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1. ACN Videopuhelin

1-1. VideopuhelimeN osAt

ACN videopuhelimeen kuuluvat kaikki seuraavat osat. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys ACN:n asiakaspalveluun.  

Pääyksikkö Kuuloke

 
Ethernetkaapeli (RJ-45) Verkkolaite

Varoitus: Käytä videopuhelimen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muun kuin 

ACN:n toimittaman verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai 

jopa sytyttää tulipalon.

Puhelinkaapeli (RJ-11)
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1-2. turVAllisuusohjeitA

Näitä ohjeita noudattamalla varmistat turvallisuuteesi ja vältät taloudelliset menetykset. Lue ne huolellisesti ennen videopuhelimen 
käyttämistä.
Ohjeet on jaettu kahteen ryhmään, jotka ovat:

VARO

Kun irrotat verkkolaitteen, katkaise 
virta virtakytkimellä ennen kuin irrotat 
pistokkeet pistorasiasta.

•  Pistokkeen irrottaminen, kun virta on 
kytkettynä, voi saada videpuhelimen 
toimimaan väärin.

Älä asenna videopuhelinta turvattomnaan 
paikkaan tai epätasaiselle pinnalle.

•  Videopuhelien ei ehkä toimi oikein tai 
ei toimi ollenkaan.

Käytä pehmeää liinaa LCD-näytön ja 
kameran puhdistamiseen.

•  Älä käytä vahvoja kemikaaleja tai 
hankaavia puhdistusaineita, koska ne 
voivat vahingoittaa videopuhelinta, 
erityisesti näyttöä ja kameraa.

Liitä videopuhelin pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi

VAROitus    

Älä asenna videopuhelinta pölyiseen 
ympäristöön tai paikkaan, jossa kaasu voi 
vaikuttaa siihen.

Älä pura tai muuta videopuhelinta tai 
verkkolaitetta. Takuu ei koske näistä syistä 
johtuvia vikoja.

Vaurioiden, ylikuumenemisen tai 
sähköiskun välttämiseksi älä asenna 
kosteaan ympäristöön.

Suojaa videopuhelin suoralta 
auringonvalolta, äläkä asenna sitä lähelle 
lämmön lähteitä, esimerkiksi pattereita.

Sähköiskujen välttämiseksi älä koske 
verkkolaitteeseen ukkosella.

Suojaa videopuhelin voimakkailta iskuilta. 
Älä kohdista liikaa voimaa erityisesti 
näyttöön tai kameraan.

Lämpötilan äkillinen muutos voi vaurioittaa 
videopuhelinta. 

Irrota virtajohto, kun videopuhelin on 
pitkään käyttämättä.

Käytä vain videopuhelimen mukana 
toimitettua verkkolaitetta.



6

1-3. tutustu VideopuhelimeeN

EtupuOli   

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

MAIL

REDIAL

STATUS

CALL

MY CONTENT

SPEAKER

CONFERENCE

PHONEBOOK

MYAPPLICATION

MENU

MUTE/PRIVACY

BACK

HOLD

OK

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

DELETE

CAPS

REGISTER POWER

1 Kuuloke Videopuhelimen kuuloke

2 Kaiutin Toistaa soittoäänen ja siirtää äänen käytettäessä 
kaiutinpuhelintoimintoa. 

3 Kamera Ottaa kuvan, joka lähetetään toiselle osapuolelle.

4 LCD-näyttö Näyttää sinun ja keskustelukumppanisi kuvan puhelun 
aikana.

5 Näppäimistö Näppäimillä ohjataan videopuhelimen toimintoja.

6 Mikrofoni Ottaa vastaan ja lähettää äänen kaiutinpuhelintilassa.

tAkApuOli

I/O +12V DC
POWER

USB LAN WAN LINE PHONE VIDEO OUT AUDIO OUT

ON/OFF (I/O): Kytkee ja katkaisee videopuhelimen virran

POWER (DC IN) 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.

LAN (Local Area Network) on pienen maantieteellisen alueen (esim. koti, toimisto tai rakennusryhmä, kuten koulu) 
kattava tietokoneverkko.  
 
Kotiverkko yhdistää kodin laitteita toisiinsa. Yksinkertaisinta kotiverkkoa käytetään kahden tai usean tietokoneen 
yhdistämiseen tiedostojen, tulostinten ja yhden internetyhteyden jakamiseen (yleensä kaapeli tai ADSL).

WAN (Wide Area Network) on laajan alueen kattava tietokoneverkko. WAN-verkot yhdistävät LAN-verkkoja ja 
muita verkkoja toisiinsa, jotta käyttäjät ja tietokoneet voisivat kommunikoida muualla sijaitsevien käyttäjien 
ja tietokoneiden kanssa.  WAN-verkoissa on NAT (network address translation), jolloin useat laitteet, kuten 
tietokoneet tai videopuhelimet, voivat jakaa yhden IP-osoitteen ja Internetyhteyden. Reitittimen voi tunnistaa siitä, 
että siinä on lähes aina viisi ethernet-porttia. Yksi portti on erillinen muista. Suurin ja tunnetuin WAN on Internet.
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Näppäimistö

(1) REGISTER Vihreä valo palaa, kun videopuhelin on yhdistetty ACN Digital Phone Serviceen.

(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) PUHELINLUETTELO 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 näyttöön. 

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

(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.
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1-4. VideopuhelimeN AseNtAmiNeN

Tarkasta, että seuraavat osat ovat käsillä ennen kuin asennat videopuhelimen. Asennus onnistuu parhaiten, kun noudatat 
videopuhelimen pika-asennusoppaan ohjeita.  

Yhdistä kuuloke ACN videopuhelimen sivun liittimeen. Yhdistä verkkolaite puhelimeen. 

Yhdistä ethernet-kaapeli WAN-porttiin. Kytke virta (I/O). 

