telefonunuz Güvenli Basit Eşleştirme protokolünü desteklemiyorsa, sizden bir PIN 
       kodu istenebilir. Konftel 55Wx'e bağlanma kodu 0000'dır.

Cihazlar eşleştirilir ve ardından otomatik olarak birbirine bağlanır. Konftel 55Wx ana ekrana döner. Artık
           düğmesi yanıyordur ve solunda telefon numaralarını aramak için kullanabileceğiniz göreceksiniz. 
Ayrıca ekranda bağlı olan cep telefonunuzun adını ve telefonun anten sinyalinin gücünü göreceksiniz.

 düğmesi yalnızca telefon A2DP ile müzik çalmayı destekliyorsa gösterilir, bkz. sayfa 22.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

EŞLEŞTİRİLMİŞ TELEFONA BAĞLANTI
Eşleştirme, telefonun ve Konftel 55Wx'in birbirleri hakkında bilgi kaydetmesi anlamına 
gelir. Bu bilgiler, bağlantı kopsa bile kaydedilir.
Aşağıdaki durumlarda bağlantı kesilir:

• Cihazlar birbirinden uzaklaştığında (Bluetooth 10m civarında kapsama alanına sahiptir).

• Mobil telefonunuzda ya da Konftel 55Wx' te bluetooth özelliği kapatıldıysa.

• Konftel 55Wx'te bağlantıyı kesmeye karar verdiğinizde (     ).

Bir dahaki sefere cep telefonunuz ve Konftel 55Wx birbirinin menzili içindeyse, onları 
eşleştirmeniz gerekmeyecektir. Kolayca bağlaabilirsiniz.

 Telefonunuz NFC üzerinden eşleştirmeyi ve bağlantıyı destekliyorsa, bağlamak için 
eşleştirmede olduğu gibi NFC işaretine       karşı tutun. Cep telefonunuzda NFC 
etkinleştirilmiş ve ekran aydınlanmış olmalıdır.

Telefonunuz NFC üzerinden bağlantıyı desteklemiyorsa aşağıdakileri yapın:

 Eşleştirilmiş cihazların listesini açmak için BT     düğmesine basın.

 Konftel 55Wx başka bir telefona bağlıysa, düğme         şeklinde görüntülenir.

 Listeden telefonunuzu seçin ve     düğmesine basın. 
Telefonunuz Konftel 55Wx'e yeniden bağlanmıştır.

 Cep telefonunuzda Bluetooth açık olmalıdır. Dilerseniz bağlantınızı cep telefonunuzdan 
     da yapabilirsiniz.

 Cep telefonunuzda devam eden bir aramanız varsa, Konftel 55Wx'e aktarılır.

 Bazı cep telefonları, bir arama yaptığınızda veya aldığınızda, eşleştirilmiş bir ahizesiz 
kullanıma (Konftel 55Wx) otomatik olarak bağlanmaya çalışır. 
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

ARAMA YAPMA
Yöntem 1:
 Mobil telefonunuzdaki numarayı çevirin.

Bazı mobil telefonlar, sesin telefonunuzdan mı yoksa kulaklığınızdan mı geleceğini seçmenize izin 
verir (Konftel 55Wx).

Yöntem 2:

      düğmesine basın ve Konftel 55Wx'teki numarayı çevirin.
Mobil telefonunuz numarayı çevirir. Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler yanar ve ses Konftel'den gelir.

Gelen çağrıları cevaplama
 Konftel 55Wx ile cevaplama.

Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler yanar ve ses Konftel'den gelir.

 Mobil telefonunuzdan cevapladığınızda arama telefonunuza gelir. Konftel 55Wx, aramayı 
Konftel'e aktarmak için kullanabileceğiniz            düğmesini görüntüler.  
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

Bir cep telefonu ve Konftel 55Wx arasında aramaları aktarma
Cep telefonunuz Konftel 55Wx'e bağlı ve bir arama yapılıyor. 

 Konftel 55Wx ekranındaki       düğmesine basın.
Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler söner ve ses cep telefonuna aktarılır. 

        düğmesi                ile değiştirilir.

 Sesi Konftel 55Wx'e geri aktarmak için           düğmesine basın.

