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ACN DIGITAALISEN PUHELINPALVELUN (DPS) 
KÄYTTÖOHJE 

 
 
 
 
 
 

Puhelimesi sovittimen käyttö ja soittaminen kotoa 
 

 Yleisohjeet 
 

1. Mitä tarvitset ennen kuin voin käyttää ACN:n digitaalista puhelinpalvelua (DPS)?  
 

 Asiakkaat tarvitsevat laajakaistayhteyden vähintään 128 kbit/s 
lähetysnopeudella ja laskutus- sekä toimitusosoitteen jossakin sellaisessa 
Euroopan maassa, jossa ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) on 
käytettävissä. ACN suosittelee myös, että sen asiakkaat käyttävät ACN:n 
puhelinsovitinta reitittimellä ja Ethernet kaapelilla. 

 
 Lisäksi tarvitaan luottokortti ensimmäiseen tilaukseen.  

 
2. Mistä tiedän täyttääkö Internet yhteyteni ACN digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) 

minimi nopeusvaatimukset?   
 

 Voit tarkistaa Internet yhteytesi lähetysnopeuden seuraamalla tätä 
linkkiä: http://www.speedtest.net/ 

 
 Voit myös vahvistaa lähetysnopeuden tarkistamalla sen Internet palvelun 

tarjoajaltasi. Ota huomioon, että määritetty nopeus on maksimi 
lähetysnopeus, eikä siis todellinen nopeus, joka saattaa vaihdella useiden 
tekijöiden seurauksena, joihin kuuluvat: päivän ajankohta, verkon ruuhka 
jne.  

 
3. Tukeeko ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) faksilaitteita ja hälytysjärjestelmiä?  

http://www.speedtest.net/
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 Valitettavasti ei. Faksi ja hälytysjärjestelmiä ei tueta.  

 
4. Vaikuttaako ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) Internet yhteyteni suorituskykyyn 

käyttäessäni tietokonettani?  
 

 Voi soittaa ja vastaanottaa puheluja tietokonettasi käyttäessäsi kun olet 
Internetillä ilman että se vaikuttaa lähetys- tai latausnopeuteesi. ACN 
käyttää kehitettyjä audiopakkaustekniikoita minimoidakseen 
dataliikenteen vaatimia puheluita ja maksimoidakseen käytettävissä 
olevan kaistanleveyden muuta Internet liikennettäsi varten.  

 
5. Jos minulla jo on jonkun toisen brändin puhelinsovitin, voinko käyttää sitä ACN 

digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) kanssa?  
 

 Et voi; ainoastaan ACN merkkisiä puhelinsovittimia voidaan käyttää ACN 
digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) kanssa.  
 

 

 ACN digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) tilaaminen 
 

  
6. Onko tilauksen antaminen verkossa turvallista?  

 
 Kyllä, verkkoportaalimme on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka tarjoaa 

korkeimman tason suojauksen henkilö- ja maksutietojesi suojaamiseen.  
 

7. Voinko tilata ACN digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) ilman ACN laitetta tai tilata ACN 
laitteen ilman palvelua?  

 
 Yleensä palvelu ja ACN laite tulee tilata yhdessä. On kuitenkin olemassa 

yksi (1) poikkeus:  
 

 Asiakkaiden, joilla on ennestään ACN puhelinsovitin ilman palvelua, on 
mahdollista tilata uusi palvelu olemassa olevalle laitteella valitsemalla 
”Aktivoi käytössä oleva ACN puhelinsovitin” vaihtoehto tilauksen 
yhteydessä.  

 
8.   Voinko tilata kaksi (2) laitetta ACN digitaaliseen puhelinpalveluuni (DPS)?  

 
 Ei, ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) toimii yhdellä (1) laitteella. Jos 

haluat kaksi (2) laitetta, sinun on tilattava myös kaksi (2) palvelua.  
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9. Kuinka tiedän, koska ACN digitaalinen puhelinpalveluni (DPS) on aktivoitu?  
 