HUOMAUTUS: Videopuhelimen kytkeytyminen toimintavalmiiksi voi kestää jopa kahdeksan minuuttia. Tämä aikana järjestelmä 
päivittää ohjelmiston ja muodostaa yhteyden ACN:n Digital Phone Serviceen. Näet edistymisen näytöstä. Kun prosessi on valmis, 
merkkivalo vaihtuu vihreäksi.

2.  Videopuhelimen perustoimintojen käyttäminen

2-1 soittAmiNeN 

2-1-1. NumeroN VAliNtA NumeroNäppäimillä

Nosta kuuloke tai paina kaiutinnäppäintä   

• Näppäile puhelinnumero 

• Paina puhelunäppäintä  

HUOMAUTUKSIA: Katso merkkien syöttäminen luvusta 3-2. Näppäinäänet eivät ole normaalisti käytössä. 
Jos haluat näppäinäänet käyttöön, katso luku 3-6-1-3 Ääni. 

2-1-2. soittAmiNeN VAlmiustilAssA (kuN lCd-Näyttö oN pimeä)

Valitse puhelinnumeron ensimmäinen merkki  

• Näyttöön avautuu ikkuna  

• Näppäile puhelinnumeron loput numerot  

• Paina puhelunäppäintä  
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2-1-3. NumeroN VAlitsemiNeN lokistA 

Paina MENU

• Valitse loki navigointinäppäimillä      

• Paina  

•  Valitse Puheluita yhteensä, Vastatut, Soitetut tai Vastaamattomat navigointinäppäimillä     (esimerkiksi: valitse 

“Soitetut”)

• Paina  

• Valitse numero navigointinäppäimillä   

• Paina  

• Valitse navigointinäppäimillä   ”Soita”

• Paina  

Valitse päävalikosta loki Valitse kategoria

Valitse numero, johon haluat Valitse ”Soita” ja paina 

soittaa ja paina  

2-1-4. VV VAlitsemiNeN puheliNluettelostA

 Paina MENU, kun näyttö on pimeä tai lepotilassa.

• Päävalikko avautuu  

• Valitse puhelinluettelo navigointinäppäimillä    

• Paina 
TAI

• Paina videopuhelimen etulevyn puhelinluettelopainiketta  . 

• Valitse Kaikki yhteystiedot navigointinäppäimillä   

• Valitse haluttu yhteystieto ja paina näppäintä  tai 

• Valitse numero (video, matkapuhelin, koti, työ) navigointinäppäimillä   

• Paina 
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Valitse päävalikosta puhelinluettelo  Valitse Kaikki yhteystiedot

Valitse yhteystieto ja paina  Valitse haluamasi numero ja paina 

näppäintä  tai 

2-2. VAstAAmiNeN puheluuN

Kun videopuhelin soi, näytössä näkyy soittaja tai soittajan nimi ja puhelinnumero. 

Vastaa puheluun nostamalla kuuloke tai painamalla kaiutinnäppäintä    Jos yhteystietoon on liitetty kuva, se näytetään.

2-3. puheluN hylkäämiNeN

Jos et voi tai halua vastata, hylkää puhelu painamalla  . Puhelu ohjataan silloin suoraan puhepostilaatikkoon.

2-4. puheluN päättämiNeN

Laske kuuloke alas tai jos käytät kaiutinpuhelintoimintoa, paina . 

HUOMAUTUS: Puhelun tiedot tallentuvat lokiin.
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2-5. Video-/puhepostiViestiN hAkemiNeN

Näytön oikeaan alakulmaan syttyy kirjekuori ja luku ilmaisee video-/puhepostiviestien määrän.  
Viestien hakeminen:

• Paina videopuhelimen etulevyn painiketta  .
•  Kun avaat postilaatikon ensimmäisen kerran, näppäile 1234, minkä jälkeen voit valita oman 4-numeroisen tunnusluvun.  

Kun olet syöttänyt tunnusluvun, paina #
• Hae viestit painamalla 1 
• Jos sinulla on viestejä, ääni kertoo, onko kysymyksessä puhe- tai ääniviesti.

Video-/puhepostin toiminnot

Paina Käsky

# näppäin Tallenna viesti

7 Poista viesti

2 Kuuntele viesti uudelleen

4 Palaa edelliseen viestiin

5 Kuuntele viesti

6 Siirry seuraavaan viestiin

8 Soita takaisin

9 Lisää vaihtoehtoja

* näppäin Palaa edelliseen valikkoon

2-6. tietojA VideopuhelimestA

Katso videopuhelimen tietoja valitsemalla päävalikosta kuvake “Tietojn”.

Poistu painamalla puhelimen etulevyn näppäintä  tai  .
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2-7. hyödyllisiä toimiNtojA puheluN AikANA

2-7-1. mykistämiNeN

Paina mykistysnäppäintä  , kun et halua vastapuolen kuulevan puhettasi. Peruuta mykistys painamalla näppäintä uudelleen.

2-7-2 yksityisyys

Paina näppäintä  , kun et halua vastapuolen näkevän kuvaasi. Tällöin vastapuolen näytössä näkyy logokuva. Päätä toiminto 

painamalla näppäintä uudelleen.

2-7-3. ääNeNVoimAkkuudeN säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana näppäimillä   . Äänenvoimakkuuden kuvake näkyy näytön yläosassa.

“ ” hiljentää ääntä “  “ voimistaa ääntä

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana: 

• Paina MENU  

• Valitse Äänenvoimakkuuden säätö navigointinäppäimillä   

• Paina 

• Säädä ääntä painamalla   .

• Palaa edelliseen valikkoon painamalla 

2-7-4. kirkkAudeN säätö 

Voit säätää näytön kirkkautta puhelun aikana näppäimillä   . Kirkkauden kuvake näkyy näytön yläosassa.
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Näytön kirkkauden säätäminen puhelun aikana:

• Paina MENU 

• Valitse Kirkkauden säätö navigointinäppäimillä   

• Paina 

• Säädä painamalla   . 

• Palaa edelliseen valikkoon painamalla 

2-7-5. pito

Voit asettaa puhelun pitoon painamalla  puhelun aikana. Näyttö pimenee kokonaan. 

Palaa puheluun painamalla näppäintä uudelleen.

