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© 2010, ACN Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ACN, ACN IRIS 5000 
Videopuhelin ja ACN Digitaalipuhelinpalvelu ovat ACN Inc.:n tavara- ja/tai 
palvelumerkkejä ja ne voidaan rekisteröidä. Kaikki muut tavaramerkit ovat 
niiden haltijoiden omaisuutta.  

ACN kehittää/päivittää ACN videopuhelimen ohjelmistoa jatkuvasti, 
minkä takia tämän käyttöoppaan kuvat eivät ehkä täysin vastaa laitteen 
tämän hetkistä näyttöä.  Muutokset tässä mainittuihin tietoihin ovat 
mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. ACN saattaa tehdä parannuksia tai 
muutoksia tässä käyttöoppaassa mainittuun/mainittuihin tuotteeseen/
tuotteisiin milloin tahansa. 

ACN INC. JA SEN TYTÄRYHTIÖT TARJOAVAT TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN 

ANTAMATTA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA 
TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, EIKÄ MYÖSKÄÄN TAKUITA 
LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA SOVELTUVUUDESTA TAI 
SOVELTUMISESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

Tämän julkaisun mitään osia ei saa kopioida missään muodossa 
tai millään tavoin tai käyttää mihinkään jatkotarkoitukseen (kuten 
kääntämiseen, muuttamiseen tai muokkaamiseen) ilman ACN:n kirjallista 
lupaa. Tuote on USA:n patentin 7,239,338 alainen ja se voidaan suojata 
muilla vireillä olevilla patenttihakemuksilla. Tuotteen käyttöön sovelletaan 
lisenssisopimusta.

IRIS 
         Videophone

V
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Tervetuloa! Kiitos, että valitsit ACN IRIS 5000 Videopuhelimen. 

ACN IRIS 5000 Videopuhelin edustaa uutta sukupolvea henkilökohtaisessa 
multimediaviestinnässä. ACN IRIS 5000 antaa mahdollisuuden soittaa 
luotettavia, todenmukaisia videopuheluita internetin kautta. 

ACN IRIS 5000 Videopuhelimella voit myös:

•	 luoda	hakemiston	ihmisistä,	joille	soitat	eniten

•	 katsella	viime	puheluitasi

•	 käyttää	ääni-	ja	videovastaajaasi

•	 tehdä	puhelimesta	oman	näköisesi

•	 ottaa	valokuvan	näytöstä	videopuhelun	aikana

•	 asettaa	kuvan	pois	päältä	yksityisyyden	takia

•	 soittaa	neuvottelupuhelun

•	 soittaa	viimeksi	valittuun	numeroon

•	 asettaa	puhelun	pitoon

•	 vastata	odottavaan	puheluun 

Voit myös jatkaa nykyisen, tavallisen puhelimesi käyttöä. Liitä vain tavallinen 
puhelimesi ACN IRIS 5000 Videopuhelimen takaosaan. 

ACN IRIS 5000 Videopuhelinta voi käyttää digitaalisena kuvakehyksenä 
suosikkikuviesi näyttämiseen. Voit katsella kuviasi puhelimella tai ohjata ne 
suuremmalle näytölle, kuten TV-näyttöön.

Yksinkertaisen plug-and-play -asennuksensa ja intuitiivisen ja 
käyttäjäystävällisen liittymänsä ansiosta ACN IRIS 5000 Videopuhelinta on 
helppo käyttää. Jos sinulla on kysyttävää uuden puhelimesi ominaisuuksien 
käytöstä, valitse näytöltä Ohje-kohta.

Kiitos vielä, kun valitsit ACN IRIS 5000 Videopuhelimen.

Johdanto

Johdanto
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Mitä tarvitset

ACN IRIS 5000 Videopuhelimen asennukseen tarvitaan:

•	 huippunopea	internetyhteys	(esim.	DSL,	kaapeli,	valokuitu)	ja	modeemi	-	200	
kb/s	siirtonopeus

•	 ACN	digitaalipuhelinpalvelu

Suositeltava asennus: reititin ja Ethernet-kaapeli 

Pakkauksen sisällön purku ja tarkistus

Tarkista varmistaaksesi, että pakkauksesi sisältää kaikki yllä kuvatut osat: 

1 ACN IRIS 5000 Videopuhelimen päälaite

2 Kuuloke

3 Ethernet-kaapeli (RJ-45)

4 Verkkolaite

Kuinka pääset alkuun

Kuinka pääset alkuun

1

2
4

3
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Puhelinlaitteen käytössä turvallisuusohjeita tulisi aina noudattaa, jotta tulipalon, 
sähköiskun ja loukkaantumisten riski olisi mahdollisimman pieni, mukaan lukien seuraavat 
varotoimenpiteet:

•	 Älä	käytä	tätä	laitetta	veden	läheisyydessä,	esim.	kylpyammeen,	pesualtaan,	tiskialtaan	tai	
pyykkikorin lähellä, kostealla alustalla tai uima-altaan lähellä.

•	 Vältä	puhelimen	käyttöä	(muun	kuin	langattoman	mallin)	ukkosmyrskyn	aikana.	Salamointi	
saattaa aiheuttaa vähäisen sähköiskun vaaran.

•	 Älä	käytä	puhelinta	ilmoittaaksesi	kaasuvuodosta	vuotopaikan	läheisyydessä.	
•	 Käytä	ainoastaan	tämän	laitteen	mukana	toimitettua	virtalähdettä.	

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai taloudellisia menetyksiä.

•	 Älä	asenna	laitetta	paikkaan,	missä	se	voi	altistua	pölylle	tai	kaasulle.
•	 Älä	pura	tai	muuta	videopuhelimen	tai	verkkolaitteen	asennusta.	Takuu	ei	kata	mitään	

vikoja, jotka aiheutuvat tällaisesta väärinkäytöstä.
•	 Jotta	välttäisit	vahinkoja,	ylikuumenemista	tai	sähköiskuja,	älä	asenna	laitetta	kosteaan	

paikkaan.
•	 Älä	asenna	laitetta	suoraan	auringonvaloon	tai	kuumien	lähteiden,	kuten	

lämpöpattereiden läheisyyteen.
•	 Jotta	välttäisit	sähköiskuja,	älä	kosketa	verkkolaitetta	ukkosilman	aikana.
•	 Jotta	välttäisit	vahinkoja,	pidä	laite	turvassa	äkkinäisiltä	iskuilta.	Älä	käytä	liiallista	voimaa,	

varsinkaan LCD-näyttöön tai kameraan.
•	 Äkkinäiset	lämpötilan	vaihtelut	saattavat	aiheuttaa	vahinkoa	laitteelle.
•	 Irrota	virtajohto,	jos	laite	on	pidemmän	aikaa	pois	käytöstä.
•	 Älä	asenna	videopuhelinta	turvattomaan	paikkaan	tai	epätasaiselle	alustalle.
•	 Käytä	pehmeää	kangasta	puhdistaessasi	LCD-pintaa	tai	kameraa.
•	 Älä	käytä	voimakkaita	kemiallisia	liuoksia	tai	hankaavia	materiaaleja	videopuhelimen	

puhdistukseen, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteistoa, varsinkin LCD-näyttöä tai 
kameraa.

•	 Irrota	suojaava	peite	hitaasti	näytöltä.	Peitteen	nopea	irrotus	saattaa	vahingoittaa	näyttöä.

Säilytä nämä ohjeet
VAROITUS: Muutokset tai mukautukset, jotka eivät ole nimenomaan valmistajan 
hyväksymiä, saattavat mitätöidä valtuutesi tämän laitteiston käyttöön.

Kuinka pääset alkuun
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Puhelimen asennus reitittimen kautta
Puhelimen liittäminen verkkoon

Puhelimesi on toimitettu valmiiksi kokoonpantuna ja käyttövalmiina suoraan 
pakkauksesta poistamisen jälkeen. Muutamia yksinkertaisia vaiheita on 
noudatettava ACN IRIS 5000 Videopuhelimen liittämiseksi ACN-verkkoon.

1 Yhdistä kuuloke päälaitteen vasemmalla puolella olevaan kuulokeliitäntään.

2 Ota pakkauksen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli ja liitä kaapelin toinen 
pää reitittimesi takana olevaan avoimeen LAN-/Ethernet-porttiin. Ota toinen 
pää ja liitä tämä ACN IRIS 5000 Videopuhelimen takana olevaan siniseen  
WAN-porttiin.

3 Ota ACN IRIS 5000 Videopuhelimen mukana toimitettu verkkolaite ja liitä 
se seinän pistorasiaan tai virtanauhaan. Yhdistä virtaliitin puhelimen takana 
olevaan DC Power -porttiin.
•	 Liitännän jälkeen ACN IRIS 5000 Videopuhelin käy läpi käynnistysprosessin. 

Puhelin muodostaa yhteyden ACN-verkkoon ja saattaa ladata päivitetyn 
ohjelmiston. Kun ACN IRIS 5000 Videopuhelin on löytänyt verkon, 
näppäimistön vasemmassa ylänurkassa oleva sininen valo palaa 
vilkkumatta. Puhelin on käyttövalmis. 

•	 Käynnistysprosessin aikana tulee esiin näyttö, jolla voit valita puhelimesi 
näyttökielen. Valintasi näkyvät luettelona oletuskieli korostettuna. Jos 
haluat käyttää oletuskieltä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Oletusvalinta 
otetaan käyttöön 15 sekunnin jälkeen. Jos haluat käyttää muuta kuin 
oletuskieltä, käytä alas-/ylös-nuolinäppäimiä tehdäksesi valinnan ja paina 
sitten OK- tai Valitse-näppäintä. Käynnistäessäsi puhelimen uudestaan 
seuraavan kerran valintasi on muistissa ja korostettuna oletuksena. 

Tavallisten puhelimien liittäminen ACN IRIS 5000 Videopuhelimeen

4 Liitä tavallisen puhelimesi johto puhelimen takana olevaan Phone-porttiin. 
Tavallinen puhelimesi toimii jatkeena ja soi aina, kun ACN IRIS 5000 
Videopuhelin soi.