 Çağrınıza mobil telefonunuzdan devam etmek ve Konftel 55Wx ile olan bağlantıyı kesmek 
istiyorsanız, önce 
 

 düğmesine basarak aramayı aktarın, ardından  ve       ve          tuşlarına basın. 
Artık mobil telefonunuzla bağlantı kopmuştur ve Konftel 55Wx başka bir telefona bağlanabilir.

Devam eden bir mobil aramaya bağlanma ve aktarma
Mobil telefonunuz eşleştirilmiş ancak Konftel 55Wx'e bağlı değil ve telefonunuzda devam 
eden bir görüşmeniz var.

 Eşitlenmiş cihazlar listesini açmak için düğmesine basın.

 Listeden telefonunuzu seçin ve       tuşuna basın. 
Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler yanar ve ses Konftel'den gelir.

Çağrı sırasında tuş takımını kullanma

Bazen bir arama sırasında rakam kodları göndermeniz gerekebilir, örneğin bir konferans 

hizmetine bağlanmak için

Bunu cep telefonunuzdan veya Konftel 55Wx'ten yapabilirsiniz.
        düğmesine basın.

 Rakamlara basın ve        tuşuna basarak ana ekrana dönün.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

Sesi ayarlama
Arama sırasında ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bir aramanın ses seviyesi önceki arama ile aynı 
olacaktır. Seviyeyi Konftel 55Wx üzerinden ve mobil telefonunuzdan ayarlayabilirsiniz. Telefon 
iletişimindeki uygulamada olduğu gibi, ses seviyesi kontrolünü kullanarak sesi tamamen 
kapatmak mümkün değildir.

Çağrıları sonlandırma
 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın ya da çağrıyı telefonunuzdan sonlandırın. 
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KONFTEL 55WX'İN MÜZİK ÇALMAK İÇİN HOPARLÖR OLARAK 
KULLANILMASI
Çoğu mobil telefon ve bilgisayar, Bluetooth aracılığıyla ses aktarımı için iki yolu destekler. Biri iki 
yönlüdür ve konuşma için optimize edilirken, diğeri (A2DP - gelişmiş ses dağıtım profili) daha 
yüksek ses bant genişliğine sahiptir, tek yönlüdür ve müzik için optimize edilmiştir.

 A2DP'yi işleyen bir mobil telefon veya bilgisayar, kural olarak, AVRCP (ses/video uzaktan
 kumanda profili) adı verilen bir şeyi de destekler; bu, telefonun oynatma bilgilerini 
iletebileceği anlamına gelir. Lütfen üniteniz AVRCP'yi desteklemiyorsa Konftel 55Wx'te 
müzik çalabileceğinizi ancak müzik modunun görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Normalde, üniteler bağlandığında hem arama hem de müzik kanalları etkinleştirilir. Bir mobil 

telefon veya bilgisayar, kaynağın bir müzik uygulaması olduğu yerde ses ilettiğinde, Konftel 

55Wx üzerindeki müzik modu otomatik olarak etkinleştirilir. Bir mobil telefon veya bilgisayar, bir 

iletişim uygulamasından ses ilettiğinde, arama modu otomatik olarak etkinleştirilir.

     düğmesini kullanarak Konftel 55Wx üzerindeki modlar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

 Müzik kaynağı müzik modunda müzik akışını kapatmadan önce biraz gecikme 
olabileceğini lütfen unutmayın.
Konftel 55Wx hemen arama moduna geçer, ancak      düğmesi, bekletme modunda 
oldukları süre boyunca müzik susana ve diğer aktif kaynaklar gösterilene kadar yanar 
(bkz. sayfa 26). Bu düğmeye basarak müziği durdurabilir ve herhangi bir kaynağı 
bağlayabilirsiniz.

Müzik modunda, Konftel 55Wx'in bu bilgiyi kaynaktan alması koşuluyla, müzik parçasının 
sanatçısı, albümü ve başlığı görüntülenir. Ayrıca, kaynağın çalma listesinde müziği çalmak/
duraklatmak ve ileri ve geri gitmek için düğmeler vardır.

Müzik modu Arama modu

KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI
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Sesi ayarlama
Ses seviyesi hem mobil telefondan/bilgisayardan hem de Konftel 55Wx'ten ayarlanabilir.

 Üniteniz müzik akışı yaptığında, ses kontrolünün yanında     simgesi görüntülenir.

Konuşma ve müzik çalma için farklı kaynaklar seçin.