Soittaja näkee “Hold” Vastaaja näkee “On Hold”

2-7-6. puheliNNeuVottelu (kolme osApuoltA)
Puhelinneuvottelussa voi olla kolme osallistujaa. Aktivoi painamalla  puhelun aikana. Nykyinen puhelu menee pitoon.  

Soittaja näkee “Hold” Vastaaja näkee “On Hold”

• Valitse kolmannen osapuolen numero ja paina   

• Kun kolmas osapuoli vastaa, paina puhelinneuvottelunäppäintä 

HUOMAUTUS: Jos puhelinneuvottelun aloittanut henkilö laskee kuulokkeen puhelun aikana, kaikkien osapuolien yhteys katkeaa. 

2-7-7. puhelu odottAA 
Äänimerkki ilmoittaa odottavasta puhelusta ja soittajan tiedot näytetään.

• Hyväksy puhelu painamalla “1” (käynnissä oleva puhelu asetetaan pitoon)

• Hylkää puhelu painamalla “2” (uusi soittaja kuulee varattu-äänen)

• Kun olet päättänyt puhelun, palaa alkuperäiseen puheluun painamalla  .  
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2-8. soitoNsiirto

Soitonsiirto-ominaisuus antaa mahdollisuuden siirtää puhelusi toiseen numeroon tai vastaajaasi. Aktivoidaksesi tämän ominaisuuden 
seuraa vain alla olevia ohjeita haluamastasi vaihtoehdosta riippuen. 
 

SOITONSIIRTO AINA 

Aktivointi Paina *72 ja sen jälkeen puhelunäppäintä , anna sitten numero, johon haluat puhelusi siirtyvän, minkä jälkeen 
paina #-näppäintä

Deaktivointi Paina *73 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

SOITONSIIRTO VASTAAJAAN AINA

Aktivointi Paina *21 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

Deaktivointi Paina #21 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

SOITONSIIRTO VARATTU-NUMEROON 
(soittaja kuulee Varattu-signaalin)

Aktivointi Paina *90 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

Deaktivointi Paina *91 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

SOITONSIIRTO VASTAAJAAN NUMERON OLLESSA VARATTU   
(puhelu ohjautuu vastaajaan, jos puhut toista puhelua)

Aktivointi Paina *40 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

Deaktivointi Paina #40 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

SOITONSIIRTO, JOS PUHELUUN EI VASTATA

Aktivointi Paina *92 ja sen jälkeen puhelunäppäintä , anna sitten numero, johon haluat puhelusi siirtyvän, minkä jälkeen 
paina #-näppäintä

Deaktivointi Paina *93 ja sen jälkeen puhelunäppäintä   

SOITONSIIRTO VASTAAJAAN, JOS PUHELUUN EI VASTATA  
(puhelu ohjautuu vastaajaan, jos siihen ei vastata)

Aktivointi Paina *41 ja sen jälkeen puhelunäppäintä 

Deaktivointi Paina #41 ja sen jälkeen puhelunäppäintä 

Huomaa, että ACN:n vakiohinnat pätevät siirrettyyn puheluun riippuen siitä, siirtyykö puhelu lanka- vai 
matkapuhelinnumeroon.

2-9. soitoN siirto lisäpuhelimeeN/-stA

Siirtääksesi puheluita videopuhelimesi porttiin liitettyyn lisäpuhelimeen tai siitä pois, tee seuraava. 

SOITONSIIRTO VIDEOPUHELIMESTASI

Paina puhelunäppäintä  . Lisäpuhelin soi. Vastaa vain lisäpuhelimeen siirron loppuun suorittamiseksi.

SOITONSIIRTO VIDEOPUHELIMEESI 

Paina *1 lisäpuhelimessa siirtääksesi vain äänen 
videopuhelimeesi

Paina *2 lisäpuhelimessa siirtääksesi sekä äänen että kuvan 
videopuhelimeesi.
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3. Käyttöönotto

3-1. pääVAlikko

Avaa päävalikko painamalla MENU. 

Huomautus: Navigoi valikossa näppäimillä      ja vahvista valinta painamalla 

PÄÄVALIKON VAIHTOEHDOT

 
Puhelinluettelo

• Tallenna usein käytettävät puhelinnumerot ja nimet

• Etsi puhelinnumeroita nimen ja numeron perusteella 

• Soita suoraan 
 
Loki • Tarkasta lokin tietoja (puhelut yhteensä, vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut)

• Soita suoraan 

 
Asetukset

• Avaa erilaisia asetusvalikoita, esim. Järjestelmä, Aika, Päivitys ja Pääkäyttäjä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valikossa Järjestelmäasetukset voit muuttaa ääni- ja näyttöasetuksia sekä verkkoasetuksia ja palauttaa 
tehdasasetukset.

• Valikko Verkko sisältää verkko- ja käyttöliittymäasetukset. Ota yhteys ACN:n asiakaspalveluun, kun haluat 
muuttaa näitä asetuksia.  

• Tehdasasetukset poistaa omat asetuksesi ja ottaa käyttöön tehtaalla ohjelmoidut asetukset. ACN:n 
asiakaspalvelu antaa tarvittaessa salasanan, jolla voit palauttaa videopuhelimen asetukset  

• Valikossa Ääni voit asettaa soittoäänen, soittoäänen voimakkuuden, ääniefektit, äänenvoimakkuuden ja 
audiolähdön. 

• Valikossa Näyttö voit aktivoida ja hallita videolähtöä, näytön kirkkautta, lähetyskaistanleveyttä, 
kuvankaappausta (kaappaa ja tallentaa videokeskustelusta kuvia, jotka voit liittää puhelinluettelon 
yhteystietoihin), omaa kuvaa, virransäästöä (säätää digitaalisen valokuvakehyksen ja taustakuvan ajoitusta), 
taustakuvaa, digitaalista valokuvakehystä ja kieltä.

• Valikossa Aika-asetus voit asettaa aikaparametreja, esimerkiksi NTP, DST ja GMT.

