Videotelefon

Nem Brugsvejledning

1. Kontroller, om du har alle nødvendige dele
Du bør allerede have disse artikler:

Højhastighedsinternet

Router/kabel- eller ADSL-modem

Alle disse dele bør følge med din ACN-videotelefon.

Hvis der mangler noget, bedes du kontakte ACN’s digitale telefonservices tekniske support.
Strømforsyning

Hovedenhed

(med stikadapter for specifikke lande,
hvor det er relevant)

Telefonrør

Ethernet-kabel

Telefonledning

(RJ-45)

(RJ-11)

2.B. Installation uden router

2.A. Installation med router
(kræver en router med en ledig port)

1.

Tilslut telefonrøret til stikket på siden af din ACN-videotelefon.

2.

Sørg for, at din computer er tilsluttet en anden port på din router eller via en
eksisterende trådløs forbindelse (WIFI).

Tag det eksisterende ethernet-kabel, der forbinder dit kabel-/ADSL-modem til
din computer, ud af din computer. Den anden ende af dette kabel skal forblive
tilsluttet dit modem. Tilslut det ethernet-kabel, som du fjernede fra computeren,
til WAN-porten på din ACN-videotelefon.

3.

Tilslut strømforsyningen til strømforsyningsporten, og sæt derefter stikket i en
stikkontakt.
Bemærk: Undlad at benytte strømforsyninger fra andre apparater.

Tilslut den ene ende af det nye ethernet-kabel (RJ-45), der fulgte med din
videotelefon, til LAN-porten på telefonen. Tilslut den anden ende til din computers
ethernet-port.

4.

Tilslut strømforsyningen til strømforsyningsporten, og sæt derefter stikket
i en stikkontakt.
Bemærk: Undlad at benytte strømforsyninger fra andre apparater.

5.

Sæt tænd/sluk-knappen på din ACN-videotelefon på ON (tændt).

6.

Du vil se en statusbjælke på skærmen, mens din telefon udfører opsætningen.
Efter endt opsætning bliver registerlyset foran på telefonen grønt, hvorefter
telefonen er parat til brug.
Bemærk: Samtidig brug af computeren og videotelefonen vil påvirke
forbindelsens kvalitet.

1.

Tilslut telefonrøret til stikket på siden af din ACN-videotelefon.

2.

Tilslut den ene ende af ethernet-kablet (RJ-45) til WAN-porten på din ACNvideotelefon. Tilslut den anden ende til en ledig ethernet-port på din router.

3.
4.

5.

Sæt tænd/sluk-knappen på din ACN-videotelefon på ON (tændt).

6.

Du vil se en statusbjælke på skærmen, mens din telefon udfører opsætningen.
Efter endt opsætning bliver registerlyset foran på telefonen grønt, hvorefter
telefonen er parat til brug.
Bemærk: Samtidig brug af computeren og videotelefonen vil påvirke
forbindelsens kvalitet.
Hvis du ikke har en computer, skal du ganske enkelt tilslutte din ACN-videotelefon
til dit modem eller din router som beskrevet i trin 2.

Opstillingsdiagram

Hvis du ikke har en computer, skal du ganske enkelt tilslutte din ACN-videotelefon
til dit modem eller din router som beskrevet i trin 2.

Opstillingsdiagram
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Ændring af displaysprog
Efter tilslutning af din ACN-videotelefon første gang, ønsker du eventuelt at ændre
sprogindstillingen for displayet. Du kan vælge dit foretrukne displaysprog ved at følge
disse enkle trin:

1. Tryk på MENU, og vælg ’Settings’
(indstillinger).

3

Telefonstik
Kabel- eller
ADSL-modem

1

3. Valgfrit: Tilslutning af eksisterende/yderligere
telefon(er) og en analog linje til din ACNvideotelefon

2. Vælg ’System Settings’ (systemindstillinger).

Tilslutning af yderligere telefoner til din ACN-videotelefon
Tilslut den ene ende af en telefonledning til telefonporten på din ACN-videotelefon. Den
anden ende af ledningen kan tilsluttes en anden telefon. Hvis du tilslutter en trådløs
telefon, kan du benytte ACN’s digitale telefonservice overalt i dit hjem.