İki Bluetooth ünitesini aynı anda bağlamak ve birini konuşma ve birini müzik için kullanmayı 

seçmek mümkündür.

İlk Bluetooth ünitesi bağlandığında, her iki kanal da normalde otomatik olarak etkinleştirilir. 

İkinci Bluetooth ünitesi bağlandığında, aşağıdaki diyalog kutusu belirir.

 Kullanmak istediğiniz kanala bağlı olarak         veya      seçin.

Artık           yerine, birim listesinde birim adının arkasında veya        düğmesi görüntüleniyordur. 

KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

KULAKLIK PROFİLİ İLE BİR TELEFON BAĞLAMA
Bluetooth aracılığıyla bağlanabilen bazı masaüstü telefonlar, Kulaklık Profili için yalnızca sınırlı 
desteğe sahiptir. Bu, örneğin Konftel 55Wx üzerindeki numarayı çevirmenin mümkün 
olmadığı anlamına gelir.
Konftel 55Wx, telefon tarafından hangi Bluetooth profilinin desteklendiğini algılar ve arayüzü 
buna göre yapılandırır.
Telefon Bluetooth üzerinden Kulaklık Profili (Headset Profile) ile bağlandığında,           sembollü 
bir düğme görüntülenir.

Arama yapma
 Sesi Konftel'e aktarmak için telefonun kulaklık düğmesine veya Konftel 55Wx üzerindeki  

düğmesine basın.

düğmesi yanar ve bağlantı tonu duyulur. Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler ve 

 Telefondan numarayı çevirin.
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KONFTEL'İN BLUETOOTH İLE KULLANIMI

Aramaları sonlandırma
 Aramayı bitirmek için telefonun kulaklık düğmesine veya Konftel 55Wx üzerindeki            düğmesine 

basın.

Telefon ve Konftel 55Wx arasında geçiş yapma
 Telefonun ahizesini kaldırın.

 Çağrıyı aktarmak için telefonun kulaklık düğmesine veya Konftel 55Wx üzerindeki 
düğmesine basın.

Gelen aramalar
Bu, bağlı olan telefona bağlı olarak iki şekilde çalışabilir.

Yöntem 1:

Konftel 55Wx çalar ve LED'ler yanıp sönmeye başlar.

Konftel 55Wx veya telefonun kulaklık düğmesindeki           düğmesine basın.

Konftel 55Wx üzerindeki LED'ler ve                  düğmesi yanar ve ses Konftel'den gelir.

 Cevaplamak ve ahizedeki sesi almak için telefonun ahizesini kaldırmak da 
mümkündür. 

Yöntem 2:

Konftel 55Wx çalar. LED'ler ve           düğmesi yanar. 

 Konftel 55Wx üzerindeki          düğmesine ya da telefonun kulaklık düğmesine basın.                  

              düğmesi yanmış ve arama bağlanmıştır.

 Cevaplamak ve ahizedeki sesi almak için telefonun ahizesini kaldırmak da 
       mümkündür. 
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Bluetooth araması etkin. 
Sabit telefon beklemeye 
alınır.         düğmesi yanıp 

söner.

Sabit telefon görüşmesi 
etkin. Bluetooth beklemeye 
alınır.     düğmesi yanıp 
söner.

Gelen Bluetooth araması.

Aynı anda Bluetooth ile bağlı bir telefona ve bir telefon adaptörü veya mobil kablo ile bağlı bir 
telefona sahip olabilirsiniz. Her iki telefon için de düğmeler Konftel 55Wx'te görüntülenir. Her 
iki telefondan da arama yapılabilir veya cevaplanabilir.

BAĞLANTILAR ARASINDA GEÇİŞ
İlgili düğmeye basarak istediğiniz bağlantıyı etkinleştirin. Düğmenin yanıp sönmesiyle 
gösterilen önceki aktif bağlantılar duraklatılacaktır.

Bluetooth ve kablo bağlantılı telefon
Örneğin: masaüstü telefonunuzda bir arama var ve Konftel 55Wx kullanıyorsunuz.

Bluetooth bağlantılı cep telefonu çalmaya başlar. Zil sesleri Konftel 55Wx'ten duyulabilir, LED'ler mavi 
renkte yanıp söner ve        ve          görüntülenir.

 Gelen aramayı cevaplamak için        tuşuna basın.
Mevcut arama duraklatılır ve        düğmesi yanıp söner. 