 Meille tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen 
lähetetään sähköposti.  

 
 

 Asennus & asetukset 
 
 

10. Voinko liittää enemmän kuin yhden puhelinsovittimen samaan puhelinnumeroon?  
 

 Tavallisista puhelimista poiketen et voi liittää enemmän kuin yhden (1) 
puhelinsovittimen samaan puhelinnumeroon. Sinulla voi kuitenkin olla 
useita puhelinsovittimia samoissa tiloissa eri numeroilla ja samalla tilillä.  

 
11. Voinko käyttää useampia käsipuhelimia ACN digitaalisen puhelinpalvelun (DPS) 

kanssa?  
 

 Kyllä, se on mahdollista ACN puhelinsovittimen kanssa.  
 

 Monet puhelinsovittimen asiakkaistamme käyttävät langattomia 
puhelinjärjestelmiä, joihin kuuluu perusyksikkö ja lisäpuhelimet. 
Langattomien puhelinten perusasema voidaan kytkeä suoraan 
puhelinsovittimen ”Puhelin” porttiin. Useita puhelimia voidaan sijoittaa 
ympäri taloa. Vaihtoehtoisesti voit ostaa useiden puhelimien 
lisäpistorasian, ja sitten liittää sen puhelinsovittimen ”Puhelin” porttiin. 
Tämä sallii sinun käyttää useita puhelimia ACN digitaalisen 
puhelinpalvelun (DPS) kanssa.  

 
12. Soivatko kaikki puhelimet jos käytän useita puhelimia ACN digitaalisen 

puhelinpalvelun (DPS) ja puhelinsovittimen kanssa?  
 

 Kyllä, kaikki puhelimet jotka liitetään ACN laitteeseen soivat ja niihin voi 
vastata.  

 

 Ominaisuudet 
 

13. Kuinka ”Puhelun odottaminen” toimii?  
 

 Puhelimessa ollessasi kuulet sarjan piipityksiä, jotka osoittavat 
saapuvasta puhelusta. Hyväksyttyäsi sisään tulevan puhelun ja 
asettaaksesi aikaisemman puhelun odottamaan, paina puhelimen Flash 
painiketta lyhyesti (1-2 sekuntia) tai pidä painettuna lyhyesti ”hang up” 
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(lopeta) painiketta. Voit siirtyä takaisin alkuperäiseen puheluun 
painamalla lyhyesti puhelimesi Flash tai ”hang up” painiketta 

  
14. Kuinka voin tehdä ”kolmannen osapuolen” puhelun?  
 

 Soita ensimmäiseen haluamaasi numeroon. Kun henkilö vastaa 
puhelimeen, paina ”Conference"-painiketta. Tämä toiminto asettaa 
automaattisesti ensimmäisen soittajan odottamaan ja sallii sinun soittaa 
toiseksi tulleeseen numeroon. Anna toisen henkilön numero ja paina Dial 
(soita).  
 

 Kun toinen henkilö vastaa puhelimeen, paina ”Conference” painiketta 
vielä kerran ja se aloittaa konferenssipuhelun.  

 

15. Kuinka tiedän, koska ACN digitaalinen puhelinpalveluni (DPS) ei ole saatavissa?  
 

 Selvittääksesi palvelun saatavuuden, sinun tarvitsee ottaa 
puhelinsovittimeen yhdistetty puhelin käteesi, tarkistaa valintaääni ja 
yrittää soittoa ja vastaanottoa. Valitse useampia kuin vain yksi numero. 
Lisäksi sinun on myös tarkistettava oletko asentanut puhelinsovittimen 
oikein ja varmistettava, että kaapelit ovat hyvin kytketyt.  

 
16. Onko siinä puhelinvastaaja?  

 

 Kyllä. ACN digitaalisessa puhelinpalvelussa (DPS) on puhelinvastaaja.  
 

17. Onko ACN digitaalisessa puhelinpalvelussa (DPS) ‘Puhelun esto’ (Call Barring)?  
 

 Kyllä, voit estää puheluita maksettuihin numeroihin ottamalla yhteyttä 
ACN asiakaspalveluun.  

