Burnside P350
Quick Guide for Stationær GSM telefon

Tillykke med din nye Burnside P-350 GSM bordtelefon

For at benytte telefonen sammen med MobilePBX/MobileCTI skal du foretage følgende:
1) Tilslut rør, strømforsyning, SIM kort, m.v. jævnfør den vedlagte Burnside manual
2) Tilslut USB kabel mellem telefon og pc
3) Hvis du benytter Microsoft Vista eller senere vil USB driverne automatisk blive installeret
4) Hvis du benytte Microsoft XP skal du installere driverne selv
a. Downloade USB driverne fra www.blueposition.dk/download
b. Installer driverne
5) Opgrader MobilePBX til seneste version
a. I MobilePBX menubar vælg Hjælp – Søg efter opdatering
b. Alternativt kan du downloade nyeste MobilePBX/MobileCTI version fra:
www.blueposition.dk/download
6) Konfigurer MobilePBX til at benytte Burnside telefonen
a. I MobilePBX menubar vælg Indstillinger
b. Vælg fanebladet Telefon indstillinger
c. Vælg Telefon fabrikat = Burnside
d. Vælg Telefon model = P350
e. Vælg Forbundet via = Autodetect
7) Hvis du vil benytte et headset sammen med telefonen skal du følge nedenstående punkter
a. På telefonen vælg MENU.
b. Brug piletaster indtil du når punktet SETTINGS og vælg dette med knappen SELECT
c. Vælg GENERAL og vælg derefter ADVANCED
d. HEADSET/HANDSET menu punktet skal indstilles til BOTH
8) Headset basen skal tilsluttes telefonens rør stik via det fra headset leverandøren medfølgende
korte 4 polet RJ-10 kabel. Kablet tilsluttes telefonens rør stik og til headset basen i det stik der er
markeret med et telefon symbol
9) Telefonrøret fra telefonen skal tilsluttes til Headset basen i det stik der er markeret med et telefon
rør symbol
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10) Headset basen skal herefter indstilles jævnfør nedenstående:
Plantronics CS-60:
Drejeknap på siden skal være i stilling 1, Skydeknap i bunden skal være i stilling A.
Lydstyrke og mikrofonfølsomhed indstilles efter behov via knapperne på bagsiden af basen.
Tryk på knappen på headsettet således at den grønne lampe lyser på toppen af headsettet.
Plantronics Savi Office WO110:
Under udarbejdelse
Jabra / GN 9120:
Drejeknap på siden skal være i stilling A, dvs. at dreje hjulet er drejet helt mod toppen af basen.
Tryk evt. på knappen på headsettet således at den grønne lampe lyser på forsiden af headset
basen
Jabra / GN 9350:
Skydeknap i headset basen (under dækslet) skal sættes i indstilling A.
Lyd indstillinger kan eventuelt indstilles ved brug af piletaster og display.
Jabra PRO 9400 (9460, 9470):
I den elektroniske indstillingsguide vælg manuelle indstillinger for fastnettelefon.
Vælg herefter stilling A for ’klartonekontakten’.
Indstil herefter det ønskede lydniveau.
Jabra GO 6400 (6470):
I den elektroniske indstillingsguide vælg manuelle indstillinger for fastnet telefon
Vælg herefter stilling A for ’klartonekontakten’.
Indstil herefter det ønskede lydniveau.
Hvis du har spørgsmål til indstillinger eller brug af headset anbefaler vi at du kontakter din
forhandler af headset eller nedenstående:
GN / Jabra headset: www.jabra.dk
Plantronics headset: www.plantronics.dk
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