 İlk aramaya dönmek için yanıp sönen        düğmesine basın.

İkinci arama beklemeye alınır ve         düğmesi yanıp sönen               düğmesine dönüşür.

ÇOKLU BAĞLANTI KULLANIMI
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Kulaklık Profili ile Bluetooth
Bluetooth üzerinden Kulaklık Profili ile bağlanan bir telefon ve aynı anda bir mobil telefon 
kablosu veya telefon adaptörü ile bağlanan bir telefona sahip olabilirsiniz. Ancak bu, Bluetooth 
telefonun hands-free özelliğini desteklediğinden biraz farklı çalışır.
Örneğin, kablo bağlantılı bir telefonla devam eden bir mobil aramanız varsa ve gelen bir 
aramayı Bluetooth üzerinden yanıtlarsanız, devam eden mobil arama aşağıda gösterildiği gibi 
beklemeye alınır.           düğmesine veya      düğmesine basarak mobil arama ile Bluetooth 
araması arasında geçiş yapabilirsiniz.

ÇOKLU BAĞLANTI KULLANIMI

Mobil telefon aktif.
Bluetooth araması 
beklemeye alınır.

düğmesi yanıp söner.

Devam eden mobil 
arama ve gelen 
Bluetooth araması.

Bluetooth araması etkin.
Mobil telefon beklemeye 

alınır.

 düğmesi yanıp söner.
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Bir bilgisayar ve bir telefon arasında köprü kurarken tek yapmanız gereken her iki ses 
kaynağını da etkinleştirmektir. OmniSound®, her iki ses kaynağı için aynı anda tam çift 
yönlü, yankı giderme ve gürültü azaltma işlemlerini gerçekleştirebilir.

        düğmesine basın ve (hangi telefonun bağlı olduğuna bağlı olarak)        veya    
düğmesine basın veya Bluetooth bağlantılı telefonunuzdan bir arama yapın.
Her iki düğme de yanıar ve bilgisayardan ve telefondan gelen ses Konftel 55Wx'ten duyulur. Ses kontrolü iki 
göstergeli olur. 

SESİ AYARLAMA
Arama için genel ses seviyesi, ses düğmesinin sağ veya sol tarafına basılarak normal şekilde 
ayarlanır.

Her ses kaynağının seviyesini ayrı ayrı ayarlama
Bilgisayardan ve telefonunuzdan gelen sesin farklı seviyeleri olabilir. Her ses kaynağı ayrı ayrı 
ayarlanırsa, aramadaki tüm sesler net bir şekilde duyulacaktır.

 Ses kontrolünün üst kısmındaki düğmeye basın.
 Ses kontrolü iki ses kontrolüne bölünmüştür.

KÖPRÜ BAĞLANTISI
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 Sesi her ses kaynağı için ayrı ayrı ayarlama.

 Üst ses kontrolünün üst kısmındaki düğmeye basarak yalnızca tek ses kontrolüne 
döndürün.

 Konftel 55Wx, bir ses kaynağı kapatıldığında ayarlanan seviyeyi kaydeder. Aynı ses 
 kaynağı bir daha etkinleştirildiğinde, en son kullanılan ses seviyesinde başlatılır.

KÖPRÜ BAĞLANTISI
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Konftel 55Wx bir kulaklık bağlantı noktasına (3,5 mm) sahiptir.

 Kulaklığınız Konftel 55Wx ile çalışmıyorsa, ayarlar (sayfa 33) altındaki Kulaklık başlığına 

       bakın.

 Ayrıca, ses seviyesinin hoparlörlerden gelen kadar güçlü olacak şekilde ayarlanmasını
 sağlayan bir kulaklık ses seviyesi ayarı da vardır. 

Uyarı!
Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde kullanılması işitme duyunuza zarar 
verebilir.

 Kulaklığınızı Konftel 55Wx'e bağlayın.
Konftel 55Wx'te          düğmesi görüntülenir ve ses bağlı kulaklığa aktarılır.

 Sesi kulaklığa veya Konftel 55Wx'e göndermek arasında geçiş yapmak için       düğmesine 
basın.

BLUETOOTH KULAKLIK
Bluetooth ile kablosuz olarak bir kulaklığı bağlamak da mümkündür. Eşleştirme 
açıklaması için bkz. sayfa 13.