 
18. Tarjoaako ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) standardi puheluominaisuuksia, 

kuten puhelun odottaminen, numeron näyttö ja puhelun siirto?  
 

 Kyllä. ACN digitaalinen puhelinpalvelu (DPS) tarjoaa kaikkia perinteisiä 
standardi puhelinominaisuuksia mukaan lukien:  

 Odottava puhelu  

 Numeronäyttö  

 Soitonsiirto  

 Soiton odotus - kolmitahoinenj soitta (Audio konferenssi)  

 Puhelinvastaaja  

 Viimeisen numeron uudelleenvalinta  
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 Pikavalinta  
 

19. Kuinka asetan pikavalinnan?  
 

 Pikavalinta asetetaan syöttämällä *74 jota seuraa pikavalintanumero 
(yksi numeroinen). Anna se puhelinnumero jonka haluat liittää 
valitsemaasi pikavalintanumeroon ja paina #. Numeroon soittaaksesi, 
syötä vastaava yhden numeron pikavalintanumero ja paina #.  

 
 

 Laskutus & maksaminen  
 

 
20. Tarjoaako ACN sähköistä laskutusta? 
  

 Kyllä, ACN tarjoaa sähköistä laskutusta. Saat ilmoituksen sähköpostissa 
niin pian kun kuukausittainen laskusi on saatavana ja sen mukana linkin, 
josta voit nähdä sen verkossa.  

 
21. Minkä maksuvaihtoehtojen välillä voin valita?  

 

 ACN laitteen maksut voidaan tehdä ainoastaan luottokortilla. Voit valita 
maksaa kuukautisen palvelusi joko luottokortilla tai suoraveloituksena.  

 
 

 ACN tilisi  
 

22. Kuinka muutan tilini yksityiskohdat tai hallitsen palveluvaihtoehdot?  
 

 Voit hallita tilisi verkossa käyttäen ACN itsehoitoportaalia (johon pääsee 
osoitteesta www.myacn.eu) tai ottamalla yhteys asiakaspalveluun. 
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ACN Companion sovelluksen käyttö 

 

 Yleisohjeet 
 

23. ACN Companion sovelluksen lataaminen ja asennus 
 

 Vieraile Google Play tai App kaupassa ladataksesi ilmaisen ACN 
Companion sovelluksen. 

 Hae ”ACN Companion” sovellusta 

 Asenna kuten kaikki muutkin älypuhelimesi sovellukset 

 Käynnistä asentamisen jälkeen ACN Companion ja anna 
kirjautumistietosi: 

 Käyttäjätunnus 
 Salasana 

 
Huomautus: Jos sinulla ei vielä ole yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa, ole hyvä ja soita 
ACN asiakaspalveluun ja seuraa automaattisen valikon ohjeita. 
 

24. Toimiiko ACN Companion kaikissa älypuhelimissa? 
 

 Katso täydellinen luettelo tuetuista älypuhelimista tästä  
 
25. Käyttääkö ACN Companion matkapuhelinminuuttejani? 
 

o Käyttäessäsi ACN Companion sovellusta ainoastaan langattomalla tai 
3G/4G yhteydellä, ei matkapuhelinminuuttejasi käytetä. Matkapuhelimen 
datanopeuksia voidaan kuitenkin soveltaa jos käytät 3G/4G verkkoja. On 
tärkeää varmistaa, että käytät ACN Companion sovellusta 
soittaaksesi.  ACN suosittelee ensisijaisesti langatonta yhteyttä. 

 
26. Olen unohtanut ACN Companion käyttäjätunnukseni ja/tai salasanan. Kuinka löydän 

tämän tiedon? 
 

 Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, ole hyvä ja soita ACN 
asiakaspalveluun ja seuraa automaattisen valikon ohjeita. 

 
27. Haluaisin muuttaa ACN Companion käyttäjätunnukseni. Kuinka voin sen tehdä? 
 

https://www.myacn.com/digital/companion_devices.html
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 ACN Companion käyttäjätunnus on ainutlaatuinen puhelinnumeroosi ja 
sitä ei voida muuttaa. 