Kuinka pääset alkuun

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Kuuloke

Ethernet-kaapeli

Virtajohto Tietokoneeseen

Internettiin

Tyypillinen reititin

2Puhelinjohto4
3
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Puhelimen asennus modeemin kautta
Puhelimen liittäminen verkkoon

Huom.:  Jos sinulla on ACN- tai yhdistetty modeemi-reititinlaite, noudata näitä vaiheita. 

Varmista internetyhteytesi toimivuus ennen videopuhelimen asennusta.

1 Kytke modeemisi irti seinästä ja sammuta se 5 minuutin ajaksi.

2 Liitä Ethernet-kaapeli videopuhelimen takana olevaan siniseen WAN-porttiin.

3 Liitä videopuhelimesi Ethernet-kaapeli modeemisi linja-/Ethernet-porttiin. 

4 Kytke modeemi pistorasiaan ja käynnistä se. Huom.: Voi kestää 2 minuuttia, 
ennen kuin modeemin valot palavat vilkkumatta.

5 Liitä verkkolaite videopuhelimeen ja pistorasiaan.

6 Puhelimesi rekisteröintiprosessi käynnistyy. Tämä saattaa kestää 15 minuuttia. 
Älä paina näppäimiä tai yritä soittaa puheluita tämän prosessin aikana. 
Kun vasemmalla oleva sininen merkkivalo on päällä ja lakkaa vilkkumasta, 
videopuhelimesi on käyttövalmis.

Kuinka pääset alkuun
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Ohjelmistopäivitysten vastaanottaminen
Jos näytön vasempaan laitaan ilmestyy viesti videopuhelimen käynnistyksen 
tai aktivoinnin yhteydessä, puhelimesi on valmis ohjelmistopäivityksen 
asennukseen. Valitse Kyllä aloittaaksesi asennuksen välittömästi tai Kysy 
myöhemmin suorittaaksesi asennuksen myöhemmin. 

Päivityksen alettua puhelimen näytölle tulee asennusviesti, kunnes 
päivitys on loppuun suoritettu. Älä irrota puhelimen pistoketta irti seinästä 
ohjelmistopäivityksen aikana. Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy 
uudelleen. Puhelimesi on käyttövalmis, kun näppäimistön vasemmassa 
ylänurkassa oleva sininen statusvalo lakkaa vilkkumasta ja palaa normaalisti. 

Parhaan mahdollisen videokuvan saaminen
Vältä voimakasta taustavaloa 
Voimakasta taustavaloa esiintyy istuessasi ikkunan tai valkoisen seinän edessä. 
Kamera pyrkii kompensoimaan takaa tulevaa valoa ja tummentaa kuvaa, jolloin 
kasvosi erottuvat selvemmin.

Vältä asettamasta valoja suoraan kohteen eteen 
Kohteen eteen asetetut valot pikemminkin latistavat kuin mairittelevat kohdetta, 
ja aiheuttavat usein suuren, epämiellyttävän varjon taustalle. 

Lisäksi etuvalaistus häikäisee käyttäessäsi silmälaseja.

Vältä yläpuolella olevaa valaistusta 
Yläpuolella oleva valaistus aiheuttaa varjoja, jotka peittävät käyttäjän silmät. 

Lisäksi nämä valot usein heijastuvat kameraan otsastasi, mikä aiheuttaa 
samantapaisen ilmiön kuin voimakas taustavalaistus.

Kuinka pääset alkuun
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Videonäyttö

Kuuloke

4 Mikrofonit

1

Kaiuttimet5

6

4

3 Kamera

2 Näppäimistö

Uuteen puhelimeen tutustuminen

 1  Videonäyttö

Puhelun aikana videonäytölle tulee esiin kuva henkilöstä, jonka kanssa puhut 
puhelua sekä oma kuvasi sisään liitettynä. Kun puhelu ei ole käynnissä, esillä 
ovat näytöt, joita käytetään puhelimen ominaisuuksien muuttamiseen. 
Sitä voidaan käyttää myös omien kuvien näyttämiseen digitaalisessa 
kuvakehyksessä.

2 Näppäimistö

Näppäimiä käytetään soittamiseen ja puhelimen ominaisuuksien käyttöön. 
Näppäinvalot ilmoittavat joidenkin puhelintoimintojen tilan. 

3 Kamera 

Kameraet overfører dit billede til den person, du ringer til. For at få det bedst 
mulige billede, se Installering af telefonen: Få det bedst mulige videobillede.

4 Mikrofonit

Mikrofonene overfører stemmen din i speakerphone-modus. Du kan bruke 
tasten Mute (Demp) for å slå av mikrofonene dine.

5 Kaiuttimet

Højttalerne afspiller lyden af dine ringetoner og indgående lyd, når telefonen er 
indstillet til telefonhøjttalere. 

6 Kuuloke

Telefonrøret til din videotelefon gør dine samtaler private. Når du løfter røret, 
hører du en klartone. Du kan herefter bruge tastaturet til at ringe op. Når du 
lægger røret på, afslutter du opkaldet.

Uuteen puhelimeen tutustuminen 
Etusivu
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Takasivu
1 Puhelinliitin

Puhelinliitin yhdistää langattoman tai kiinteän puhelimen videopuhelimeen.

2 DC Power

DC Power -portti liittää puhelimen verkkolaitteeseen.

3 USB 

USB-portti liittää puhelimesi USB-laitteeseen, jotta voit ladata ja hakea kuvia. 

4 LAN
LAN-portti on käytössä, jos modeemia käytetään PC:n yhteydessä. 

5 WAN
WAN-portti liittää puhelimesi WAN-verkkoon. Käytät tätä liittääksesi puhelimesi 
internettiin Ethernet-kaapelia käyttäen.

6 Video ja Audio Output

Video- ja Audio Output -liittimien avulla voit heijastaa puhelimesi kuvaa ja ääntä 
toiseen laitteeseen, kuten TV:oon, yhdistetyn video-äänikaapelin kautta. Katso 
Ulkoinen videonäyttö.

Puhelinliitin Video ja Audio Out

DC Power

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Uuteen puhelimeen tutustuminen
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Monitoimintonäppäimet

Soita- ja Lopeta  
puhelu -näppäimet

Navigointinäppäimet

Uuteen puhelimeen tutustuminen

1

2

3

Kirjain-numeronäppäimet4Näppäimistö
1 Monitoimintonäppäimet:

Monitoimintonäppäimiä käytetään eri toimintojen aktivoimiseen (esim. Hyväksy 
saapuva puhelu, Lähetä vastaajaan ym.) kunkin valikon/ näytön vaihtoehdoista 
riippuen.  Vastaava toimintoviesti ilmestyy suoraan monitoimintonäppäimen 
yläpuolelle, LCD-näytön alaosaan.

2 Navigointinäppäimet

Nuolinäppäimet  navigoivat näytön valikkovaihtoehtojen läpi.  
 
OK-näppäintä käytetään yhdessä nuolinäppäinten kanssa 
näytön vaihtoehtojen valitsemiseen.

3 Soita- ja Lopeta puhelu -näppäimet 

Soita-näppäimellä muodostetaan puhelu syötettyäsi numeron.

Lopeta puhelu -näppäin päättää puhelun.

4 Kirjain-numeronäppäimet

Numeronäppäimet – käytetään puhelinnumeroiden syöttämiseen soitettaessa, 
ja kirjainten, numeroiden ja merkkien syöttämiseen muita puhelintoimintoja 
käytettäessä

(*) -näppäin – käytetään merkin * syöttämiseen
(#) -näppäin – käytetään merkin # syöttämiseen
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Uuteen puhelimeen tutustuminen

5 Tila- ja viestivalot

Tilavalo – vasemmalla oleva valo ilmoittaa, että puhelin on liitetty ja 
käyttövalmis. Käynnistäessäsi puhelimesi virran valo vilkkuu käynnistysvaiheen 
aikana. Kun puhelin on käyttövalmis, valo palaa vilkkumatta. 

Sininen viestivalo – oikealla puolella oleva valo ilmoittaa, että sinulla on ääni-/
videoviestejä odottamassa.
Jos sinulle ei ole viestejä, valo ei pala.
Jos sinulla on vain vanhoja tallennettuja viestejä, valo palaa vilkkumatta.
Jos sinulla on uusia viestejä, valo vilkkuu

6 Toimintonäppäimet

Pitoon  -näppäin asettaa puhelun pitoon/ palauttaa puhelun 
pidosta. Pitoon-näppäimen valo muuttuu valkoisesta siniseksi 
ilmoittaakseen, milloin puhelu on pidossa.

Neuvottelu-näppäin aloittaa 3-suuntaisen äänineuvottelupuhelun. 
 
Mykistys -näppäin pysäyttää äänesi siirtämisen puhelun aikana. 
 

Kuvan yksityisyys -näppäin pysäyttää kuvasi siirtämisen puhelun 
aikana. 
 

Kaiutin-näppäin kohdistaa äänen kaiuttimiin ja mikrofoniin.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Tila- ja viestivalot

Toimintonäppäimet

5

6
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Navigointi 
Valikoissa navigointi on erittäin helppoa ACN IRIS 5000 Videopuhelimella. 
Näppäimistön yläpuolella on kolme monitoimintonäppäintä, jotka vastaavat 
näytön merkintöjä. Näitä kutsutaan monitoimintonäppäimiksi, koska niiden 
toiminto vaihtuu riippuen siitä, millä näytöllä olet. 

Esimerkiksi alkunäytöllä voit painaa näppäimistön ylävasemmalla olevaa 
näppäintä valitaksesi Valinnat, kun haluat näyttää luettelon näytöllä olevista 
vaihtoehdoista. Voit painaa keskimmäistä näppäintä valitaksesi kohdan Valikko 
siirtyäksesi Valikko-näyttöön. Voit painaa oikean puoleista näppäintä valitaksesi 
Vastaajan kuunnellaksesi ääni- ja videoviestisi.

Monissa tilanteissa voit käyttää näppäimistön yläpuolella olevaa keskimmäistä 
monitoimintonäppäintä tai OK-näppäintä tehdäksesi samat valinnat, paitsi jos 
sinua kehotetaan käyttämään OK-näppäintä suorittaaksesi eri toiminnon.

