
Näytön kielen vaihtaminen

Kun olet liittänyt ACN videopuhelimen ensimmäisen kerran, haluat kenties vaihtaa 
näytön kielen. Valitse kieli noudattamalla näitä helppoja ohjeita:

3.     Valinnaismahdollisuus: nykyisen/
lisäpuhelimen ja analogisen linjan liittäminen ACN 
videopuhelimeen 

 

Lisäpuhelinten liittäminen ACN videopuhelimeen

Liitä puhelinjohdon toinen pää ACN videopuhelimen puhelinliitäntään. Yhdistä toinen pää 
toiseen puhelimeen. Jos liität johdottoman puhelimen, digitaalinen puhelinpalvelu on 
käytettävissä kaikkialla kotona.

2.A.   Reititinasennus 
(reitittimessä oltava vapaa portti)

1. Yhdistä kuuloke ACN videopuhelimen sivun liittimeen.

2. Yhdistä ethernet-kaapelin (RJ-45) toinen pää ACM videopuhelimen WAN-porttiin. 
Yhdistä toinen pää reitittimen vapaaseen ethernet-porttiin.

3. Tarkasta, että tietokone on yhdistetty reitittimen toiseen porttiin ja langattomaan 
verkkoon (WIFI)

4. Kytke verkkolaite virtaliittimeen ja pistorasiaan. 
 
Huomautus: Älä käytä muiden laitteiden verkkolaitteita.

5. Kytke virta (ON) ACN videopuhelimeen. 

6. Näet tilapalkin näytössä käyttöönoton aikana. Kun käyttöönotto on valmis, 
puhelimen etuosan merkkivalo vaihtuu vihreäksi ja puhelin on valmis käytettäväksi. 
 
Huomautus: Tietokoneen ja videopuhelimen samanaikainen käyttö vaikuttaa 
yhteyden laatuun. 
 
Jos sinulla ei ole tietokonetta, yhdistä ACN videopuhelin modeemiin tai 
reitittimeen vaiheen 2 ohjeiden mukaan.  

 

3. Valitse ‘Display’ ja vieritä riville ‘Language’. 4. Valitse jokin kielivaihtoehdoista.

1. Paina MENU ja valitse ‘Settings’. 2. Valitse ‘System Settings’.

2.B.   Asennus ilman reititintä
1. Yhdistä kuuloke ACN videopuhelimen sivun liittimeen.

2. Irrota tietokoneesta ethernet-kaapeli, jolla se on yhdistetty kaapeli/DSL-
modeemiin. Liitä tämän kaapelin toinen pää modeemiin. Yhdistä tietokoneesta 
irrotettu ethernet-kaapeli ACN videopuhelimen WAN-porttiin.

3. Kytke videopuhelimen mukana tulleen uuden ethernet-kaapelin (RJ-45) toinen pää 
puhelimen LAN-porttiin. Kytke toinen pää tietokoneen ethernet-porttiin. 

4. Kytke verkkolaite virtaliittimeen ja pistorasiaan. 
 
Huomautus: Älä käytä muiden laitteiden verkkolaitteita. 

5. Kytke virta (ON) ACN videopuhelimeen.

6. Näet tilapalkin näytössä käyttöönoton aikana. Kun käyttöönotto on valmis, 
puhelimen etuosaan syttyy vihreä merkkivalo ja puhelin on valmis käytettäväksi. 
 
Huomautus: Tietokoneen ja videopuhelimen samanaikainen käyttö vaikuttaa 
yhteyden laatuun. 
 
Jos sinulla ei ole tietokonetta, yhdistä ACN videopuhelin modeemiin tai 
reitittimeen vaiheen 2 ohjeiden mukaan. 
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1. Tarkasta tarvittavat osat

Sinulla pitäisi olla jo:
 
Reititin/kaapeli- tai DSL-modeemi  Nopea Internet-yhteys

ACN videopuhelimeen kuuluvat kaikki seuraavat osat. 
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys ACN Digitaalipuhelinpalvelun tekniseen tukeen.