 
28. Kuinka monta ACN Companion linjaa saan tilata ACN digitaaliseen puhelinpalveluuni? 
 

 Yksi ACN Companion linja tarjotaan jokaiselle digitaalisen puhelinpalvelun 
ensisijaiselle linjalle. 

 
29.  Kuinka voin käyttää ACN Companion sovellusta enemmän kuin yhdessä 
älypuhelimessa? 
 

 ACN Companion rekisteröidään yhdelle älypuhelimelle kerrallaan. Jos 
haluat muuttaa rekisteröidyn älypuhelimesi, ole hyvä ja soita ACN 
asiakaspalveluun ja seuraa automaattisen valikon ohjeita. 

 
30. Kuinka peruutan nykyisen älypuhelimeni rekisteröidyn rekisteröinnin ladatakseen 

ACN Companion sovelluksen toiselle älypuhelimelle? 
 

 ACN Companion rekisteröidään yhdelle älypuhelimelle kerrallaan. Jos 
haluat muuttaa rekisteröidyn älypuhelimesi, ole hyvä ja soita ACN 
asiakaspalveluun ja seuraa automaattisen valikon ohjeita. 

 
31. Kuinka poista ACN Companion sovelluksen älypuhelimestani? 
 

 Poista sovellus samalla tavoin kuin poistat minkä tahansa sovelluksen 
älypuhelimestasi. 

 
32. Voinko soittaa ACN digitaalisella puhelinpalvelulaitteellani ACN Companion 

sovelluksesta? 
 

 ACN Companion sovellus ja ensisijainen ACN digitaalinen 
puhelinpalvelulaite ovat samassa puhelinnumerossa. Jos puhelua 
yritetään soittaa ACN Companion sovelluksella ensisijaiseen ACN 
digitaaliseen puhelinpalvelunumeroon, puhelu reitittyy 
puhelinvastaajaan. 

 
33. Voinko siirtää puhelun ACN Companion sovelluksesta ACN digitaaliseen 

puhelinpalvelulaitteeseeni? 
 

 Et. 
 
 

 Puheluiden soitto / vastaanotto 
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34. Tarvitsenko Internet yhteyden soittaakseni Companion sovelluksella? 
 

 Kyllä. Vaikka puhelun soittaminen ACN Companion sovelluksella tapahtuu 
samoin kuin paikallispuhelun soittaminen matkapuhelinoperaattorin 
kautta, se vaatii kuitenkin langattoman tai 3G/4G puhelun perustaksi. 

 
35. Kuinka soita ja vastaanotan puheluita käyttäen ACN Companion sovellusta? 

 

 Avaa sovellus ja valitse yksinkertaisesti numero johon haluat soittaa 
suoraan tai valitse henkilöluettelosi ja valitse numero. ACN digitaaliseen 
puhelinpalveluusi soitetut numerot ilmestyvät älypuhelimeesi niin kauan 
kuin olet kirjautuneena sisään ACN Companion sovellukseen. 

 
36. Voinko soittaa ACN Companion sovellusta käyttäen samaan aikaan kun ACN 

digitaalinen puhelinpalvelulaitteeni on käytössä? 
 

 Kyllä. Sekä ACN Companion sovelluksesta että ACN digitaalinen 
puhelinpalvelu laitteesta voidaan samanaikaisesti soittaa. 

 
37.  Voinko vastaanottaa puhelun ACN Companion sovelluksella samaan aikaan kun ACN 

digitaalinen puhelinpalvelulaitteeni on käytössä? 
 

 Kyllä. ACN Companion sovellus voi vastaanottaa puheluita samalla kun 
ACN digitaalinen puhelinpalvelulaite on käytössä. Samalla tavoin ACN 
digitaalinen puhelinpalvelulaite voi vastaanottaa puheluita samaan 
aikaan kun ACN Companion sovellus on käytössä. 