Siirtyäksesi edelliseen näyttöön tai valikkoon paina Takaisin. Jos painat Takaisin 
-näppäintä tarpeeksi monta kertaa, päädyt alkunäyttöön. 

Valintojen välillä liikkumiseen voit käyttää nuolinäppäimiä, jotka sijaitsevat 
OK-näppäimen ympärillä. Joillakin näytöillä oikealle ja vasemmalle osoittavat 
nuolinäppäimet siirtävät sinut eri tabulaattorinäppäinten läpi.

Puhelimen sisäiset ohjeet 
Useimmissa ACN IRIS 5000 Videopuhelimen näytöissä on Ohje-linkki Valinnat-
valikossa, josta saa lisätietoa ja opastusta näytön ominaisuuksien käytössä. 

Kohdan “Ohje” valitseminen jostakin puhelimen näytöstä esittää tietoa 
parhaillaan katsomastasi ominaisuudesta ja näytöstä. Kun olet lopettanut Ohje-
tietojen lukemisen, valitse Sulje palataksesi edelliseen näyttöön.

Joka näytön Ohje-osion lisäksi yleisohjeita löytyy Tietoja-näytön Ohje-
välilehdeltä. Katso Tiedot ja ohjeet.

Huom.: Näppäimen Lopeta puhelu 
painaminen ohjaa sinut suoraan 
alkunäyttöön, mutta peruuttaa 
kaikki edellisellä näytöllä tekemäsi 
muutokset.

Uuteen puhelimeen tutustuminen
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Uuteen puhelimeen tutustuminen

Tekstin syöttäminen   
ACN IRIS 5000 Videopuhelimessa käytetään samantapaista metodia numeroiden 
ja kirjainten syöttämiseen kuin matkapuhelimissa. Kentissä, joihin kirjoitat 
esimerkiksi nimen, näkyy “Abc” syötetyyppinä oikeassa yläkulmassa, kun korostat 
kenttää. 

Saadaksesi esiin tietyn kirjaimen, sinun on ehkä painettava näppäintä 3-4 kertaa. 
Jokaisella näppäimellä saa aikaan isoja ja pieniä kirjaimia sekä sen numeron. 
Esimerkiksi kirjoittaaksesi sanan “Cat” käyttäen syötetyyppiä “abc” painat 
numeronäppäintä “2” kuusi kertaa saadaksesi ison “C”-kirjaimen; anna sitten 
kursorin liikkua kirjaimen “C” yläpuolelle; paina sitten “2” vielä kerran saadaksesi 
esiin kirjaimen “a”, minkä jälkeen painat “8” saadaksesi esiin kirjaimen “t”.

Jos haluat lisätä merkin, paina näppäintä “1” niin monta kertaa, kunnes saat esiin 
haluamasi merkin. Jos haluat syöttää muita merkkejä, paina näppäintä “#”. Käytä 
nuolinäppäimiä valitaksesi merkin esillä olevasta taulukosta.

Kentissä, joihin syötät puhelinnumeron, näkyy “123” oikeassa ylänurkassa, kun 
korostat kentän. Tällä toiminnolla voit syöttää ainoastaan numeroita käyttäessäsi 
näppäimistöä. Jos haluat syöttää numeron kenttään, jossa syötetyyppinä on abc, 
Abc tai ABC, paina näppäintä ja pidä sitä alhaalla saadaksesi esiin numeron.

1  Vaihtaaksesi ylhäällä oikealla olevan syötetyypin toiseen, paina *-näppäintä.
Käytössä olevat Syötetyypit ovat:

Syötetyyppi    Teksti  
Abc Syöttää ison alkukirjaimen ja sen jälkeen pieniä kirjaimia

ABC Syöttää kaikki isoin kirjaimin

abc Syöttää kaikki pienin kirjaimin

123 Syöttää kaikki numeroin

 

Huom.: Jos haluat välilyönnin, 
paina 0 (nolla)-näppäintä. 

1

Huom.: ACN IRIS 5000 
Videopuhelimeen voi tallentaa jopa 
500 yhteystietoa. 
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Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen
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Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen
Puhelun soittaminen
ACN IRIS 5000 Videopuhelimella voit soittaa sekä video- että pelkästään 
äänipuheluita.

1 Alkunäytön ollessa näkyvissä käytä numeronäppäimiä syöttääksesi numerosi 
tai vaihtoehtoisesti:

•	 Nosta	kuuloke	ja	valitse	numero.

•	 Paina	Kaiutin	-näppäintä	ja	valitse	numero.

•	 Syötä	3	ensimmäistä	numeroa	ja	käytä	nuolinäppäimiä	valitaksesi	numero	
automaattisesti	esiin	tulevien	aikaisemmin	soitettujen/	vastattujen/	
vastaamattomien	puheluiden	listasta.

2 Paina Soita- tai OK-näppäintä, tai Soita-monitoimintonäppäintä. Katso 
Uuteen puhelimeen tutustuminen: Etusivu: Näppäimistö.

 Näytöllä näkyy “Soi”.

3 Jos olet soittanut videopuhelun, näet myös itsesi näytöllä sisään liitetyssä 
kuvassa.  
Ennen puhelua näet, miltä kuvasi näyttää valitsemalla alkunäytöltä  
Valinnat/ Esikatselu. Näet oman kuvasi koko näytöllä.

4 Jos puhelusi vastaanottaja vastaa tavalliseen puhelimeen, “Vain ääni” näkyy 
näytöllä. 

5 Puhelun aikana voit painaa OK näyttääksesi alaviitteen ja 
monitoimintonäppäinten merkinnät.

Voit asettaa päälle/ ottaa pois päältä oman kuvasi valitsemalla vasemmalta 
Esikatselu/ Piilota esikatselu -monitoimintonäppäimen.

Voit asettaa päälle/ pois päältä numeronnäytön ja soiton kesto -tiedot sekä 
monitoimintonäppäinten osoitusruudun valitsemalla oikealta Tiedot/ Piilota 
tiedot -monitoimintonäppäimen. 

Kun päätät puhelun, paina Lopeta puhelu -näppäintä, Kaiutin-näppäintä 
ollessasi Kaiutin-tilassa, tai aseta kuuloke takaisin paikoilleen.
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Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

Puhelun soittaminen yhteystiedoista tai viime 
puheluista   
Voit soittaa puhelun valitsemalla numeron Yhteystiedot- tai Viime puhelut 
-näytöstä ja valitsemalla Soita.

Yhteystiedot

1 Siirry Yhteystietoihisi valitsemalla Yhteystiedot-kuvake valikosta.
Voit myös pitää Soita -näppäintä alas painettuna siirtyäksesi suoraan 
Yhteystietoihisi useimmilta näytöiltä.

2 Käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Paina 
OK tai valitse Soita

3 Jos yhteystiedolla on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi 
numero esiin tulevista vaihtoehdoista.

Viime puhelut

1  Siirry Viime puheluihin valitsemalla Viime puhelut -kuvake valikosta.
Voit myös pitää Soita -näppäintä alas painettuna siirtyäksesi suoraan Viime 
puheluihin useimmilta näytöiltä.

2 Käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Paina 
OK tai valitse Soita.

2

2

1

1

3
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Puhelun aikaiset toiminnot 
Puhelun aikana voit:

1 Asettaa puhelun äänen voimakkuuden painamalla ylös- ja alas-
nuolinäppäimiä. 

2 Mykistää/ poistaa mykistyksen lähtevästä äänestä painamalla Mykistys-
näppäintä.  Toiminnon merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä ilmoittaa, että se 
on päällä. 

3 Asettaa kuvasi lähettämisen pois/ päälle painamalla  
Kuvan yksityisyys -näppäintä. Toiminnon merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä 
ilmoittaa, että se on päällä. 

4 Siirtää puhelun kaiuttimeen painamalla Kaiutin-näppäintä. Toiminnon 
merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä ilmoittaa, että se on päällä. 

Valokuvan ottaminen
Videopuhelun aikana voit ottaa valokuvan näytöstä.

5 Valitse Valokuva. Valokuva näytöstä tulee esiin.
•	 Valitse	Tallenna tallentaaksesi valokuvan. Jos et valitse mitään, palaudut 

puhelunäyttöön ja valokuva tallennetaan. Valitse Poista, jos et halua 
tallentaa valokuvaa.

•	 Kuva	tallennetaan	puhelimeesi	ja	se	voidaan	näyttää	valitsemalla	
Digitaalinen kuvakehys -kuvake valikosta.

•	 Valitse	Paikalliset kuvat Digitaalinen kuvakehys -näytöltä nähdäksesi 
otetun valokuvan.

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

2

5

1

3

4
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Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu on tulossa, kuulet puhelimen soivan ja näet näytöllä soittajan 
numerotiedot (jos soittaja ei ole estänyt näitä näkymästä). Jos soittaja 
on yhteystiedoissasi, valokuva näkyy. Näytöllä näkyvät myös seuraavat 
monitoimintonäppäimet:

•	 Esikatselu - näyttää esikatselun kuvastasi, joka lähetetään soittajalle 
vastatessasi puheluun.

•	 Vastaa - vastaa puheluun. Voit vastata puheluun myös:
•	 Painamalla Soita-näppäintä 
•	 Painamalla OK-näppäintä 
•	 Painamalla Kaiutin-näppäintä 
•	 Nostamalla kuulokkeen

•	 Siirrä vastaajaan  - siirtää soittajan video-/äänivastaajaasi. Alkunäytöllä 
näkyvät kaikki vastaamattomat puhelusi.

 

Pelkkien äänipuheluiden soittaminen
On olemassa kahdenlaisia äänipuheluita:

1. Puhelut, jotka soitat videopuhelimeesi liitetystä puhelimesta. 

2. Puhelut, jotka soitat videopuhelimestasi normaaliin puhelimeen

•	 Jos haluat soittaa normaalin äänipuhelun toiseen videopuhelimeen, käytä 
Kuvan yksityisyys -näppäintä pysäyttääksesi kuvasi lähettämisen.