Pääyksikkö Luuri
Verkkolaite

(tarvittaessa maakohtainen verkkolaite)
Ethernet-kaapeli

(RJ-45)
Puhelinkaapeli

(RJ-11)



1 Register Vihreä valo palaa, kun 
videopuhelin on yhdistetty ACN 
Digitaalipuhelinpalveluun.

2 Power Ilmaisee, että virta on kytketty 
videopuhelimeen.

3 Posti Käytetään video-/puhepostiviestin 
hakemiseen. 

4 Pito Voit asettaa puhelun pitoon.

5 Mykistys Kytkee äänen pois puhelun aikana.

6 Puhelin- 
luettelo

Avaa oman puhelinluettelosi. 

7 Neuvottelu Voit yhdistää useita osapuolia 
puhelinneuvotteluun. 

8 Yksityisyys Kytkee videosignaalin tilapäisesti 
pois puhelun aikana.

9 * Syöttää merkin ”*” (tähti). 

10 Numero-

näppäimet

Käytetään numeroiden 
valitsemiseen tai kirjainten 
syöttämiseen “Settings”-valikossa.

11 # Syöttää merkin ”#” (ruutu). Hylkää 
tulevan puhelun.

12 Menu Avaa päävalikon näytön. 

13 Pois Siirtää valikosta “Settings” tai “Set 
Up” edelliseen valikkoon puhelun 
aikana tai poistaa merkkejä 
syötettäessä tietoja. 

I/O Kytkee ja katkaisee videopuhelimen virran.

+12V (Dc Power) Liitä verkkolaite tähän.

Usb USB-porttia käytetään datan siirtämiseen videopuhelimeen/-puhelimesta.

Lan Verkkokaapelin liitin.

Wan Yhdistetään internetiin Ethernet-kaapelilla.

Phone Liitä tähän tavallinen tai johdoton puhelin.

Video out Siirtää videosignaalin televisioon tai tietokoneeseen.

Audio out Siirtää äänisignaalin ulkoisiin kaiuttimiin tai äänentoistojärjestelmään.

Soittaminen  

Puhelun soittaminen on yksinkertaista. 

Nosta kuuloke, valitse numero ja paina 

puhelunäppäintä  . Kun et halua 

vastapuolen näkevän kuvaasi videopuhelun 

aikana, paina näppäintä .  

Etupuoli

14 Sisältöni Listaa käytettävissä olevan 
sisällön.  

15 Ylös Navigointi ylös.

16 OK Käytetään valintojen syöttämiseen 
ja asetusten tallentamiseen 
valikossa “Settings”.

17 Alas Navigointi alas.

18 Vasen Navigointi vasemmalle.

19 Oikea Navigointi oikealle.

20 Status Listaa teknistä tukea varten 
tarvittavat tiedot (konfiguraatio ja 
ohjelmistoversio).

21 Isot  
kirjaimet

Voit syöttää isoja kirjaimia ja valita 
syötettävien kirjainten ja merkkien 
tyypin. Valitsee numerot, pienet ja 
isot kirjaimet.  

22 Omat  
ohjelmat

Listaa käytettävissä olevat 
ohjelmat. 

23 Uudelleen-
valinta

Soittaa viimeksi valittuun 
numeroon.

24 Kaiutin Kytkee kaiutinpuhelimen käyttöön/
pois.

25 Soita Soittaa valittuun numeroon.

Vastaajan asettaminen ja 
viestien hakeminen

1. Paina painiketta  . Soittaessasi 

ensimmäisen kerran vastaajaasi 

syötä numerot 1234, minkä jälkeen 

voit määrittää oman 4-numeroisen 

tunnuslukusi. Noudata äänikehotteita 

asettaaksesi vastaajasi. 

2. Hae viestit painamalla 1.

3. Lisätietoa mm. videotervehdyksien 

äänittämisestä ja videoviestien 

lähettämisestä saat www.myacn.

eu –sivujen Asiakaspalvelu-osiosta 

löytyvistä Videotervehdys & Video/

Vastaaja –oppaista.

Puhelinluettelo & 
lisäominaisuudet

Lisätietoa puhelinluettelon ja 

lisäominaisuuksien käytöstä, kuten 

digitaalisesta kuvakehyksestä ja kuvan & 

äänen siirrosta liittäessäsi videopuhelimen 

LCD-näyttöön ja ulkoisiin kaiuttimiin saat  

www.myacn.eu –sivujen Asiakaspalvelu-

osiosta löytyvästä Käyttöoppaasta.

Takapuoli
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