 
38. Mitä tapahtuu jos vastaanotan tulevan puhelun älypuhelimellani samaan aikaan kun 

ACN Companion on käytössä? 
 

 iPhone 
iPhone sijoittaa automaattisesti ACN Companion sovelluksen soittajan 
odottamaan ja vastaa sisään tulevaan puheluun. 
 

 Android 
Android hälyttää sinua tulevasta puhelusta, sallien sinun asettaa ACN 
Companion sovelluksen soittaja kotiin ja vastata vaihtoehtoisesti tulevaan 
puheluun. 

 
39. Soiko älypuhelimeni jos joku soittaa ACN digitaaliseen puhelinnumerooni? 
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 Kyllä. Niin kauan kuin olet kirjautunut ACN Companion sovellukseen, 
vastaanotat puheluja älypuhelimellasi ja ensisijaisella ACN digitaalisella 
puhelinnumerollasi. Tätä teknologiaa kutsutaan nimellä ”twinning”. 

 
40. Voinko käyttää ACN Companion sovellusta videopuheluihin? 
 

 ACN Companion tukee ainoastaan Audio puheluita. 
 
41. Voinko käyttää matkapuhelimeni yhteystietoluetteloa soittaessani ACN digitaalisella 

puhelinpalvelulla? 
 

 Et. Sinun on käytettävä yhteystietoluetteloa ACN Companion 
sovelluksessa soittaaksesi. Jos soitat pääasialliselta yhteysluetteloltasi, se 
liittyy matkapuhelimesi tarjoajan puhelinpalvelusuunnitelmaan. 

 
42. ACN digitaalinen puhelinpalvelulaitteeni ei ole kytketty.  Voinko vielä käyttää ACN 

Companion sovellusta älypuhelimellani? 
 

 Kyllä. Kun olet tilannut ACN Companion sovelluksen ja asentanut sen 
älypuhelimeesi, voit alkaa soittaa (ja vastaanottaa) puheluita sovellusta 
käyttäen. ACN Companion toimii riippumatta siitä onko ACN digitaalinen 
palvelulaitteesi kytkettynä vai ei. 

 

 Tärkeää!  ACN digitaalinen puhelinpalvelutilisi on oltava hyvässä 
kunnossa.  Maksamattomuudesta johtuvaa palvelun keskeytystä seuraa, 
että ACN Companion sovelluksesi ja ACN digitaalinen puhelinpalvelusi 
eivät soita eivätkä ota vastaan puheluita. 

 
 

 Ominaisuudet 
 
 
43. Voinko tarkistaa ACN digitaalisen puhelinpalveluni puhelinvastaajan ACN Companion 

sovelluksesta? 
 

 Kyllä.  Voit noutaa ääniviestisi soittamalla *62 (älypuhelimestasi) tai 
soittamalla suoraan ACN digitaaliseen puhelinpalvelunumeroosi. 

 
44. Kuinka tiedän onko minulla odottavia ääniviestejä? 
 

 Se on riippuvainen käyttämäsi älypuhelimen sovelluksesta. iPhone 
näyttää numeerisella näytöllä, että viesti on odottamassa. Vastaavaa 
Android laitetta käytettäessä ei ole mitään näyttöä odottavasta viestistä. 
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45. Voinko tehdä kolmitahopuheluita (konferenssipuheluita) ACN Companionin kanssa? 
 

 Kyllä. 
 
46. Mitä näkyy soittajan identiteettinä kun soitan ACN Companion sovelluksella? 
 

 Soittajan identiteettinä näkyy ensisijainen ACN digitaalisen 
puhelinpalvelun puhelinnumerosi. 

 
 

 Vianetsintä 
 
 
ACN suosittelee, että et muuta asetuksia tai lisäasetuksia ACN Companion 
sovelluksessa.  Jos teet muutoksia ja saat ongelman, palauta asetukset tai lisäasetukset 
oletusasetuksiin poistamalla ja uudelleen asentamalla sovelluksen.  