 Sesi kulaklığa veya Konftel 55Wx'e göndermek arasında geçiş yapmak için       düğmesine 
basın.

KULAKLIK KULLANIMI
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Konftel 55Wx, toplantılarınızı kaydetmek ve dikte etmek için kullanılabilir. Kayıtlar bir hafıza 

kartına kaydedilir. Klasörler, kayıtların tarihi ile kartta otomatik olarak oluşturulur. Bunlar, 

kaydın başladığı zamanla birlikte WAV formatında kaydedilir.

Konftel 55Wx, SD ve SDHC kartlarını destekler. Hafıza kartında GB başına kayıt kapasitesi 35 

saattir.

KAYDETME
 Konferans görüşmesi katılımcılarının, kaydedilen bir toplantıya itiraz etmediğinden her

 zaman emin olun. Aradığınız katılımcılar, aramanın kaydedildiğini bildirmek için 
düzenli aralıklarla sesli bir sinyal duyulacaktır.

 Konftel 55Wx'e bir SD hafıza kartı takma.
düğmesinin yanında artık • düğmesi vardır.

 Kaydetmeye başlamak için • düğmesine basın.
Kayıt düğmesi kırmızı renkte yanıp söner ve kaydedilen süre görüntülenir.

 Kaydı durdurmak için • düğmesine yeniden basın. 
Kayıt SD karta kaydedilir.

SES KAYIT ÖZELLİĞİ
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KAYDEDİLEN SESİ DİNLEME
Kaydı oynatmak ve düzenlemek için kartı bir bilgisayara aktarabilir veya Konftel 55Wx'te 
oynatabilirsiniz.

      düğmesine basın ve  Recordings seçeneğini seçin.
SD karttaki kayıtların bir listesi görüntülenir.

 Dinlemek istediğiniz kayda basın.

     düğmesine basarak oynatmayı duraklatabilir ve      ve      düğmelerine basarak 10 saniye 
ileri ve geri gidebilirsiniz.

Düğmelerin  üzerindeki zaman çizgisine basarak kaydın istediğiniz bölümüne geçebilirsiniz.

      ve        düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

      düğmesini kullanarak seçtiğiniz kaydı silebilirsiniz.

SES KAYIT ÖZELLİĞİ
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      düğmesine basın.
Menü açılacaktır.

DİLİ DEĞİŞTİRME
 Menüden  Language seçeneğine basın. 

 Listeden bir dil seçin ve geri ok         işaretine basın.

AYARLAR
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AYARLAR

SES EFEKTLERİNİ AYARLAMA
 Menüden      Sound seçeneğine basın.

 Butonlara basarak ayarlarınızı yapın ve geri ok          ile sonlandırın.

Zil seviyesi
Bu ayar yalnızca Bluetooth üzerinden gelen aramalar içindir.

Tuş sesi
Kapalı, gizli ve biraz daha yüksek bir tıklama sesi seçeneği vardır.

Kayıt göstergesi
Kişileri aradığınızda bir aramanın kaydedildiğini bildirmek için düzenli aralıklarla sesli bir 
sinyal duyulur. Bu kayıt göstergesi kapatılabilir.
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AYARLAR

BAĞLANTI AYARLARINI DEĞİŞTİRME
 Menüden  Connection seçeneğine basın. 

 Butonlara basarak ayarlarınızı yapın ve geri ok          ile sonlandırın.

Mobil telefon bağlantısı
Konftel 55Wx normalde bir mobil telefonun kabloyla bağlandığını algılayabilir. Bazı mobil 
telefonlar, bir arama bağlanana kadar bağlantıyı etkinleştirmez. Bağlanan mobil telefon bu 
şekildeyse ve Konftel 55Wx üzerindeki ses aktivasyon butonunun sürekli görünmesini 
istiyorsanız Auto yerine I seçeneğini seçmelisiniz.

Bluetooth
Konftel 55Wx'in kablosuz olarak herhangi bir telefona bağlanmasını istemiyorsanız 
Bluetooth'u kapatmanız mümkün. Eşleştirilmiş tüm telefonlar kaydedilir ve Bluetooth'un bir 
sonraki açılışında görüntülenir. Bluetooth'u kapatmak, pille çalışıyorsa Konftel 55Wx'inizin pil 
gücünden tasarruf sağlayacaktır.