3. Vælg ’Display’, og rul ned til ’Language’
(sprog).

4. Vælg et af de mulige sprog.
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Videotelefon

Nem Brugsvejledning
Forside
REGISTER

Ring op

POWER

Det er meget enkelt at ringe op med

1

:@/

4

GHI

videotelefonen. Uanset om du foretager

2

ABC

3

DEF

5

JKL

6

MNO

et stemme- eller videoopkald, skal du
løfte røret, taste nummeret og trykke
på knappen ’ring op’
“Billede skjult” ‘’

7

PQRS

*
1

Register

8

TUV

0

-._

Det grønne LED-lys er tændt, når der
er forbindelse mellem videotelefonen
og ACN ‘s digitale telefonservice.

2

Strøm

Indikerer om videotelefonen er tændt.

3

Beskeder

Her kan du hente video/
telefonsvarerbeskeder.

4

Hold

Her kan du sætte et opkald på hold.

5

Mute

Slår lydoverførsel under et opkald fra.

6

Telefonbog

Adgang til personlig telefonbog.

7

Telefonkonference

Telefonkonference med flere på en
gang 3
på linjen.

Billede Slået
Fra
*

8

9

9

. Tryk på knappen

, for at forhindre at

dit billede bliver vist til den, du taler med

WXYZ

under en videosamtale.

# .

14 Mit Indhold

Viser indhold til rådighed.

15 Op
Navigation

Navigationsknap til at bevæge sig
op med.

16 OK

Bruges til at indtaste valg og
gemme indstillinger i menuen
“Indstillinger”.

Indstilling af & adgang
til telefonsvarer
1.

du kan definere din 4-cifrede
adgangskode. Følg stemmemeldingerne for at indstille din

Navigationsknap til at bevæge sig
ned med.

18 Venstre
Navigation

Navigationsknap til at bevæge sig til
venstre med.

2.

19 Højre
Navigation

Navigationsknap til at bevæge sig til
højre med.

3.

Slukker midlertidigt for
videosignaloverførsel under et opkald.

20 Status

Viser oplysninger til brug for teknisk
support f.eks. konfiguration og
software version.

Indtaster “*”.

21 Store
Bogstaver

Giver mulighed for at indtaste store
bogstaver og vælge den type af
bogstaver eller tegn man ønsker.
Skifter mellem tal, små bogstaver
og store bogstaver.

Bruges til at taste telefonnummer
når apparatet er indstillet til
opringninger, eller taste bogstaver i
menuen “Indstillinger”.

11 #

Indtaster “#”. Afviser alle indgående
opkald.

22 Mine
Applikationer

12 Menu

Aktiverer “Hovedmenuen” på LCDskærmen.

Viser oplysninger vedrørende
mængden af data, der er sendt og
modtaget under et opkald.

23 Genopkald

Ringer til det sidst tastede nummer.

13 Tilbage

Går til tidligere menu under
“Indstillinger” eller “Opsætningsmenu”
under en samtale og sletter tegn når
information indtastes.

24 Højttaler

Aktiverer/deaktiverer
telefonhøjttaleren.

25 Ring Op

Ringer til det indtastede nummer.

mailboks.
For at hente dine beskeder, tryk ’1’
når du er kommet til mailboksen.
Find flere oplysninger og find ud af
hvordan man optager videohilsner
og sender videomail i guiden
Videohilsner & telefonsvarer i
sektionen kundeservice på
www.myacn.eu.

Telefonbog & avancerede
funktioner
For oplysninger om brug af telefonbog
og avancerede funktioner som digital
fotoramme og Video- & lydudgang

Bagside

forbindelse af din videotelefon til en
LCD-skærm og eksterne højttalere

I/O

+12V DC
POWER

USB

LAN

WAN

LINE

PHONE

VIDEO OUT

AUDIO OUT

henvises til brugsvejledningen i
kundeserviceafsnittet på
www.myacn.eu.

I/O Tænd/
sluk

Tænder og slukker for videotelefonen

+12V DC
Power

Forbindelse til strømadapteren

Usb

USB-stikket bruges til at overføre data til og fra videotelefonen

Lan

Local Area Network connection

Wan

Forbindelse til internettet via Ehternet kablet

Phone

Forbindelse fra enten en trådløs eller en almindelig telefon til videotelefonen

Video out

Overfører video til et TV eller en computer

Audio out

Overfører lyd til eksterne højttalere eller audiosystem.

.

skal du indtaste 1234, hvorefter

17 Ned
Navigation

10 Numerisk
Tastatur

Tryk på knappen ’beskeder'

Første gang du åbner din mailboks
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