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

Huom.: Voit vaihtaa puhelimesi 
soittoäänen. Katso “Asetukset”: Näp-
päimistön ja äänen määrittäminen.
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Neuvottelupuhelun soittaminen  
(3-suuntainen puhelu)
3-suuntaisen äänineuvottelupuhelun aloittaminen:  

1 Paina Neuvottelu-näppäintä puhelun aikana. Nykyinen puhelu asetetaan 
pitoon ja soittaja näkyy näytöllä.

2 Syötä kolmannen osapuolen numero ja valitse Soita.

3 Aloita puhelu kolmannen osapuolen kanssa. Liittääksesi kaksi puhelua yhteen 
neuvotteluun paina jälleen Neuvottelu-näppäintä.

4 Kaksi puhelua liitetään 3-suuntaiseen äänineuvottelupuheluun. Neuvottelun 
merkkivalo syttyy palamaan.

Voit ryhtyä neuvotteluun myös soittajan kanssa, jonka puhelu on odottamassa, 
painamalla Neuvottelu-näppäintä. 

•	 Jos olet puhumassa videopuhelua painaessasi Neuvottelu-näppäintä 
lisätäksesi parhaillaan pidossa olevan soittajan, videopuhelu jatkuu ja kolmas 
osapuoli lisätään vain äänipuhelun ominaisuudessa.

•	 Jos olet puhumassa pelkkää äänipuhelua painaessasi Neuvottelu lisätäksesi 
parhaillaan pidossa olevan soittajan, puhelu jatkuu 3-suuntaisena 
neuvottelupuheluna, jossa on pelkkä ääni.

Puhelun asettaminen pitoon
Jos haluat asettaa puhelun pitoon, paina Pitoon-näppäintä. Pitoon asetuksen 
merkkivalo syttyy palamaan.  

Toinen osapuoli saa Pitoon-ilmoituksen.

Palauttaaksesi puhelun pidosta paina uudestaan Pitoon-näppäintä. Pitoon 
asetuksen merkkivalo sammuu.

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

2

1

3

4
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Vastaaminen odottavaan puheluun
1 Jos puhelusi aikana toinen puhelu on tulossa, puhelin ilmoittaa tästä 

näyttämällä Tuleva puhelu -viestin.
Näytöllä näkyvät myös seuraavat monitoimintonäppäimet:

•	 Lopeta & Vastaa  - päättää nykyisen puhelun ja vastaa saapuvaan 
puheluun 

•	 Pitoon & Vastaa - asettaa nykyisen puhelun pitoon ja vastaa saapuvaan 
puheluun. Voit tehdä tämän myös painamalla OK.

2 Jos valitset Pitoon & Vastaa, nykyinen puhelusi asetetaan pitoon vastatessasi 
uuteen puheluun.

3 Voit vaihdella kahden puhelun välillä valitsemalla Vaihda puheluita.

4 Voit liittää kaksi puhelua 3-suuntaiseen äänineuvottelupuheluun painamalla 
Neuvottelu-näppäintä.

Uudelleen valinta
Soittaaksesi uudelleen vasta soitettuun numeroon paina Soita kerran 
näyttääksesi Viime puhelut. Korostus näkyy viimeksi vastatun tai soitetun 
numeron kohdalla. Paina Soita uudestaan soittaaksesi korostettuun numeroon. 

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

2

1

3

4
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Alkunäyttö
Alkunäytöllä voit:

•	 Soittaa puhelun kaiuttimen kautta syöttämällä numeron näppäimillä ja 
painamalla OK tai valitsemalla Soita.

•	 Voit myös soittaa puhelun kaiuttimen kautta painamalla Kaiutin, syöttämällä 
numeron näppäimillä ja painamalla OK tai valitsemalla Soita.

•	 Siirtyä Valikkoon painamalla OK tai valitsemalla Valikko.
•	 Katsoa vastaamattomien puheluiden tilan:  vastaamattomat puhelut (ei 

katsotut) yhteensä.
•	 Katsoa ääni- ja videovastaajan tilan: puhelut, uudet puhelut, kiireelliset 

puhelut ja tallennetut puhelut yhteensä.
•	 Siirtyä ääni- ja videovastaajaan valitsemalla Vastaaja.
•	 Toistaa diaesityksen valitsemalla Valinnat/Toista diaesitys. Tämä valinta 

näkyy vain, jos toistettavia kuvia on saatavilla nykyisiä diaesitysasetuksia 
varten.

•	 Esikatsella kuvasi, sillä henkilö, jonka kanssa puhut, näkee sen videopuhelun 
aikana valitsemalla Valinnat/Esikatselu. 

•	 Siirtyä vastaamattomiin puheluihisi valitsemalla Valinnat/Katso 
vastaamattomat puhelut. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos sinulla on 
vastaamattomia puheluita, joita et ole vielä katsonut.

•	 Käyttää Ulkoista videonäyttöä näyttääksesi puhelimen näytön ulkoisella 
laitteella valitsemalla Valinnat/Käytä ulkoista videonäyttöä. Tämän 
vaihtoehdon nimi muuttuu kohdaksi Käytä paikallista videonäyttöä silloin, 
kun ulkoinen näyttö on käytössä

Alkunäyttö ja valikko

Alkunäyttö ja valikko
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Alkunäyttöä voidaan mukauttaa niin, että voit näyttää yhden kuvista, jotka 
olet ladannut puhelimeesi taustakuvana/ taustana. Valitse Asetukset-kuvake 
valikosta. Valitse sitten Ulkoasu ja käytä oikealle osoittavaa nuolinäppäintä 
siirtyäksesi Näyttö-välilehdelle.

Otsakealue
Kaikkien näyttöjen yläosassa, paitsi puhelun aikana, näkyy:

1 Otsake/Nimike (Huom.: alkunäyttö on ilman nimeä)

2 Alanumero käytössä -merkintä

3 Valinnainen Päivä ja aika -näyttö

4 Kirjoitustavan merkintä  

5 Toiminnon merkintä
 
Lisätäksesi/ poistaaksesi päivän ja ajan näytön, valitse Asetukset -kuvake 
valikosta. Valitse sitten Ulkoasu ja käytä oikealle osoittavaa nuolinäppäintä 
siirtyäksesi Näyttö-välilehdelle. 

Muuttaaksesi puhelinnäyttösi päivän ja ajan muotoa, valitse Asetukset-kuvake 
valikosta. Valitse sitten Päivä ja aika.

Alkunäyttö ja valikko
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Valikko
Valikko-näytöllä näkyy kuvakkeita, joita käytetään puhelimesi tärkeimpiin 
toimintoihin siirtymiseen. Siirtyessäsi johonkin kuvakkeeseen otsikkoalueella 
näkyy tämän toiminnon nimi.  

Yhteystiedot: Voit luoda hakemiston ihmisistä, joille useimmin 
soitat.

 
Viime puhelut: Näyttää luettelon soitetuista, vastatuista ja 
vastaamattomista puheluista.
 
 
 
Asetukset: Vaihtoehtoja puhelimesi määrittämiseen ja 
personoimiseen. 
 
 
 
Ääni- ja videovastaaja: Antaa pääsyn video-/äänivastaajaan. 
 
 
 
 
Digitaalinen kuvakehys: Voit katsoa ja käsitellä kuviasi ja 
luoda diaesityksen.

Tiedot: Näyttää puhelinnumerosi, IP-osoitteesi ja muut 
puhelimen tekniset tiedot. Antaa myös pääsyn puhelimen 
sisäiseen Ohje-osioon.

Alkunäyttö ja valikko

Huom.: Valikko-näytöltä voit 
soittaa puhelun kaiuttimen kautta 
syöttämällä numeron näppäimillä ja 
painamalla OK tai valitsemalla 
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On kaksi tapaa siirtyä ääni- ja videovastaajaan:

1 Valikon ääni- ja videovastaajakuvakkeen kautta.

2 Alkunäytön Vastaaja-monitoimintonäppäimen kautta. Alkunäytön oikealla 
alhaalla näkyy:

•	 Vastaajassa	olevien	viestiesi	määrä	yhteensä

•	 Uusien	viestien	määrä

•	 Kiireellisten	viestien	määrä

•	 Tallennettujen	viestien	määrä

•	 Viestien	merkkivalo	(näytön	alla	oleva	oikean	puoleinen	valo)	näyttää	myös	
tietoa vastaajastasi:

o Pois päältä = ei viestejä
o Palaa koko ajan = tallennettu(ja) vieste(jä)
o Vilkkuu = uusi(a) vieste(jä)

Soitettuasi ääni- ja videovastaajaan seuraa kehotteita kuunnellaksesi viestisi, 
tallentaaksesi tai poistaaksesi niitä, päivittääksesi tai muuttaaksesi tervehdystäsi 
tai siirtyäksesi muihin viestiominaisuuksiin. 

Telefonsvarer og videotelefonsvarer

Ääni- ja videovastaaja1

2
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Ekstern videoskjerm
Puhelimen kuva- ja äänimerkin lähettäminen ulkoiseen laitteeseen:

Liitä yhdistetty video- ja audiokaapeli puhelimesi takaosassa oleviin video- ja 
audio out -portteihin.

Liitä toinen pää ulkoisen laitteesi video- ja audio in -portteihin.
•	 Valitse	alkunäytöltä	Valinnat/Käytä ulkoista videonäyttöä. 

1 Vastaa Kyllä esille tulevaan kysymykseen “Haluatko käyttää ulkoista videota?”
•	 Jos	et	tee	mitään,	näyttö	palaa	puhelinnäyttöön	30	sekunnin	kuluttua.

Kuvan ja äänen palautus ulkoisesta laitteesta puhelimeen:

•	 Valitse	alkunäytöltä	Valinnat/Käytä paikallista videonäyttöä. 

Huom.: Kuvan siirtoa on käytettävä 
yhdessä äänen siirron kanssa. Toisin 
sanoen et voi lähettää kuvaa ulkoi-
seen laitteeseen, jos puhelimestasi 
tulee ääni ja päinvastoin.