Sabit telefon bağdaştırıcı yapılandırması

 Bu ayar yalnızca bir telefon adaptörü bağlıysa gösterilir.

Telefon üreticilerinin, telefon ahize konektörlerindeki pinleri kullanmanın farklı yolları vardır. 
Adaptör telefonunuzla çalışmıyorsa, bu ayarı 1'den 2'ye taşıyarak pinlerin konfigürasyonunu 
değiştirmeniz gerekebilir.

         düğmesini etkinleştirin ve telefon adaptörünün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 
bağlı telefonunuzun ahizesini kaldırın. 
Konftel 55Wx'te bağlantı sesini duymalısınız.



36

Masa telefonu adaptörü mikrofon seviyesi

 Bu ayar yalnızca bir telefon adaptörü bağlıysa gösterilir.

Telefonların alıcı tarafa gönderdiği sesin seviyesi, farklı markalar arasında değişiklik gösterir. 
Konftel 55Wx'in optimum performans sağlaması ve diğer katılımcıların kaliteli sesin keyfini 
çıkarması için bu ses seviyesini uyarlamak için mikrofon seviyesini telefona uyarlamak 
gerekebilir.
Ayar Konftel 55Wx'e kaydedilir ve telefon adaptörü aracılığıyla her telefon bağlandığında 
kullanılır.
        düğmesini aktifleştirin ve bir test araması yapın.

  Connection ayarını açın ve giden sesi uygun seviyeye 
gelene kadar ayarlayın. 

 Doğrudan telefonunula konuşurken sesi referans düzeyi olarak kullanın.

Karşı taraf sesi duymakta zorlanıyorsa, giden sesin seviyesini 0'dan +1 veya +2'ye 

yükseltmeyi deneyin.

Karşı taraf sesi yüksek ancak bozuk buluyorsa, giden sesin seviyesini 0'dan -1 veya -2'ye 

düşürmeyi deneyin.

Mobil telefon mikrofon seviyesi

 Bu ayar yalnızca bir mobil telefon kabloyla bağlıysa gösterilir.
Mobil telefonların alıcı tarafa gönderdiği sesin seviyesi farklı markalar arasında değişmektedir. 
Konftel 55Wx'in optimum performans sağlaması ve diğer katılımcıların kaliteli sesin keyfini 
çıkarması için bu ses seviyesini uyarlamak için mikrofon seviyesini mobil telefona uyarlamak 
gerekebilir.
Ayar Konftel 55Wx'e kaydedilir ve daha sonra mobil telefon bağlandığında kullanılır. Seviyeler 
bir markadan diğerine değişebileceğinden, diğer mobil telefonlar bağlandığında yeni bir ayar 
yapılması gerekebileceğini unutmayın.

 Temel ayar 0, çoğu cep telefonu için tatmin edici bir şekilde çalışır, ancak bu ayar, sesin  
ince ayarını yapmanızı sağlar.

      düğmesini aktifleştirin ve mobil telefonunuzla Konftel 55Wx'e bir test araması yapın.
Menüden        Connection ayarını açınve uygun seviyeye gelene kadar giden sesi 
ayarlayın.   

 Doğrudan mobil telefonunuzla konuşurken ses seviyesini referans olarak kullanın. Karşı

 taraf sesi duymakta zorlanıyorsa, giden sesin seviyesini 0'dan +1 veya +2'ye 
yükseltmeyi deneyin.
Karşı taraf sesi yüksek ancak bozuk buluyorsa, giden sesin seviyesini 0'dan -1 veya -2'ye 
düşürmeyi deneyin.

AYARLAR
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Kulaklıklar
Bu ayar, kulaklık bağlantı noktasını farklı kulaklıklar için uyarlamanıza olanak tanır.

3,5 mm fişli kulaklıkların çoğunda, mikrofon konektörü en üstte olmak üzere üç (mono) veya 
dört (stereo) arabirim bulunur. Kulaklığınız çalışmıyorsa bunun nedeni arayüzlerde başka bir 
konum olması olabilir.

Kulaklık seviyesi
Duyarlılık (ses düzeyi) kulaklıktan kulaklığa değişebilir. Bu nedenle, duyulan sesin hoparlörler 
aracılığıyla duyulduğu zamankiyle aynı seviyede görünmesi için ses düzeyini ayarlamak 
mümkündür.