• Valikosta Päivitys voi muodostaa yhteyden päivityspalvelimeen ja päivittää ohjelmiston. Ota yhteys ACN:n 
asiakaspalveluun, kun haluat muuttaa näitä asetuksia.  

• Valikon Pääkäyttäjä asetuksia ovat SIP, A/V Codec-asetukset, DNS, Proxy ja LAN. Ota yhteys ACN:n 
asiakaspalveluun, kun haluat muuttaa näitä asetuksia. 

Digitaalinen 
valokuvakehys • Digitaalisessa valokuvakehyksessä voit katsella muistikorttiin sisältyviä valokuvia diaesityksenä 

Tietoja • Tietoja-ruudussa näet videopuhelimen tärkeimmät järjestelmäasetukset 
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3-2. NäppäiNteN käyttämiNeN

Numeronäppäimet • Käytetään merkkien syöttämiseen 

 (isot kirjaimet) • Näppäimellä valitaan numerot, pienet tai isot kirjaimet

 (takaisin) • Palauttaa edelliseen valikkoon

 (OK) • Käytetään valitsemiseen ja valinnan vahvistamiseen

 
navigointinäppäimet

• Käytetään navigointiin valikoissa

• Muokkaustilassa käytetään valittujen kohteiden arvojen asettamiseen 

 
3-3. merkkieN syöttämiNeN

Valitse numerot, pienet tai isot kirjaimet näppäimellä  . Valintaa vastaava kuvake on näytössä vasemmallä ylhäällä:

      numerot

      pienet kirjaimet

      isot kirjaimet

Tila
Näppäin

Pienet 
kirjaimet Isot kirjaimet Numerot

:@/ :@/ 1

abc ABC 2

def DEF 3

ghi GHI 4

jkl JKL 5

mno MNO 6

pqrs PQRS 7

tuv TUV 8

wxyz WXYZ 9

“.” “-“ 0

* * *

# # # .

välilyönti välilyönti välilyönti

 

3-3-1. NumeroideN syöttämiNeN

Esimerkki: “123” syöttäminen:

• Paina näppäintä  , kunnes  ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

• Näppäile     .
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3-3-2. kirjAiNteN syöttämiNeN 
• Paina näppäintä  , kunnes  ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

• Paina vastaavaa näppäintä, kunnes haluttu kirjain on näytössä. Esimerkki: “SKY” syöttäminen:

 • Paina  ja valitse tilaksi 

 • Paina kirjaimia ‘S’, ‘K’, ‘Y’ vastaavia näppäimiä:     ,   ,   

3-3-3. NumeroideN jA kirjAiNteN syöttämiNeN

Esimerkki: “123.com” syöttäminen:

• Paina  ja valitse tilaksi  

• Näppäile      .

• Paina  ja valitse tilaksi  

• Paina kirjaimia ”com” vastaavia näppäimiä, kunnes haluttu kirjain on näytössä.

• Näppäile    ,    ,  

3-4. puheliNluettelo

Voit tallentaa usein käytettävät puhelinnumerot yhteystiedoiksi, jolloin voit soittaa niihin suoraan. Puhelinluetteloon mahtuu enintään 
300 yhteystietoa.   

Valitse Puhelinluettelo Puhelinluettelo-valikko
päävalikosta

3-4-1. kAikki yhteystiedot

”Kaikki yhteystiedot” listaa kaikki puhelinluetteloon tallennetut tiedot. Tietoja voi muokata, tallentaa tai poistaa.

Valitse Kaikki yhteystiedot Kaikki yhteystiedot
Puhelinluettelo-valikosta

3-4-1-1. lisää uusi tieto

Valitse Lisää uusi tieto, kun haluat lisätä uuden yhteystiedon, kuten nimen, puhelinnumeron, valita soittoäänen ja liittää kuvan 
yhteystietoon. Kun olet syöttänyt tiedot, valitse Tallenna. Jos et halua tallentaa tietoja, valitse Peruuta. 

Valitse Lisää uusi tieto valikosta Syötä tiedot ja valitse Tallenna
Kaikki yhteystiedot



18

3-4-1-2. soitA puhelu 
Voit soittaa puhelun valitsemalla nimen ja ja numeron listasta.

Valitse yhteystieto listasta Valitse Soita  Valitse numero,
Kaikki yhteystiedot   johon haluat soittaa ja paina    

3-4-1-3. muokkAA yhteystietoA

Voit muokata puhelinnumeroa, nimeä, soittoääntä ja valokuvaa. Kun olet muokannut tietoja, valitse Tallenna. Jos et halua tallentaa 
tietoja, valitse Peruuta.

Valitse yhteystieto listasta  Valitse Muokkaa Syötä tiedot ja valitse Tallenna
Kaikki yhteystiedot

3-4-1-4. poistA yhteystieto

Voit poistaa tarpeettoman yhteystiedon.

Valitse yhteystieto listasta  Valitse Poista Vahvista valitsemalla KYLLÄ
Kaikki yhteystiedot 

3-4-2. etsi 
Voit hakea yhteystietoa puhelinluettelosta nimen tai numeron perusteella, soittaa, muokata tai poistaa tiedon.

Valitse Etsi valikosta Haku-valikko

3-4-2-1. hAe Nimellä

Valitse Hae nimellä, kun haluat käyttää nimeä yhteystiedon hakemiseen. 

HUOMAUTUS: Muista isojen ja pienten kirjainten käyttö.
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Valitse Hae nimellä Näppäile nimi ja paina  Yhteystiedot tulevat näyttöön

3-4-2-2. hAe NumerollA

Voit hakea puhelinluetteloon tallennettua numeroa.

Valitse Hae numerolla Näppäile numero ja paina  Yhteystiedot tulevat näyttöön

3-4-2-3. soittAmiNeN, tietojeN päiVittämiNeN jA poistAmiNeN

Voit soittaa puhelinluettelon numeroon tai päivittää tai poistaa yhteystiedot. 