Ulkoinen videonäyttö

1 Ulkoinen videonäyttö

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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 Yhteystietoja käytetään nimien, osoitteiden, puhelinnumeroiden ja muiden 
tietojen tallentamiseen ja hakemiseen. ACN IRIS 5000 Videopuhelimeen voi 
tallentaa jopa 500 yhteystietoa.

Yhteystiedot-näytöllä voit:

•	 Valita	yhteystiedon	ja	soittaa	tälle
•	 Lisätä/muokata	yhteystietoa
•	 Näyttää	tietoja	yhteystiedosta
•	 Poistaa	yhteystiedon
•	 Käyttää	yhteystietoryhmiä

Yhteystiedon valitseminen ja tälle soittaminen 
1 Käytä nuolinäppäimiä Yhteystiedot-kuvakkeen valitsemiseen valikosta.

2 Käytä nuolinäppäimiä yhteystiedon valitsemiseen. Löydät yhteystiedon 
pitkästä luettelosta käyttämällä Etsi-toimintoa. Syöttäessäsi kirjaimia Etsi-
kenttään luettelo lajittelee hakutulokset. Yhteystiedon valitsemisen jälkeen 
valitse Soita

3 Jos yhteystiedolla on useampi kuin yksi numero, nämä numerot tulevat esiin 
luettelona, josta voit valita numeron.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

3

1

2
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Yhteystiedon lisääminen/muokkaaminen
•	 Vælg	den	bløde	tast	Muligheder og brug piletasterne til at fremhæve  

Ny kontakt eller Rediger kontakt. Tast OK eller Vælg.

1 Kuvaus-välilehti tulee esiin. Syötä nimi- ja numerotiedot. Yhteystiedolla on 
oltava nimi ja vähintään yksi numero.
•	 Käytä	nuolinäppäimiä	ylös	ja	alas	liikkuaksesi	näyttöjen	tietojen	välillä.	
•	 Käytä	kirjain-	ja	numeronäppäimiä	tietojen	syöttämiseen.	Katso	Uuteen	

puhelimeen tutustuminen: Tekstin syöttäminen.
•	 Valitse	Liitä ryhmään-kohta lisätäksesi yhteystiedon ryhmään. Katso	

Yhteystietoryhmien käyttäminen.
•	 Käytä	oikeaa	ja	vasenta	nuolinäppäintä	välilehtinäyttöjen	valitsemiseen.

2 Valitse Media-välilehti. Valitse kuva, jonka haluat liittää yhteystietoon, ja 
erottuva soittoääni yhteystiedon tunnistamiseen.

3 Valitse Koti-välilehti. Syötä/muokkaa yhteystiedon kotipuhelinnumeroa ja 
osoitetietoja.

4 Valitse Työ-välilehti. Syötä/muokkaa yhteystiedon työpuhelinnumeroa ja 
osoitetietoja.

5  Kun olet päättänyt uuden yhteystietosi tietojen syöttämisen, valitse Takaisin. 
Uusi yhteystietosi ilmestyy Yhteystiedot-näytölle.

Yhteystiedot

2

4

5

1

3
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Yhteystiedon tietojen katsominen
1 Korosta yhteystieto Yhteystiedot-näytöllä.
2 Valitse Valinnat-monitoimintonäppäin ja käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi 

kohdan Näytä yhteystieto. Paina OK tai Valitse.  
3 Näytä yhteystieto -näytöllä on Kuvaus-välilehti, jolla on yhteystietoasi varten 

syöttämäsi tiedot. Jos haluat soittaa yhteystiedolle, paina OK tai valitse Soita.   
Jos yhteystiedolla on useampi kuin yksi numero, valitse numero ruudulle 
ilmestyvistä numeroista.

4  Valitse Puhelut-välilehti katsoaksesi kaikki yhteystiedollesi soittamasi ja 
häneltä saapuneet puhelut. Käytä nuolinäppäimiä numeron valitsemiseen.  

5  Valitse kohta Valinnat ja käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi kohdan 
Puhelutiedot. Paina OK tai Valitse. Puhelutiedot tulevat näkyviin.

Yhteystiedon poistaminen
•	 Käytä	nuolinäppäimiä	yhteystiedon	valitsemiseen	Yhteystiedot-näytöltä.
•	 Valitse	kohta	Valinnat	ja	käytä	nuolinäppäimiä	korostaaksesi	kohdan	Poista	

yhteystieto. 
•	 Valitse	kohta	Valinnat	ja	käytä	nuolinäppäimiä	korostaaksesi	kohdan	Poista 

yhteystieto. 
 Poista yhteystieto -viesti ilmestyy näytölle.
•	 Valitse	Kyllä.

Yhteystiedot
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Yhteystietoryhmien käyttäminen
Yhteystietojen liittäminen ryhmiin
Voit käyttää ryhmiä yhteystietojesi järjestämiseen. Liittääksesi yhteystiedon 
yhteen tai useampaan ryhmään:

1  Valitse Yhteystiedot-näytöltä kohta Valinnat ja käytä nuolinäppäimiä 
korostaaksesi kohdan Muokkaa yhteystietoa. Paina OK tai Valitse.  
Kuvaus-välilehti tulee esiin.  

2  Valitse Liitä ryhmiin -näppäin.
3  Käytä Liitä ryhmiin -näytöllä ollessasi nuolinäppäimiä valitaksesi ryhmän. 

Paina OK tai Valitse valitaksesi/poistaaksesi ryhmä(n/t). Valitse Takaisin.

Ryhmien katsominen ja käsitteleminen

4 Valitse Yhteystiedot-näytöltä Valinnat-monitoimintonäppäin ja käytä 
nuolinäppäimiä korostaaksesi kohdan Näytä ryhmät. Paina OK tai Valitse. 
Valitse ryhmä -viesti ponnahtaa näytölle
•	 Käytä	nuolinäppäimiä	ryhmän	valitsemiseen.	Paina	OK tai Valitse.

5 Yhteystiedot-näytölläsi näkyvät nyt vain valitsemasi ryhmän jäsenet. 
Katsoessasi ryhmää voit tehdä muutoksia tähän ryhmään:
•	 Valitse	kohta	Valinnat/Aseta ryhmän soittoääni valitaksesi erottuvan 

soittoäänen kyseisen ryhmän jäsenille.
•	 Valitse	kohta	Valinnat/Poista ryhmä poistaaksesi ryhmän (ei saatavilla 

työ- tai kotiryhmissä). Ryhmän poistaminen ei poista ryhmän sisällä olevia 
yhteystietoja.

•	 Valitse	Valinnat/Nimeä ryhmä uudelleen (ei saatavilla työ- tai 
kotiryhmissä) nimetäksesi minkä tahansa muodostamasi ryhmän 
uudelleen.

•	 Valitse	Valinnat/Valitse ryhmän jäsenet lisätäksesi yhteystietoja ryhmään
•	 Valitse	Takaisin palataksesi takaisin kaikkien yhteystietojesi luetteloon.
•	 Valitse	Valinnat/Uusi ryhmä luodaksesi uuden ryhmän.

Yhteystiedot
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Viime puhelut -kohdassa näkyy 50 viimeistä puhelua.

Viime puhelut -näytöllä voit:

•	 Katsoa	vastatut,	soitetut	ja	vastaamattomat	puhelut
•	 Soittaa	viime	puheluistasi
•	 Tallentaa	soittajan	yhteystietoluetteloosi
•	 Katsoa	puhelutiedot
•	 Poistaa	puhelun

Vastattujen, soitettujen ja vastaamattomien 
puhelujen katsominen
1 Käytä nuolinäppäimiä Viime puhelut-kuvakkeen valitsemiseen 

valikosta. Paina OK tai Valitse.

2 Viime puhelut -näytöllä näkyy Kaikki puhelut -välilehti. Kuvakkeet 
ilmoittavat, oliko puhelu vastattu, soitettu vai vastaamaton. 

3 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Soitetut, Vastatut tai Vastaamattomat 
puhelut -välilehden. 

Soittaminen viime puheluista
•	 Käytä	nuolinäppäimiä	valitaksesi	numeron	Kaikki/	Soitetut/	Vastatut	tai	

Vastaamattomat puhelut -välilehdeltä ja paina OK tai valitse Soita.

Viime puhelut

Viime puhelut
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Puhelun tallentaminen yhteystietoluetteloosi

1 Viime puhelut -näytöllä voit käyttää nuolinäppäimiä valitaksesi numeron joko 
Kaikki/ Soitetut/ Vastatut tai Vastaamattomat puhelut -välilehdeltä. Valitse 
Valinnat/Tallenna yhteystietoihin.

•	 Huom.:	Jos	valittu	numero	on	jo	yhteystiedoissa,	Valinnat-valikko	sisältää	
Näytä tiedot eikä Tallenna yhteystietoihin.

•	 Uusi	yhteystieto	-näyttö	tulee	esiin	numero	esitäytettynä	(ja	nimi,	 
jos käytössä).

2 Syötä yhteystiedon puuttuvat tiedot. Valitse Takaisin tallentaaksesi 
yhteystiedon ja palataksesi Viime puheluihin.

Puhelutietojen katsominen
•	 Viime	puhelut	-näytöllä	voit	käyttää	nuolinäppäimiä	valitaksesi	numeron	joko	

Kaikki/ Soitetut/ Vastatut tai Vastaamattomat puhelut -välilehdeltä. Valitse 
Valinnat/Näytä tiedot.

Puhelun poistaminen

3 Viime puhelut -näytöllä voit käyttää nuolinäppäimiä poistaaksesi numeron 
joko Kaikki/Soitetut/Vastatut tai Vastaamattomat puhelut -välilehdeltä. Valitse 
Valinnat/Poista.

4 Poistaaksesi kaikki puhelut valitse Valinnat/Tyhjennä. Käytä nuolinäppäimiä 
valitaksesi kaikki puhelut tai kategorian. Paina OK tai Valitse.

Viime puhelut
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Asetusten avulla voit määrittää ja mukauttaa puhelimesi.  