 
47. Minulla on äänenlaatuongelmia.  Mitä voin tehdä parantaakseni puheluni laatua? 
 

 Käytä langatonta yhteyttä aina kun se on mahdollista. Tämän kaltainen 
yhteys tarjoaa parhaan laadun ja kokemuksen. Jos langaton yhteys ei ole 
saatavana, 4G datayhteyden käyttö on seuraavaksi paras. Vaikka se on 
yhteensopiva 3G verkon kanssa, voit siitä huolimatta saada äänen 
laatuongelmia. 

 
48. Minulla on älypuhelimessani Internet yhteys; en kuitenkaan pysty soittamaan / 

vastaanottamaan puheluita ACN Companion sovellusta käyttäen.  Mikä on vikana? 
 

 Varmista, että laite on verkossa selailemalla kotisivulle. 

 Varmista, että sovellus on rekisteröity ja että kirjautumistietosi ovat 
oikein. 

 Voit löytää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi soittamalla ACN 
asiakaspalveluun ja seuraa automaattisen valikon ohjeita. 

 Paina ”Phone” ikonia vasemmalla alhaalla ACN Companion sovelluksessa 
(oletusruudussa).  Sinun pitäisi nähdä viesti ”Phone Ready” (Puhelin 
valmis) ja siihen liittyvän ACN digitaalisen puhelinnumerosi älypuhelimesi 
näytön yläosassa keskellä. 

 Jos se on näkyvissä, sinun pitäisi pystyä soittamaan / 
vastaanottamaan puheluja. 

 Jos et pysty, kirjaudu sovelluksesta ulos ja takaisin menemällä 
asetuksiin (ikoni alhaalla oikealla) ja paina Logout (kirjaudu ulos) 
vaihtoehtoa sovelluksen yläosassa ylhäällä oikealla. 
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       49. Olen huomannut, että puheluni lopahtavat 15 minuutin kuluttua. Mikä on vikana? 

 Alkuvaiheen testien aikana opimme tietämään, että jotkut Internet 
palvelujen tarjoajat (ISP) rajoittava VoIP puhelut 15 minuuttiin. Ota 
yhteys suoraan ISP palvelun tarjoajaasi tiedustellaksesi asiasta. 
Valitettavasti tämä asia on ACN:n hallinnan ulkopuolella. 
 

 Saatat haluta yrittää käyttää myös matkapuhelintasi. 
 

 Muut asiat 
 
50. Kuinka paljon dataa kulutetaan kun käytetään ACN Companion sovellusta 4G tai 3G 

verkossa? 
 

 Viiden (5) minuutin puhelu kuluttaa tyypillisesti 2,2 MB tietoa. Riippuen 
kuitenkin yhteyden tyypistä, dataa voidaan kuluttaa 6,5 MB saakka. 

 
51. Kuinka teen muutoksia optimoidakseni ACN Companion sovelluksen asetukset? 
 

 ACN Companion sovelluksen asetukset on optimoitu ACN 
asiakkaille. Suosittelemme, että et tee muutoksia. 

 
      52. Mitkä ovat ACN Companion sovelluksen oletusasetukset? 

 
iPhone  
Account / Tili 
Enabled – On / Käytössä – On 
 
Preferences / Asetukset 
Mobile Data Network / Matkapuhelinverkko 
Use When Available - Enabled / Käyttö tarvittaessa - Käytössä 
Allow VoIP Calls - Enabled / Salli VoIP puhelut - Käytössä 
General / Yleistä 
Run in Background -Enabled / Suorita taustalla -Käytössä 
Incoming Call / Sisään tuleva puhelu 
Play Ringtone - Enabled / Soita soittoääni - Käytössä 
Vibrate - Enabled / Värise - Käytössä 
Alert Answer - Enabled / Hälytys Vastaus - Käytössä 
Alert Missed - Enabled / Hälytys - Käytössä 
Ringtone - Marimba / Soittoääni - Marimba 
Call in Progress / Puhelu meneillään 
Background Image – solid color / Taustakuva – yksivärinen 
Contact Image - None / Yhteyskuva - Ei mitään 
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Phone Number / Puhelinnumero 
Single Touch To Call - Enabled / Yhden kosketuksen puhelu - Käytössä 
Show URI Domain - Disabled / Näytä URI Domain - Ei käytössä 
Login Control / Kirjautumiskontrolli 
Auto Login - Enabled / Autom. kirjautuminen - Käytössä 
 