Uyarı!
Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde kullanılması işitme duyunuza zarar 
verebilir. Yüksek hassasiyetli bir kulaklığınız varsa, daha yüksek ses seviyesi 
işitmeye zarar verebilir.

Özellik katmanı
Bu ayarı kullanarak tercih ettiğiniz UC çözümünü seçebilir veya işlevi kapatmayı seçebilirsiniz. 
Microsoft® Lync® varsayılan olarak seçilidir; bu, Konftel 55Wx, Lync istemcisinin bilgisayar 
tarafından kullanıldığını algılarsa, Konftel 55Wx'te Lync özellik katmanının görüntüleneceği 
anlamına gelir.

Bluetooth medya sesi
Konftel 55Wx'te Bluetooth müzik kanalını (A2DP) devre dışı bırakmak mümkündür. Bu işlem, 
ünite yalnızca konuşma için kullanılacaksa, kullanıcı arayüzünü basitleştirir.

AYARLAR
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SİSTEM AYARLARINI DEĞİŞTİRME
 Menüdeki       System düğmesine basın.

 Butonlara basarak ayarlarınızı yapın ve geri ok         ile işlemi sonlandırın. 

Şunları yapabilirsiniz: 

• Konftel 55Wx'inizin adını değiştirmek (Bluetooth ile eşleştirirken bu ad görüntülenir)

• Ses kayıtları için tarih ve saati ayarlama.

• Yazılım sürümlerini denetleme.

• Yazılım güncellemelerini başlatma.

• Konftel 55Wx'inizi fabrika ayarlarına geri döndürme, böylece tüm ayarları ve kayıtlı değerlerin 
silinmesi.

AYARLAR
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Konftel 55Wx, akıllı özelliklerle sürekli olarak geliştirilmektedir ve ünitenin her zaman en son 
yazılım sürümünü çalıştırdığından emin olmak için yazılım yükseltilebilir. Bir USB veya SD kart 
ile yükseltme yapabilirsiniz.

 Yükseltme modunda, Konftel 55Wx'te hangi dil seçilirse seçilsin metnin daima İngilizce 
 olduğunu unutmayın. Aynısı Konftel Yükseltme Yardımcı Programı yazılımı için de 
geçerlidir.

PC'DEN GÜNCELLEME
Bu yöntem, Microsoft® Windows® yüklü bir bilgisayar gerektirir.

Konftel Yükseltme Yardımcı Programını Yükleme
 www.konftel.com/upgrades adresini ziyaret edin ve Konftel 

55Wx'i seçin.

 Konftel Yükseltme Yardımcı Programını indirin.

 Yazılımı bilgisayarınıza yükleyin.
Kurulum programı tarafından verilen talimatları izleyin.

Yazılımı güncelleme
 Konftel 55Wx'inizi USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.

      düğmesine basın,      System seçeneğini seçin.

 Upgrade düğmesine basın ve      düğmesine de basarak yükseltme modunda 
yeniden başlatmayı onaylayın.



Konftel 55Wx yükseltme modunda yeniden başlar.

Konftel 55Wx yeniden başladığında       Use USB seçeneğine basın.

 Bilgisayarınızda Konftel Yükseltme Yardımcı Programını başlatın.
Yazılım arayüzünün size verdiği yönergeleri izleyin.

YAZILIMI GÜNCELLEME
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YAZILIMI GÜNCELLEME

 Konftel Upgrade Utility'nin Konftel'in web sitesinden en son sürümü otomatik olarak
indirip yüklemesine izin vermenizi öneririz. Ayrıca, bilgisayarın sabit sürücüsüne 
önceden indirilmiş olan bir Konftel ürün yazılımı dosyasını da kurabilirsiniz.

SD KART İLE GÜNCELLEME
Bu yöntem, SD kart okuyuculu bir bilgisayar gerektirir.

Güncelleme dosyalarını indirme
 www.konftel.com/upgrades adresini ziyaret edin ve Konftel 55Wx'i seçin.

 Konftel 55/55Wx için en son yazılım sürümünü indirin.

 Dosyayı (.kt uzantılı) bir SD karta kopyalayın.

Yazılımı güncelleme
 Yazılım dosyasını içeren SD kartı Konftel 55Wx'e takın.

      düğmesine basın ve ,      System seçeneğini seçin.