Asetukset-näytöllä voit:

•	 Määrittää	puhelimesi	ulkonäön

•	 Määrittää	näyttöasetukset

•	 Määrittää	näppäimistön	ja	äänen

•	 Määrittää	verkkoasetukset

•	 Määrittää	päivän	ja	ajan

Ulkoasun määrittäminen
1 Käytä nuolinäppäimiä Asetukset-kuvakkeen valitsemiseen valikosta. Paina OK 

tai Valitse.

2 Asetukset-valikko tulee näkyviin. Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi kohdan 
Ulkoasu ja paina OK tai Valitse. 

Teeman määrittäminen
3 Valitse Teema. Valittu teema määrittää joka näytön otsakkeen ja alaviitteen 

ulkonäön. Lisäksi joka teema tarjoaa joukon värejä ja taustoja:
•	 Tehdessäsi	uusia	valintoja	vasemmalla	oleva	esikatselu	päivittyy.

4 Valitse Väri. Valittu väritys määrittää korostuksissa, tekstissä ja painikkeissa 
käytetyt värit kaikilla näytöilläsi. 

5 Valitse Tausta. Valitsemasi taustakuva ilmestyy jokaiselle näytölle.
•	 Valitse	Takaisin, kun olet päättänyt valintojesi tekemisen. Palaudut takaisin 

Asetukset-näytölle.

Asetukset

Asetukset
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Asetukset

Näytön määrittäminen
1 Käytä oikealle osoittavaa nuolinäppäintä siirtyäksesi Teemat-välilehdeltä 

Näyttö-välilehdelle. 

2 Valitse LCD-näyttösi kirkkausasetus. Kirkkauden muutos tulee näkyviin 
korostaessasi jokaista vaihtoehtoa

3 Valitse Näytönsäästäjä -vaihtoehto. Näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun 
puhelin on ollut pois käytöstä 15 minuutin tai valitsemasi keston ajan (kuten 
mainittu alla).  

•	 Ei näytönsäästäjää: Pysy viimeksi esillä olleella näytöllä.
•	 Näytä alkunäyttö: Näytä alkunäyttö. Tällä asetuksella näyttö sammuu, 

kun alkunäyttö on ollut 15 minuutin ajan käyttämättömänä.
•	 Toista diaesitys: Toista diaesitys käyttäen nykyisiä diaesitysasetuksia. 

Jos diaesityksen toistaminen ei onnistu nykyisiä asetuksia käyttäen, 
alkunäyttö tulee näkyviin.

•	 LCD pois päältä: Sammuta näyttö. (Perustuu valitsemaasi aikaan.)
•	 Valitse kesto, jonka puhelimesi tulee olla käyttämättömänä, ennen 

kuin näytönsäästäjä käynnistyy. Korosta vetolaatikkoa ja paina OK tai 
Muokkaa. 

•	 Käytä ylös ja alas osoittavia nuolia valitaksesi arvon, tai käytä 
näppäimistöä syöttääksesi arvon välillä 30 - 600. 

Näytönsäästäjän ollessa aktivoitu minkä tahansa näppäimen painaminen, 
kuulokkeen nostaminen tai saapuvaan puheluun vastaaminen asettaa 
näytönsäästäjän pois päältä. Numeronäppäinten painaminen näyttää 
soittajan. Soita-näppäimen painaminen näyttää Viime puhelut. Lopeta 
puhelu -näppäimen painaminen näyttää alkunäytön. Minkä tahansa muun 
näppäimen painaminen näyttää viimeksi käytetyn näytön.
Näytönsäästäjä ei käynnisty, jos diaesitys pyörii, jos esikatselu on päällä, tai jos 
puhelu on parhaillaan meneillään.

Huom.: “Toista diaesitys” -kohdan 
valitseminen on tässä sama kuin 
“Käytä näytönsäästäjänä” -kohdan 
valitseminen Digitaalinen kuvakehys 
-välilehdellä.
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4 Valitse Taustakuva. Valittu taustakuva näkyy alkunäytölläsi. Valitse Valitse 
kuva -kohta ja siirry valitaksesi yhden puhelimeesi ladatuista kuvista. 
Esikatselu valitsemastasi kuvasta tulee näkyviin.  
•	 Valitse	Poista kuva -kohta, jos haluat poistaa taustakuvan valitsematta 

uutta kuvaa.

5 Valitse Kieli. Valitse Kyllä vahvistaaksesi kielen vaihdon. Puhelin käynnistyy 
uudelleen ja näytöt päivittyvät valitsemallesi kielelle, kun näyttöasetuksesi on 
tallennettu.

6 Aseta näytön yläosassa oleva Päivä ja aika -asetus päälle/pois päältä.
•	 Valitse	Takaisin, kun olet päättänyt valintojesi tekemisen. Palaudut takaisin 

Asetukset-näytölle

Asetukset
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Äänen määrittäminen
1 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Asetukset-näytöltä Ääni ja paina OK tai 

Valitse.

2 Valitse Soittoääni. Tätä soittoääntä käytetään kaikkiin saapuviin puheluihin, 
paitsi niiltä yhteystiedoilta saapuviin, joille olet lisännyt eri soittoäänen.
•	 Nykyinen	soittoääni	näkyy	valittuna.	Valitse	tämä	kohta	näyttääksesi	

Valitse soittoääni -ponnahdusikkunan. Korostaessasi kutakin soittoääntä 
se soi. Korosta valintasi ja paina Valitse.

3 Valitse Soittoäänen, Kuulokkeen ja Kaiuttimen voimakkuus puhelimellesi. 
Korosta vetolaatikkoa ja paina Muokkaa tai OK. Käytä ylös ja alas osoittavia 
nuolia valitaksesi arvon, tai käytä näppäimistöä syöttääksesi arvon välillä  
0 - 100.  
•	 Puhelun aikana tehdyt muutokset tehdään myös tässä näytettyihin 

asetuksiin. Esimerkiksi, jos säädät äänen voimakkuutta kovemmaksi 
kaiutinpuhelun aikana, seuraava kaiutinpuhelusi alkaa tällä 
voimakkuudella. Jos et halua näiden puhelun säätöjen jäävän voimaan, 
valitse “Älä tallenna puhelujen aikana tehtyjä muutoksia” tältä näytöltä.

Huom.: Puhelimesi säilyttää 
kuuloke- ja kaiutinvoimakkuuden 
säädöt, jotka on tehty puhelujen 
aikana, ellet tallenna valitsemaasi 
asetusta.

Asetukset

2

1

3



38

Verkon määrittäminen
Verkkoasetuksesi on ennalta määritetty videopuheluita varten. 

1 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Asetukset-näytöltä kohdan Verkko ja paina 
OK tai Valitse.

2 Valitse kaistanleveysasetus, joka on hieman alempi kuin siirtonopeutesi. 
Esimerkiksi, jos siirtonopeutesi on 300 kb/s, valitset 250.
•	 Jos	et	tiedä	yhteytesi	nopeutta,	voit	käydä	sivulla	http://eu-speed.acndigital.
net/network-check.html

•	 Muista	tehdä	tämä	testi	tietokoneelta,	joka	on	yhdistetty	suoraan	
reitittimeen tai modeemiin, eikä ole langattomassa yhteydessä. Varmista 
myös, ettet ole soittamassa videopuhelua.

3 Valitse IP-asetus kohdassa “Hae IP-osoite”. Syötä oikeat tiedot valitsemallesi 
asetustyypille.

Monimutkaisempia asetuksia varten ole hyvä ja ota yhteyttä ACN 
asiakaspalveluun.

Asetukset
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Päivän ja ajan määrittäminen
1 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Asetukset-näytöltä Päivä ja aika ja paina OK 

tai Valitse.

2 Valitse Alue ja Aikavyöhyke. Käytössä olevat aikavyöhykkeet määrittyvät 
valitun alueen mukaan.

3 Valitse Ajan ja Päivämäärän muoto. Valittuja muotoja käytetään kaikkialla, 
missä aika ja päivä näkyvät puhelimessa, mukaan lukien Viime puhelut 
-kohdassa.
•	 Valitse	Takaisin, kun olet päättänyt valintojesi tekemisen. Palaudut takaisin 

Asetukset-näytölle
Huom.: Vasemmalla näkyvät aika ja 
päivä vaihtuvat valintojesi mukaan.

Asetukset
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Hallinta-asetukset
ET VOI SÄÄTÄÄ HALLINTAVALIKOISSA OLEVIA KOHTIA. OLE HYVÄ JA OTA 
YHTEYTTÄ ACN ASIAKASPALVELUUN SAADAKSESI TUKEA.

Asetukset
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Digitaalinen kuvakehys antaa sinulle mahdollisuuden kopioida kuvia puhelimesi 
ja USB-laitteen välillä. Voit myös luoda albumeita valokuviasi varten ja määrittää 
diaesityksen näyttääksesi valokuvia puhelimessasi digitaalisena kuvakehyksenä.

Digitaalinen kuvakehys -näytöllä voit:

•	 Toistaa	diaesityksen

•	 Määrittää	diaesityksen

•	 Luoda	ja	käyttää	kuva-albumeita

•	 Katsoa	puhelimen	kuvia

•	 Ladata	omia	kuviasi

•	 Kopioida	kuvia	USB-laitteeseen

•	 Katsoa	USB-laitteen	kuvia

Diaesityksen toisto
Voit käynnistää diaesityksen alkunäytöltä valitsemalla Valinnat/Toista diaesitys. 
Voit myös toistaa diaesityksen suoraan USB-laitteelta. Aseta laite puhelimen 
takaosaan ja valitse ponnahdusvalikosta: “Toista diaesitys USB-laitteelta”. Voit 
muokata ja toistaa diaesitystä Digitaalinen kuvakehys -näytöiltä:

1  Käytä nuolinäppäimiä Digitaalinen kuvakehys -kuvakkeen valitsemiseen 
valikosta.

2 Paina OK tai Valitse. Digitaalinen kuvakehys -välilehti tulee esiin.
•	 Tällä	näytöllä	näkyvät	kaikki	nykyiset	diaesitysasetukset.

3 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Toista diaesitys ja paina OK tai Valitse. 
Puhelimesi alkaa näyttää valokuvia näytöllä.