Advanced Settings / Lisäasetukset 
Verbose Logging – Disabled / Sanallinen kirjautuminen – Ei käytössä 
Send Log – Call Statistics – Displays statistics on last call / Lähetä loki – 
Puhelutilastot – Näyttää viimeisimmän puhelun tilastot. 
 
Android  
(vaihtoehdot voivat vaihdella Android laitteen mukaan) 
Account / Tili 
Account Specific Features / Tilin erityisominaisuudet 
Disable Mobile Data – Disabled / Poista matkapuhelindata – Ei käytössä 
Disable VoIP Calls – Disabled / Poista VoIP puhelut – Ei käytössä 
 
Preferences / Asetukset 
Mobile Data Network / Matkapuhelindataverkko 
Use When Available - Enabled / Käytä kun saatavana - Käytössä 
Allow VoIP Calls - Enabled / Salli VoIP puhelut - Käytössä 
Incoming Call / Sisään tuleva puhelu 
Play Ringtone - Enabled / Soita soittoääni - Käytössä 
Vibrate - Enabled / Värinä - Käytössä 
Contact Image – Enabled / Yhteyskuva – Käytössä 
Ringtone - Marimba / Soittoääni - Marimba 
Phone Number / Puhelinnumero 
Single Touch To Call - Enabled / Yhden kosketuksen puhelu - Käytössä 
Show URI Domain - Disabled / Näytä URI Domain - Ei käytössä 
Additional / Lisä 
Audio Gain – Reset all to return to defaults / Audio kasvu – Palauta kaikki 
oletuksiin 
Play Keypad Tone - Disabled / Soita näppäimistön ääni - Ei käytössä 
Keep Wi-Fi Radio Awake – Enabled / Pidä langaton radio hereillä – 
Käytössä 
Auto Start on Boot – Enabled / Autom. aloitus käynnistettäessä – 
Käytössä 
Contact Sort Order-First Name / Yhteyksien lajittelujärjestys-Etunimi 
Contact Display Order – First Name First / Yhteyksien näyttöjärjestys – 
Etunimi ensin 
Use Phonetic Sorting- Disabled / Käytä foneettista lajittelua- Ei käytössä 
Use LED Notifications - Disabled / Käytä LED ilmoituksia - Ei käytössä 
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Login Control / Kirjautumisen hallinta 
Auto Login - Enabled / Autom. kirjautuminen - Käytössä 
 
Advanced Settings / Lisäasetukset 
Echo Cancellation – Disabled / Kaikutoiston peruutus – Ei käytössä 
Microphone Gain – Highest / Mikrofonin kasvu – Korkein 
Speaker Gain – Highest / Kovaäänisten kasvu – Korkein 
Advanced Media Options / Lisämedia Vaihtoehdot 
Audio API Type – Audio Track / Audio API tyyppi – Audio raita 
Echo Cancellation Mode – Auto / Kaikutoiston peruutustapa – Autom. 
Auto Gain Control – Enabled / Autom. kasvun hallinta – Käytössä 
Low Latency Control  - Disabled / Alhainen latenssin hallinta - Ei käytössä 
Device Hardware / Laitteisto 
Speakerphone Fix – Disabled / Kaiutinpuhelimen Fix – Ei käytössä 
Audio Input Source – Voice Communication / Audio lähteen syöttö – 
Äänen kommunikaatio 
Playback Stream – Voice Call / Toistovirta – Äänipuhelu 
Application Logging / Sovelluksen loki 
Verbose Logging – Enabled / Sanaloki – Käytössä 
Send Log – Not used / Lähetä loki – Ei käytössä 

 
 

 