Puhelun soittaminen

Valitse Soita  Valitse numero, 
  johon haluat soittaa ja paina 

Tietojen päivittäminen Tietojen poistaminen

Valitse Muokkaa ja paina , Jos haluat poistaa tiedon, valitse Poista,

päivitä tiedot ja valitse sitten Tallenna paina .  Vahvista valitsemalla Kyllä  
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3-4-3. poistA kAikki

Voit poistaa kaikki puhelinluettelon tiedot valitsemalla Poista kaikki ja sitten Kyllä.

VAROITUS: JOS VALITSET “KYLLÄ”, PUHELINLUETTELON KAIKKI TIEDOT POISTETAAN AUTOMAATTISESTI. SINULTA EI 
KYSYTÄ VAHVISTUSTA, KUN OLET VALINNUT “KYLLÄ”, EIKÄ POISTETTUJA TIETOJA VOI PALAUTTAA. 

Valitse Poista kaikki Valitse Kyllä   

3-5. loki

Voit tarkastella vastattuja, soitettuja ja vastaamattomia puheluita, voit soittaa numeroon, tallentaa sen tai poistaa sen puhelinluettelosta.  

Valitse Loki Loki
päävalikosta 

HUOMAUTUS: Lokiin tallentuu enintään 300 puhelua (vastatut, soitetut ja vastaamattomat). Jos määrä ylittyy, vanhimmat 
puhelut poistetaan ensin.

3-5-1. puheluitA yhteeNsä

Kun valitse Puheluita yhteensä, näet listan vastatuista, soitetuista ja vastaamattomista puheluista. Voit myös soittaa listassa  
olevaan numeroon.  

Valitse valikosta Loki Valitse haluttu numero tai nimi
Puheluita yhteensä

3-5-2. VAstAttu

Näet kaikki äskettäin vastatut puhelut, kun valitset Vastattu. Voit myös soittaa suoraan valikosta tai tallentaa numeron 
puhelinluetteloon.

Valitse Vastattu valikosta Loki Valitse haluttu numero tai nimi
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3-5-3. soitettu

Näet kaikki soitetut numerot valitsemalla Soitettu. Voit myös soittaa suoraan valikosta tai tallentaa numeron puhelinluetteloon.

Valitse Soitettu valikosta Loki Valitse haluttu numero tai nimi

3-5-4. ei VAstAttu 
Näet kaikki vastaamattomat puhelut, kun valitset Ei vastattu. Voit myös soittaa suoraan valikosta tai tallentaa numeron 
puhelinluetteloon.

Valitse Ei vastattu Valitse haluttu numero tai 
  nimi

3-5-5. soittAmiNeN, NumeroN tAlleNtAmiNeN tAi poistAmiNeN

Voit tallentaa tai poistaa lokiin sisältyvän numeron tai soittaa suoraan siihen.

Puhelun soittaminen

Valitse vaihtoehto valikosta  Valitse numero

Loki ja paina 

Valitse Soita  Videopuhelin soittaa valittuun numeroon
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Numeron tallentaminen

Valitse Tallenna numero   Täytä ikkuna “Lisää uusi tieto” ja valitse 
  Tallenna
Numeron poistaminen

Valitse Poista  Vahvista poistaminen  
  valitsemalla KYLLÄ

3-6. Asetukset

Tässä valikossa hallitaan puhelimen asetuksia (järjestelmä, aika, päivitys ja pääkäyttäjä). Tallenna muutokset ja lopeta painamalla . 

Jokainen muutos pyydetään vahvistamaan. Valitse KYLLÄ tai EI ja paina  

Valitse päävalikosta Asetukset Asetukset

3-6-1. järjestelmäN Asetukset

Voit muuttaa verkon, ääni- ja näyttöasetuksia. 

Valitse Järjestelmän asetukset Asetukset

3-6-1-1. Verkko

Videopuhelin on konfiguroitu valmiiksi niin, että voit käyttää Internetiä puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen. Nämä asetukset 
ovat valikossa Verkko.  

Älä yritä muuttaa tämän valikon asetuksia. Ota yhteys ACN:n asiakaspalveluun.
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3-6-1-2. tehdAsAsetusteN pAlAuttAmiNeN 
Tehdasasetukset poistaa omat asetuksesi ja ottaa käyttöön tehtaalla ohjelmoidut asetukset.  

Älä yritä muuttaa tämän valikon asetuksia. Ota yhteys ACN:n asiakaspalveluun.

3-6-1-3. ääNi

Valikko Ääni sisältää soittoäänet, ääniefektit ja äänenvoimakkuuden. 

Valitse Ääni valikosta Valitse haluamasi soittoääni Käytä näppäimiä    

Järjestelmäasetukset   voimakkuuden säätämiseen

Valitse Ääniefektin tyyppi ja Valitse efekti, kun haluat muuttaa varoitus-,  Käytä näppäimiä    

kytkentä- ja näppäinääniä   äänenvoimakkuuden säätämiseen

Valitse audiolähdöksi Käytä näppäimiä     Käytä näppäimiä    

sisäinen tai ulkoinen. Ulkoinen äänenvoimakkuuden kuulokkeen äänenvoimakkuuden

antaa mahdollisuuden säätämiseen säätämiseen

käyttää ulkoisia kaiuttimia
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Tallenna jokainen muutos painamalla , 

valitse KYLLÄ ja paina 

3-6-1-4. Näyttö 
Valikko Näyttö sisältää videolähdön, näytön kirkkauden, oman kuvan, virransäästön, taustakuvan ja kielen hallinnan. Voit myös ottaa 
käyttöön digitaalisen valokuvakehyksen ja asettaa sen ajastuksen.

Valitse Näyttö valikosta Järjestelmäasetukset

Paina  jokaisen muutoksen jälkeen:

Videolähtö LCD kirkkaus   

Valitse videolähdöksi  Käytä näppäimiä    näytön kirkkauden 

LCD, TV OUT (PAL) säätämiseen

tai TV OUT (NTSC) 

Kuvan kaappaus Oma kuva Virransäästö

Valitse SD tai USB Valitse ”On” oman kuvan Valitse aika, jonka 
  näyttämiseksi kuluttua puhelin kytkeytyy 
   virransäästötilaan (30, 60 tai 90 sekuntia)
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Taustakuva
Taustakuva on videopuhelimen näytön tausta. Voit valita käytettävän taustakuvan.