4 Diaesitys jatkaa valokuvien pyörittämistä. Paina mitä tahansa näppäintä 
pysäyttääksesi diaesityksen ja palataksesi Digitaalinen kuvakehys -näytölle.

Digitaalinen kuvakehys

Huom.:  Puhelimeesi on valmiiksi 
ladattu muutamia valokuvia, jotta voit 
esikatsella tätä toimintoa.

Digitaalinen kuvakehys
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Diaesityksen määrittäminen

Diaesityksen määrittäminen
1 Käytä oikealle osoittavaa nuolta Digitaalinen kuvakehys -näytöllä siirtyäksesi 

Kuvaus-välilehdeltä Asetukset-välilehdelle.

2 Valitse Määritä kuvat käyttääksesi niitä diaesityksessäsi: 
•	 Käytä paikallisia kuvia – nämä ovat puhelimeesi paikallisesti 

tallennettuja kuvia, toisin kuin USB-laitteen kuvat.
•	 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Käytä paikallisia kuvia.
•	 Paina OK tai Valitse. Valintamerkki tulee näkyviin. Poistaaksesi valinnan 

paina OK tai Poista valinta.
•	 Käytä USB-kuvia, jos niitä on saatavilla – nämä ovat puhelimen 

takaosaan kiinnitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja kuvia. Katso 
Uuteen puhelimeen tutustuminen: Katso: USB.

•	 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Käytä USB-laitetta.
•	 Paina OK tai Valitse. Valintamerkki tulee näkyviin. Poistaaksesi valinnan, 

paina OK tai Poista valinta.
•	 Valitse albumit – jos valitset Käytä paikallisia kuvia, valitse albumi 

diaesitystäsi varten.
•	 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi kohdan Valitse albumit. 
•	 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Kaikki, Työ, Koti tai itse luomasi 

albumit. Paina OK tai Valitse. Kun olet valmis, valitse Takaisin.

3 Valitse ylimääräiset diaesitysasetukset:
•	 Sekuntia per kuva – asettaa ajan, minkä yksi kuva on esillä: Käytä 

nuolinäppäimiä valitaksesi. Käytä näppäimiä syöttääksesi arvon välillä 
5 - 90 tai käytä ylös- tai alas-nuolia muuttaaksesi arvoa 5 sekunnin välein. 
Paina OK tai valitse Hyväksy, kun olet valmis.

•	 Toista – määrittää, toistetaanko diaesitys kerran vai toistetaanko sitä 
jatkuvasti: käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Toista. Paina OK tai Valitse. 
Valintamerkki tulee näkyviin. Poistaaksesi valinnan paina OK tai Poista 
valinta.

•	 Näytä nimet – määrittää, näytetäänkö kuvien nimet kuten ne näkyvät 
diaesityksessä: Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Näytä nimet. Paina OK tai 
Valitse. Valintamerkki tulee näkyviin.  

•	 Käytä näytönsäästäjänä – Valitse, haluatko käyttää diaesitystä 
näytönsäästäjänäsi: Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi kohdan Käytä 
näytönsäästäjänä. Katso Asetukset: Määritä näyttö: Näytönsäästäjä. Paina 
OK tai Valitse. Valintamerkki tulee näkyviin. Poistaaksesi valinnan paina OK 
tai Poista valinta.
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Kuva-albumeiden luominen ja käyttäminen
1 Valitse “Paikalliset kuvat” Digitaalinen kuvakehys -näytöltä. Luo uusi albumi 

valitsemalla Valinnat/Uusi albumi. Käytä näppäimiä antaaksesi albumille 
nimen. Katso Uuteen puhelimeen tutustuminen: Tekstin syöttäminen. Valitse 
Poista liikkuaksesi taaksepäin; pidä Poista alas painettuna poistaaksesi koko 
tekstin. Paina OK tai Hyväksy, kun olet valmis.

2 Valitse uuteen albumiin lisättävät kuvat. Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi 
kuvan kohdalle ja paina OK tai Valitse merkitäksesi kuvan, jonka haluat liittää 
mukaan. Valintamerkki tulee näkyviin. Poistaaksesi valinnan paina OK tai 
Valitse jälleen. Valitse Lisää, kun olet valmis.

3 Katso albumia valitsemalla Valinnat/Näytä albumi. Ponnahdusikkuna näyttää 
kaikki nykyiset albumisi. Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi albumin ja paina 
Valitse. Valitse Ei missään albumissa katsoaksesi kuvia, joita et ole lisännyt 
mihinkään albumiin.

4 Käsittele kuva-albumeitasi käyttämällä Valinnat-valikkoa:
•	 Lisää kuvia nykyiseen albumiin valitsemalla Valinnat/Lisää albumiin. 

Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi kuvan kohdalle ja paina OK tai Valitse 
merkitäksesi kuvan, jonka haluat liittää mukaan. Valintamerkki tulee 
näkyviin. Poistaaksesi valinnan paina OK tai Valitse jälleen. Valitse Lisää, 
kun olet valmis.

•	 Poista kuvia nykyisestä albumista valitsemalla Valinnat/Poista albumista. 
Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi kuvan kohdalle ja paina OK tai Valitse 
merkitäksesi kuvan, jonka haluat poistaa. Valintamerkki tulee näkyviin. 
Poistaaksesi valinnan paina OK tai Valitse jälleen. Valitse Poista, kun olet 
valmis.

•	 Nimeä uudelleen luomasi albumi valitsemalla Valinnat/Nimeä albumi 
uudelleen. Käytä näppäimiä syöttääksesi tiedot. Katso Uuteen puhelimeen 
tutustuminen: Tekstin syöttäminen. Valitse Poista siirtyäksesi taaksepäin; 
pidä Poista alas painettuna poistaaksesi koko tekstin. Paina OK tai 
Hyväksy, kun olet valmis. 

•	 Poista luomasi albumi valitsemalla Valinnat/Poista albumi. Paina OK tai 
Valitse.

Diaesityksen määrittäminen
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Puhelimen kuvien katsominen
1 Käytä nuolinäppäimiä Paikalliset kuvat -kuvakkeen valitsemiseen 

Digitaalinen kuvakehys -näytöltä.  Paina OK tai Valitse. 

2 Paikalliset kuvat -näyttö tulee esiin. Käytä nuolinäppäimiä vierittääksesi kuvia. 

3 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi kuvan, josta haluat nähdä tietoja tai 
suuremman version. Paina OK tai Katso.

4 Katsoessasi kuvaa voit myös valita:
•	 Valinnat/Poista
•	 Valinnat/Nimeä	uudelleen
•	 Valinnat/Tallenna	yhteystietokuvana
•	 Valinnat/Valitse	albumit

Diaesityksen määrittäminen

4

2

1

3
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Omien kuvien lataaminen
1 Liitä USB-laite puhelimen takaosassa olevaan USB-porttiin. (Katso Uuteen 

puhelimeen tutustuminen: Takasivu: USB.) Ponnahdusikkuna tulee esiin.

2 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Kopioi kuvat puhelimeen. Paina OK tai 
Valitse. Esiin tulee näyttö, jolla näkyvät kaikki USB-laitteen kuvat.

3 Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi kuvan kohdalle ja paina OK tai Valitse 
merkitäksesi kuvan, jonka haluat kopioida. Valintamerkki tulee näkyviin. 
Poistaaksesi valinnan paina OK tai Valitse jälleen. 

4 Kun olet valinnut kuvat, valitse Kopioi. Kuvat on kopioitu ja ilmestyvät 
Paikallisiin kuviin.

Diaesityksen määrittäminen

4

2

1

3

Huom.:  Ponnahdusikkuna ilmestyy joka 
kerta, kun liität USB-laitteen, ellet ole 
puhumassa puhelua. Sinun ei tarvitse olla 
Paikalliset kuvat -näytöllä liittäessäsi USB-
laitteen.

Huom.: Voit tallentaa jopa 500 kuvaa ACN 
IRIS 5000 -videopuhelimeen.
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Kuvien kopioiminen USB-laitteeseen
On kaksi tapaa kopioida kuvia puhelimestasi USB-laitteeseen.

1 Valitse Paikalliset kuvat -näytöltä Valinnat/Kopioi USB-laitteeseen.
•	 Esiin	tulee	näyttö,	jolla	näkyvät	kaikki	puhelimen	kuvat.
•	 Käytä	nuolinäppäimiä	siirtyäksesi	kuvan	kohdalle	ja	paina	OK tai Valitse 

merkitäksesi kuvan, jonka haluat kopioida. Valintamerkki tulee näkyviin. 
Poistaaksesi valinnan paina OK tai Valitse jälleen.

•	 Kun	olet	valinnut	kuvat,	valitse	Kopioi. Kuvat on kopioitu ja ilmestyvät 
USB-kuviisi.

2 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi kuvan Paikalliset kuvat -näytöltä.
•	 Paina	OK tai Katso. Paina OK tai Kopioi USB-laitteeseen.
•	 Kuvat	on	kopioitu	ja	ilmestyvät	USB-kuviisi.

Diaesityksen määrittäminen

4

2

1

3
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USB-kuvien katsominen
1 Käytä nuolinäppäimiä USB-kuvat -kuvakkeen valitsemiseen Digitaalinen 

kuvakehys -näytöltä. Paina OK tai Valitse. USB-kuvat -näyttö tulee esiin.

2 Käytä nuolinäppäimiä vierittääksesi kuvia.

3 Jos haluat katsoa tietoja kuvasta, käytä nuolinäppäimiä kuvan valitsemiseen. 
Paina OK tai Katso.

4 Katsoessasi kuvaa voit valita Valinnat/Kopioi puhelimeen.

Diaesityksen määrittäminen

Huom.:  USB-kuvat -kohtaa ei voi 
valita, mikäli puhelimesi ei löydä 
USB-laitetta.

4

2

1

3
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Voit käyttää Tiedot-näyttöä katsoaksesi helposti ACN IRIS 5000 Videopuhe-
limesi nimen ja puhelinnumeron sekä muut tekniset tiedot. Voit myös 
siirtyä puhelimen sisäiseen Ohje-valikkoon tältä näytöltä.

1 Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi Tiedot-kuvakkeen valikosta ja paina OK 
tai Valitse.