 Upgrade düğmesine basın ve      düğmesine de basarak yükseltme modunda 
yeniden başlatmayı onaylayın.



Konftel 55Wx yükseltme modunda yeniden başlar.

Konftel 55Wx yeniden başladığında     Use SD seçeneğini seçin.

 Yazılım arayüzünün size verdiği yönergeleri izleyin.
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Ebat 

Ağırlık 

Renk 

Ekran 

Düğmeler 

Bellek 

Güncelleme 

Güç kaynağı
AC adaptör 

Pil (isteğe bağlı) 

Bağlantı
USB 

Mobil telefon

Masaüstü telefon

Kulaklıklar 

Bluetooth 

Genişlik 222 mm, derinlik 206 mm, yükseklik 68 mm.

640 g.

Siyah ve gümüş.

Renkli LCD, 240x320 pixel.

Dokunmatik ekran artı açma/kapama ve mikrofon kapatma.

SD (SDHC) bellek kartı desteği.

Konftel yükseltme yardımcı programı (Microsoft Windows için), 
USB bağlantısı aracılığıyla Konftel 55Wx yazılımını yükseltir. SD 
kart ile yükseltme yapmak da mümkündür.

Phihong PSC12R, 100–240 V AC/12 V DC.

3,7 V 2260 mAh Li. Ion-Polymer. 
Konftel 55Wx'teki pil, AC adaptörü veya USB kablosu kullanılarak 
şarj edilir.

USB 2.0 Mini B. Bilgisayar bağlantısı için.

Modüler 6P6C DEC. Kulaklık jakına bağlantı için (isteğe bağlı 

kablo gereklidir).

Modüler 8P8C. Konftel telefon adaptörü (isteğe bağlı) kullanarak 

bir IP veya TDM masaüstü telefona bağlantı için. Bazı masaüstü 

telefonlar özel bir kablo ile doğrudan telefona bağlanabilir.

3.5 mm telefon fişi (TRS/TRRS).

Bluetooth 3.0. "Bluetooth Handsfree profili" veya "Bluetooth 
kulaklık profili"ni destekleyen ve bir ses ağ geçidi görevi gören bir 
mobil  telefona veya başka bir cihaza bağlantı için.

NFC (yakın alan iletişimi) kullanarak basitleştirilmiş Bluetooth 
eşleştirme ve bağlantı desteği.

Konftel 55Wx'te en yüksek ses kalitesiyle müzik çalmak ve müzik 
modu aracılığıyla kontrol için A2DP desteği
AVRCP (ses/video uzaktan kumanda profili) ile (gelişmiş ses 
dağıtım profili) gereklidir.

Genişletme mikrofonları 2 modular 4P4C.

TEKNİK VERİLER
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Ses
Teknoloji 

Mikrofon

Kapsama alanı

Frekans aralığı

Ses 

Çevre
Sıcaklık

Bağıl nem

Önerilen akustik

OmniSound®.

Omnidirectional.

30 m2'ye kadar.

100-24000 Hz.

90 dB SPL 0.5 m. 

5°–40°C.

20–80% yoğuşmasız.

Yankılanma periyodu 0.5 S Rt 60. 

Arka plan gürültüsü < 45 dBA.

TEKNİK VERİLER
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Merkez ofis: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Sweden 
Tel: +46 (0)90-70 64 89,  Fax: +46 (0)90-13 14 35,   info@konftel.com   www.konftel.com

Konftel, sesli konferans ekipmanları alanında lider bir şirket ve dünyanın en hızlı büyüyen 
markasıdır. 1988'den beri misyonumuz, dünyanın dört bir yanındaki insanların 
mesafelere rağmen toplantı yapmalarına yardımcı olmaktır. Başarımıza dayanarak, sesli 
konferansın zamandan ve paradan tasarruf etmenin ve aynı zamanda daha iyi bir çevreye 
katkıda bulunmanın harika bir yolu olduğunu biliyoruz. Verimli toplantılar için yüksek ses 
kalitesi esastır, bu nedenle patentli ses teknolojimiz OmniSound® tüm Konftel Konferans 
telefonlarında yerleşik olarak bulunur. Ürünler dünya çapında Konftel markası altında 
satılmaktadır ve genel merkezimiz İsveç'te bulunmaktadır. www.konftel.com adresinde 
şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin.
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