Valitse On ottaaksesi taustakuvan Näytön viesti kehottaa valitsemaan Valitse SD tai USB tyypiksi
käyttöön taustakuvan

Paina  Valitse taustakuva ja tallenna Vahvista taustakuvan muutos
  asetus painamalla  valitsemalla KYLLÄ

HUOMAUTUS: Näyttöön tulee varoitus “USB/SD ei löydy!”, jos USB- tai SD-muisti ei ole paikallaan.

Digitaalinen valokuvakehys Digitaalisen valokuvakehyksen viive Kieli

Valitse On ottaaksesi digitaalinen  Valitse kuvanvaihdon välinen Kun haluat vaihtaa näytön kieltä,
valokuvakehys käyttöön  viivästys (10, 15 tai 20 sekuntia) valitse toinen kieli

HUOMAUTUS: Jos katselet suuria kuvatiedostoja (yli 3 megapikseliä tai 600 x 800), valitse viivästykseksi 20 sekuntia.  
Silloin jokainen kuva ehtii latautua.

Lähetyskaistanleveys
Lähetyskaistanleveys on kaistanleveys, jota videopuhelin käyttää datan lähettämiseen Internet-liitännän kautta. Videopuhelin 
on asetettu valmiiksi optimaaliseksi. Jos lähettämäsi videokuva ei ole mielestäsi tarpeeksi selvä, voit säätää videopuhelimen 
lähetyskaistanleveyttä. 

Testaa todellinen kaistanleveys ennen säätämistä. Mene selaimella osoitteeseen http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html. 

  1. Syötä Digital Phone Service -puhelinnumero
  2. Napsauta “TEST”. Testaaminen kestää noin 60 sekuntia
  3. Merkitse muistiin videopuhelimen lataus- (Download) ja lähetysnopeus (Upload)
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Valitse Näyttö-valikosta Valitse videopuhelimen Paina  ja tallenna asetus
Lähetyskaistannopeus lähetyskaistanleveys valitsemalla KYLLÄ
  (128, 256, 384 tai 512)

• Jos lähetysnopeus on 128 - 255, valitse nopeudeksi 128.  

• Jos lähetysnopeus on 256 - 383, valitse nopeudeksi 256.

• Jos lähetysnopeus on 384 - 511, valitse nopeudeksi 384.

• Jos lähetysnopeus on 512 tai suurempi, valitse nopeudeksi 512. 

HUOMAUTUS: Asetuksia ei voi vaihtaa puhelun aikana. Kun olet muuttanut asetuksia, soita puhelu. Vastapuoli ilmoittaa, onko 
lähettämäsi kuva selkeämpi. Jos valitset liian suuren nopeuden, kuvan laatu heikkenee. Valitse silloin seuraava pienempi nopeus.    

Näytön koko
Näytön koko on sama kuin videon resoluutio. Näytön koko säätyy automaattisesti kaistanleveyden ja muiden asetusten (CIF tai VGA) 
mukaan.  

Frame Rate
Frame Rate on nopeus, jolla videopuhelin päivittää kuvat. Valitse pieni, normaali tai suuri kaistanleveyden mukaan.

Valitse ”Frame Rate” valikosta Näyttö  Valitse sopiva ”Frame Rate” Paina näppäintä   ja tallenna
  (pieni, normaali tai suuri) asetukset valitsemalla KYLLÄ

Videokoodekki
Videokoodekki vastaa puhelimen videokuvan kompressoinnista. Videopuhelimessa on kaksi videokoodekkia: H.263 ja H.264. 
Videkoodekki säätyy automaattisesti kaistannopeuden ja frame raten mukaan.

3-6-2. AjAN AsettAmiNeN

Videopuhelimessa on maailmanaikatoiminto.

Valitse Aika-asetus valikosta Aika-asetukset
Asetukset

NTP (Network Time Protocols)

Valitse On Valitse Pois, kun et halua 
ottaaksesi NTP:n käyttöön käyttää NTP:tä, ja aseta päivä ja aika manuaalisesti
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D.S.T (kesäaika) G.M.T (Greenwichin keskiaika)

Valitse On kesäajan aktivoimiseksi  Valitse asuinpaikkasi aikavyöhyke
ja Pois peruuttamiseksi

3-6-3. päiVitysAsetukset

Voit tarkastaa version ja päivittää ohjelmiston valitsemalla Päivitä. Jos ohjelmiston versio ei ole uusin, sen voi päivittää Internetin kautta 
ÄlÄ yritÄ muuttaa tÄmÄn valikon asetuksia. ota yhteys aCn:n asiakaspalveluun.

3-6-4. pääkäyttäjäAsetukset

Valikon Pääkäyttäjä asetuksia ovat SIP, A/V Codec-asetukset, DNS, Proxy ja LAN.
ÄlÄ yritÄ muuttaa tÄmÄn valikon asetuksia. ota yhteys aCn:n asiakaspalveluun.

3-7. digitAAliNeN VAlokuVAkehys  
Videopuhelinta voi käyttää myös digitaalisena valokuvakehyksenä USB- tai SD-muistin katseluun diaesityksenä.

TÄRKEÄÄ: Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn videopuhelimestasi valokuvat tulisi muuntaa 640x480 -kokoon, koska suuremmat 
kuvat (yli 800x600) voivat aiheuttaa videopuhelimen lakkaamisen reagoimasta sen yrittäessä muuttaa kokoa automaattisesti. Lisäksi voi 
olla, että videopuhelin ei pysty päivittymään uusimpaan ohjelmistoversioon, jos se yrittää suorittaa tätä toimintoa samaan aikaan kuin 
automaattinen päivitys. 