2 Tiedot-näytöllä näkyy puhelimesi tietoja, joita sinun saatetaan pyytää 
antamaan palvelupuhelun aikana.

3 Käytä oikealle osoittavaa nuolinäppäintä siirtyäksesi Ohje-välilehdelle. 
Ohje-näytöllä näkyy eri aiheita.
•	 Puhelimen	perustiedot
•	 Ääni-	ja	videovastaaja
•	 Video	Out
•	 Yhteystiedot
•	 Viime	puhelut
•	 Asetukset
•	 Digitaalinen	kuvakehys

4 Käytä ylös ja alas osoittavia nuolia valitaksesi Ohje-aiheen ja paina OK tai 
Valitse.  
Puhelimen sisäinen Ohje-selain näyttää ohjeaiheita.

Tiedot ja ohjeet

Tiedot ja ohjeet

4

2

1

3
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Yleisiä ongelmia

Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisu

Ongelma Ratkaisu

En voi käynnistää virtaa. •	 Varmista, että virtajohto on asianmukaisesti kytketty.

•	 Varmista, että pistorasia toimii liittämällä siihen kello, 
radio tai muu laite.

En kuule hälytysääntä puhelimen 
kuulokkeesta.

•	 Varmista, että kuuloke on liitetty videopuhelimen 
vasemmalla puolella olevaan porttiin.

En kuule hälytysääntä puhelimen 
kaiuttimista.

•	 Liitä ACN IRIS 5000 Videopuhelin suoraan modeemiin 
tai reitittimeen. Katso Kuinka pääset alkuun: 
Videopuhelimen liittäminen verkkoon. Jos kuulet silloin 
hälytysäänen, reitittimessä on ongelma.

En voi soittaa puhelua. •	 Varmista, että internetkaapeli on liitetty WAN- tai LAN-
porttiin. 

•	 Varmista, että kuuloke on liitetty videopuhelimeen. 

•	 Käynnistä puhelin uudestaan irrottamalla DC Power 
-liitin ja yhdistämällä se sitten uudestaan.  

•	 Jos puhelun vastaanottaja käyttää yksityiseen verkkoon 
tai palomuurijärjestelmään asennettua videopuhelinta, 
puhelua ei ehkä voi yhdistää.

En voi vastaanottaa saapuvia 
puheluita.

•	 Jos videopuhelin on asennettu yksityiseen verkkoon tai 
palomuurijärjestelmään, puheluita ei voi vastaanottaa.

•	 Käynnistä puhelin uudestaan irrottamalla DC Power 
-liitin ja yhdistämällä se sitten uudestaan. 

Yhteyden saaminen ACN IRIS 
5000 Videopuhelimesta vie 

kauan aikaa.

1.	 Irrota	virtajohto	modeemistasi.

2.	 Irrota	virtajohto	reitittimestäsi.

3.	 Irrota	virtajohto	ACN	IRIS	5000	Videopuhelimesta.

4.	 Kytke	modeemin	virtajohto	pistorasiaan	ja	odota,	kunnes	
se	saa	yhteyden	internettiin.

5.	 Kytke	reitittimen	virtajohto	pistorasiaan	ja	odota,	kunnes	
se	saa	yhteyden	modeemiin	ja	internettiin.

6.	 Kytke	ACN	IRIS	5000	Videopuhelimen	virtajohto	
pistorasiaan

Puhelun saapuessa näyttö on 
päällä, mutta soittoääntä ei 

kuulu.

•	 Tarkista, että soittoäänen voimakkuusasetus on 
korkeampi kuin “0”.  Katso	Asetukset:	Näppäimistön	ja	
äänen määrittäminen.
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Puhelimeen liittyvät ongelmat

Ongelmanratkaisu

Ongelma Ratkaisu

Puhelu	on	yhdistetty,	mutta	
toisen	osapuolen	näyttö	on	

pimeä	ja	äänen	laatu	on	heikko.

•	 Pyydä toista osapuolta parantamaan huoneensa 
valaistusta. Katso Kuinka pääset alkuun: Parhaan 
mahdollisen videokuvan saaminen. 

•	 Yritä parantaa LCD-näyttösi kirkkautta. Asetukset: Näytön 
määrittäminen.

Puhelu	on	yhdistetty,	sekä	ääni	
että	kuva	toimivat,	mutta	toinen	

osapuoli	ei	näe	eikä	kuule	minua.

•	 Jos videopuhelin on asennettu yksityiseen verkkoon 
tai palomuurin taakse, et ehkä pysty vastaanottamaan 
toisen osapuolen näyttöä.

Puhelu	on	yhdistetty,	sekä	ääni	
että	kuva	toimivat,	ja	toinen	

osapuoli	kuulee	ääneni,	mutta	ei	
näe	minua.

•	 Varmista, että toisen osapuolen kuvalaite toimii kunnolla.

Toisen	osapuolen	näyttö	on	jäh-
mettynyt	eikä	ääntä	kuulu.

•	 Varmista, että videopuhelimella on kunnon yhteys 
internettiin. 

•	 Varmista, että toisen osapuolen videopuhelimen yhteys 
internettiin ei katkennut.

Pystyt	kuulemaan	henkilön,	jonka	
kanssa	puhut,	mutta	videonäytöl-

lä	ei	näy	saapuvaa	kuvaa.

•	 Peruuta puhelu ja yritä uudelleen. 

Saapuva	videokuva	on	liian	
tumma.

•	 Pyydä toista osapuolta parantamaan huoneensa 
valaistusta. Katso Puhelimen asennus: Parhaan 
mahdollisen videokuvan saaminen. 

•	 Yritä parantaa LCD-näyttösi kirkkautta. Asetukset: Näytön 
määrittäminen.

Saapuva	videokuva	jähmettyy. •	 Odota muutama sekunti, kunnes ongelma korjautuu. 
Omasi tai toisen osapuolen internetyhteys saattaa olla 
ruuhkainen. Peruuta puhelu ja yritä uudelleen.
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Ongelmanratkaisu

Kuvaan liittyvät ongelmat
Ongelma Ratkaisu

Puhelu	on	yhdistetty,	mutta	
toisen	osapuolen	näyttö	on	

pimeä	ja	äänen	laatu	on	heikko.

•	 Pyydä toista osapuolta parantamaan huoneensa 
valaistusta. Katso Kuinka pääset alkuun: Parhaan 
mahdollisen videokuvan saaminen. 

•	 Yritä parantaa LCD-näyttösi kirkkautta. Asetukset: Näytön 
määrittäminen.

Puhelu	on	yhdistetty,	sekä	ääni	
että	kuva	toimivat,	mutta	toinen	

osapuoli	ei	näe	eikä	kuule	minua.

•	 Jos videopuhelin on asennettu yksityiseen verkkoon 
tai palomuurin taakse, et ehkä pysty vastaanottamaan 
toisen osapuolen näyttöä.

Puhelu	on	yhdistetty,	sekä	ääni	
että	kuva	toimivat,	ja	toinen	

osapuoli	kuulee	ääneni,	mutta	ei	
näe	minua.

•	 Varmista, että toisen osapuolen kuvalaite toimii kunnolla.

Toisen	osapuolen	näyttö	on	jäh-
mettynyt	eikä	ääntä	kuulu.

•	 Varmista, että videopuhelimella on kunnon yhteys 
internettiin. 

•	 Varmista, että toisen osapuolen videopuhelimen yhteys 
internettiin ei katkennut.

Pystyt	kuulemaan	henkilön,	jonka	
kanssa	puhut,	mutta	videonäytöl-

lä	ei	näy	saapuvaa	kuvaa.

•	 Peruuta puhelu ja yritä uudelleen. 

Saapuva	videokuva	on	liian	
tumma.

•	 Pyydä toista osapuolta parantamaan huoneensa 
valaistusta. Katso Puhelimen asennus: Parhaan 
mahdollisen videokuvan saaminen. 

•	 Yritä parantaa LCD-näyttösi kirkkautta. Asetukset: Näytön 
määrittäminen.

Saapuva	videokuva	jähmettyy. •	 Odota muutama sekunti, kunnes ongelma korjautuu. 
Omasi tai toisen osapuolen internetyhteys saattaa olla 
ruuhkainen. Peruuta puhelu ja yritä uudelleen.
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Ongelmanratkaisu

Ääneen liittyvät ongelmat
Ongelma Ratkaisu

Puhelu	on	yhdistetty,	näyttö	on	
näkyvissä,	mutta	ääntä	ei	kuulu.

•	 Nosta voimakkuuden tasoa. Katso Asetukset: 
Näppäimistön ja äänen määrittäminen.

•	 Pyydä toista osapuolta vahvistamaan, että hänen 
mykistysasetuksensa on pois päältä.

•	 Jos videopuhelin on asennettu yksityiseen verkkoon 
tai palomuurin taakse, et ehkä pysty vastaanottamaan 
toisen osapuolen ääntä.

Puhelu	on	yhdistetty,	sekä	ääni	
että	kuva	toimivat,	mutta	toinen	

osapuoli	ei	näe	eikä	kuule	minua.

•	 Jos videopuhelin on asennettu yksityiseen verkkoon 
tai palomuurin taakse, et ehkä pysty vastaanottamaan 
toisen osapuolen näyttöä.

Puhelu	on	yhdistetty	ja	pystyn	
näkemään	näytön	ja	kuulemaan	
äänen,	ja	toinen	osapuoli	pystyy	

näkemään	minut,	mutta	ei	
kuulemaan	minua.

•	 Varmista, että toisen osapuolen äänilaite toimii kunnolla.

Toisen	osapuolen	näyttö	on	jäh-
mettynyt	eikä	ääntä	kuulu.

•	 Varmista, että videopuhelimella on kunnon yhteys 
internettiin. 

•	 Varmista, että toisen osapuolen videopuhelimen yhteys 
internettiin ei katkennut.

Ääni	kaikuu. •	 Alenna äänen voimakkuutta. 

•	 Huoneen akustiikka ei ehkä ole paras mahdollinen. 
Kokeile puhelimen siirtämistä toiseen tilaan, jossa on 
parempi akustiikka. 