Voit ladata vaivattomasti työkalun, jonka avulla voit muuntaa kuviesi kokoa. Klikkaa vain seuraavia linkkejä saadaksesi ohjeita Windows 
XP/Vista- tai MAC OSX -käyttäjälle:

Windows XP: http://www.codeplex.com/PhotoToysClone

MAC OSX: http://www.1802.it/pixer_down.php

Huomaa, että kuviesi koon muuntaminen ei vaikuta näkyvästi kuvan laatuun.

Aseta USB- tai SD-muisti   Valitse digitaalinen valokuva-albumi Valitse Näytä toinen kuva
paikalleen päävalikosta
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Valitse muisti, johon kuvat on  Valitse kuvatiedosto ja paina .

tallennettu ja paina  Kuvat tulevat näyttöön valitun viivästyksen jälkeen

HUOMAUTUS: Digitaalinen valokuvakehys näyttää automaattisesti kaikki USB- tai SD-muistin kuvat. Jos et halua näyttää jotain kuvaa, 
se on poistettava muistista ennen sen kiinnittämistä videopuhelimeen.  Jotta digitaalinen valokuvakehys toimisi, se on 
otettava käyttöön valikosta Näyttö ja kuvien välinen viivästys on valittava. Katso luku 3-6-1-4. Näyttö.

Näytä toinen kuva

Valitse Näytä toinen  Valitse haluttu kuvatiedosto ja paina 
kuva 

Seuraava kuva  Edellinen kuva  

Valitse Seuraava kuva, kun haluat  Valitse Edellinen kuva, kun haluat 
katsoa seuraavan kuvan katsoa edellisen kuvan

HUOMAUTUS: Videopuhelin lukee vain JPG- ja PNG-tiedostoja. Jos kuvan koko on yli 3 megapikseliä, säädä viivästykseksi 20 
sekuntia, jotta jokainen kuva latautuisi. 

Poista nykyinen kuva

Valitse Poista nykyinen kuva Vahvista valitsemalla KYLLÄ

3-8. tietojA

Kun haluat nähdä videopuhelimen järjestelmätiedot, valitse päävalikosta Tietoja.

Valitse Tietoja päävalikosta Videopuhelimen Järjestelmätiedot
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Vianetsintäohjeet

ONgElmA ViANEtsiNtä

Virta ei kytkeydy

• Tarkasta, että virtakaapeli on liitetty oikein.

• Tarkasta, että virtakytkin on asennossa ON.

• Tarkasta pistorasian toiminta liittämällä siihen toinen laite.

Näyttöön ei tule kuvaa 

• Katkaise ja kytke virta.

• Tarkasta, että virtakaapeli on liitetty oikein.

• Tarkasta näppäintä painamalla tai kuuloketta nostamalla, että videopuhelin ei ole 
virransäästötilassa.

En kuule valintaääntä 
kuulokkeesta • Tarkasta, että kuuloke on liitetty videopuhelimen vasempaan porttiin.

En voi soittaa.

• Tarkasta, että ethernet-kaapeli on kytketty puhelimen WAN-porttiin.

• Tarkasta, että kuuloke on liitetty videopuhelimen vasempaan porttiin.

• Katkaise ja kytke virta.

• Jos Videopuhelin on liitetty oikein Internetiin, tarkasta, että Register-valo palaa.

• Jos käytät pikavalintaa, tarkasta, että numero on tallennettu oikein puhelinluetteloon.

• Jos toinen osapuoli käyttää yksityiseen verkkoon liitettyä tai palomuurilla suojattua 
puhelinta, puhelu ei ehkä yhdisty.

En voi vastata tuleviin puheluihin. 

• Jos puhelin on liitetty yksityiseen verkkoon tai on palomuurin suojaama, et ehkä voi 
ottaa vastaan puheluja.

• Tarkasta, että merkkivalo palaa. Jos puhelinta ei ole liitetty oikein verkkoon, et voi 
ottaa vastaan puheluja.

• Katkaise ja kytke virta.

Kun puhelu tulee, video toimii, 
mutta soittoääntä ei kuulu. • Tarkasta, että soittoäänen voimakkuudeksi on asetettu yli “1”.  

Puhelu kytkeytyy, mutta toinen 
osapuoli ei näe minua ja äänen 
laatu on huono.  

• Jos puhelin on liitetty yksityiseen verkkoon tai on palomuurin suojaama, toinen 
osapuoli ei ehkä näe sinua.

• Tarkasta, että kamera on yhdistetty toisen osapuolen videopuhelimeen.

Puhelu yhdistyy, kuva siirtyy, 
mutta ääni puuttuu.  

• Tarkasta, että toisen osapuolen mikrofoni toimii.  

• Jos puhelin on liitetty yksityiseen verkkoon tai on palomuurin suojaama, toinen 
osapuoli ei ehkä kuule sinua.

• Lisää äänenvoimakkuutta.

Puhelu yhdistyy, ääni ja kuva 
toimivat, mutta toinen osapuoli ei 
näe eikä kuule minua.  

• Tarkasta, onko toisen osapuolen puhelin yksityisessä verkossa tai palomuurin 
suojaama.

• Tarkasta audio/videosignaalin asetukset.

• Tarkasta, että toisen osapuolen audio/videolaite toimii oikein.

Puhelu yhdistyy, video toimii ja 
kuulen toisen osapuolen, hän 
näkee minut, mutta ei kuule 
minua. 

• Tarkasta audiosignaalin asetukset.

• Tarkasta, että toisen osapuolen audiolaite toimii oikein.

Puhelu yhdistyy, ääni ja kuva 
toimivat, mutta toinen osapuoli 
kuulee minut, mutta ei näe minua.

• Tarkasta videosignaalin asetukset.

• Tarkasta, että toisen osapuolen audiolaite toimii oikein.
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Toisen osapuolen näyttö on 
juuttunut paikalleen eikä ääntä 
kuulu.

• Tarkasta, että puhelimesi on yhteydessä Internetiin.

• Tarkasta, että toisen osapuolen videopuhelinta ei erotettu Internetistä.

Puhelinporttiin liitetty puhelin  
ei soi.

• Tarkasta, että videopuhelin toimii oikein, kun puhelinta ei ole liitetty.

• Tarkasta videopuhelimen ja apupuhelimen välisen puhelinkaapelin liitäntä.

• Liitä puhelin suoraan puhelinporttiin. Älä käytä jatkokaapeleita, numeronnäyttölaitteita 
tai puhelinvastaajia.

• Tarkasta, että apupuhelimen soittoääni on käytössä.

• Testaa toisella puhelimella, jos mahdollista. Jotkut puhelimet vaativat enemmän tehoa 
kuin videopuhelin antaa. Kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia.

En pysty vastaamaan 
puhelinporttiin liitetyllä 
puhelimella.

• Tarkasta, että videopuhelin toimii oikein, kun puhelinta ei ole liitetty.

• Tarkasta videopuhelimen ja apupuhelimen välisen puhelinkaapelin liitäntä.

• Liitä puhelin suoraan puhelinporttiin. Älä käytä jatkokaapelia, numeronnäyttölaitteita tai 
puhelinvastaajia.

• Testaa toisella puhelimella, jos mahdollista. Jotkut puhelimet vaativat enemmän tehoa 
kuin videopuhelin antaa. Kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia.

En pysty soittamaan 
puhelinporttiin liitetyllä 
puhelimella.

• Tarkasta, että videopuhelin toimii oikein, kun puhelinta ei ole liitetty.

• Tarkasta videopuhelimen ja apupuhelimen välisen puhelinkaapelin liitäntä.

• Tarkasta, että äänitaajuusvalinta (TONE) on käytössä.

• Liitä puhelin suoraan puhelinporttiin. Älä käytä jatkokaapelia, numeronnäyttölaitteita tai 
puhelinvastaajia.

• Testaa toisella puhelimella, jos mahdollista. Jotkut puhelimet vaativat enemmän tehoa 
kuin videopuhelin antaa. Kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia.

*1 tai *2 ei toimi käyttäessäni 
apupuhelinta. 
 Tällä toiminnolla voit siirtää 
puhelun videopuhelimeen, jos 
soittaja käyttää videopuhelinta (*1 
siirtää kuvan ja 2* äänen).

• Tarkasta, että videopuhelin toimii oikein, kun puhelinta ei ole liitetty.

• Tarkasta videopuhelimen ja apupuhelimen välisen puhelinkaapelin liitäntä.

• Tarkasta, että äänitaajuusvalinta (TONE) on käytössä.

• Liitä puhelin suoraan puhelinporttiin. Älä käytä jatkokaapelia, numeronnäyttölaitteita tai 
puhelinvastaajia.

• Testaa toisella puhelimella, jos mahdollista. Jotkut puhelimet vaativat enemmän tehoa 
kuin videopuhelin antaa. Kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia.

Kun videopuhelin yhdistetään 
televisioon tai monitoriin, näytön 
ja television tai monitorin kuvat 
ovat erilaiset.

• Kun ulkoinen videoportti yhdistetään televisioon tai monitoriin, puhelimen näytön 
kuvan tietyt osat eivät näy samalla tavoin kuin näytössä.

Videopuhelin eirekisteröidy

• Tarkasta, että videopuhelin hakee IP-osoitteen modeemista/reitittimestä.

• Katkaise ja kytke virta, irrota ja kytke modeemi/reititin.

• Palomuurit voivat estää rekisteröitymiseen vaadittavat portit. Kokeile kytkemällä 
palomuuri pois toiminnasta. 
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Varoitusilmoitukset

millOiN VAROitusilmOitus kuVAus/mERkitys

Power On • Ladataan järjestelmä Järjestelmä latautuu

• Alustetaan UI Ladataan henkilökohtaisia asetuksia

• Alustetaan verkkoa Haetaan IP-osoite Otetaan yhteys NTP-palvelimeen

• Palvelun kytkentä Etsitään ja ladataan päivityksiä

• Päivitetään Puhelin pävittää ohjelmisto

• Luetaan tiedostoja USB USB-muisti liitettiin

• Poistetaan tiedostoja USB USB-muisti irrotettiin

• Luetaan tiedostoja SD SD-muisti liitettiin

• Poistetaan tiedostoja SD SD-muisti irrotettiin

• Verkkokaapeli irti LAN-kaapeli on irti

• Ladataan järjestelmää... Henkilökohtaisia tietoja ladataan

• Asetetaan aika… Yhteys NTP-palvelimeen käynnissä.

• Alustetaan GUI-valikkoa Käyttöliittymän kuvadataa puretaan

• REGISTRATION FAIL Videopuhelin yrittää yhteyttä ACN Digital Phone Service 
rekisteröintipalvelimeen, mutta ei saa vastausta

Puhelun aikana • Pito Puhelu on pidossa (Video & Audio) 

• Pidossa Toinen osapuoli asetti puhelun pitoon

• Yksityisyys on Kuvaa ei lähetetä

• Mykistetty Ääntä ei lähetetä 

• Laajennus käytössä Puhelimeen liitetty apupuhelin on käytössä

• Soitonsiirto Puhelu siirretään videopuhelimesta apupuhelimeen

• Muistiväline puuttuu Muistivälinettä (SD tai USB) ei havaita

ADSL:n konfigurointi
• Yhdistetään ADSL-

palvelimeen… verkon 
konfigurointi. Keskeytä 
painamalla “#”

Yhteys ADSL-palvelimeen käynnissä.

• Verkon asetukset epäonnistui. 
Keskeytä painamalla “#”

Videopuhelin yritti yhteyttä ADSL-palvelimeen, mutta ei saa 
vastausta

Yritä soitaa • Puhelin on varattu Toinen osapuoli puhuu toista puhelua

Puhelun päättämisen 
jälkeen

• Odota…. Käyttäjän asetuksia tallennetaan tai valikkoa päivitetään

Käyttäjän konfigurointi • Väärä salasana Olet syöttänyt väärän salasanan

• Alustetaan järjestelmää… Kaikki henkilökohtaiset tiedot ladataan

• Alustetaan puhelinluettelon 
tietoja Puhelinluetteloa ja lokia ladataan
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