
3.  Optioneel: bestaande/extra telefoons en 
analoge lijn op de ACN beeldtelefoon aansluiten 

 

 Extra telefoons aansluiten op de ACN beeldtelefoon

 Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel in de telefoonpoort van de ACN beeldtelefoon. 
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een andere telefoon. Als u een draadloze 
telefoon aansluit, kunt u overal in huis gebruikmaken van digitale telefonie van ACN.

Weergavetaal wijzigen

Wanneer u uw ACN beeldtelefoon voor het eerst hebt aangesloten, kunt u indien 
gewenst de weergavetaal wijzigen. Voer de volgende procedure uit als u een andere 
weergavetaal wilt instellen:

3. Selecteer ‘Display’ (Weergave) en scroll 
omlaag naar ‘Language’ (Taal).

4. Selecteer een van de beschikbare opties.

1. Druk op MENU en selecteer ‘Settings’ 2. Selecteer ‘System Settings’ 
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1. Controle van vereiste onderdelen

Over de volgende onderdelen moet u zelf reeds beschikken:
 
Router/kabel- of ADSL-modem  Breedbandinternet

Bij uw ACN beeldtelefoon moet u de volgende onderdelen hebben ontvangen.
Indien een onderdeel ontbreekt, neemt u contact op met de technische ondersteuning digitale telefonie van ACN.

Hoofdeenheid Hoorn

Stroomadapter
(met landspecifieke adapter, indien van 

toepassing)
Ethernetkabel

(RJ-45)
Telefoonkabel

(RJ-11)

2.A.   Installatie met router 
(router met vrije poort vereist)

1. Sluit de hoorn aan op het verbindingspunt aan de zijkant van de ACN 
beeldtelefoon.

2. Sluit het ene uiteinde van de ethernetkabel (RJ-45) aan op de WAN-poort van de 
ACN beeldtelefoon. Sluit het andere uiteinde aan op een vrije ethernetpoort op 
de router.

3. Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een andere poort op de router of 
via een bestaande WiFi-aansluiting (draadloze aansluiting).

4. Sluit de stroomadapter aan op de stroompoort en steek de adapter vervolgens in 
het stopcontact. 
Opmerking: gebruik geen adapters van andere apparaten.

5. Zet de ACN beeldtelefoon aan. Terwijl uw telefoon de instellingscyclus doorloopt, 
ziet u een statusregel op uw scherm. Als de cyclus eenmaal is afgerond, wordt 
het registerlampje aan de voorkant van uw telefoon groen en is de telefoon 
gereed voor gebruik. 
Opmerking: gelijktijdig gebruik van de computer en beeldtelefoon is van 
invloed op de kwaliteit van de verbinding. 
 
Als u geen computer hebt, sluit u uw ACN beeldtelefoon aan op uw 
modem of router, zoals beschreven in stap 2.

2.B.  Installatie zonder router
1. Sluit de hoorn aan op het verbindingspunt aan de zijkant van de ACN 

beeldtelefoon.

2. Verwijder de ethernetkabel die het kabel-/ADSL-modem verbindt met de 
computer uit de computerpoort. Het andere uiteinde blijft aangesloten op het 
modem. Sluit de ethernetkabel die u uit de computer hebt verwijderd, aan op de 
WAN-poort van de ACN beeldtelefoon.

3. Sluit het ene uiteinde van de nieuwe ethernetkabel (RJ-45) die bij uw 
beeldtelefoon is geleverd, aan op de LAN-poort van de telefoon. Sluit het andere 
uiteinde aan op de ethernetpoort van de computer. 

4. Sluit de stroomadapter aan op de stroompoort en steek de adapter vervolgens in 
het stopcontact. 
Opmerking: gebruik geen adapters van andere apparaten. 

5. Zet de ACN beeldtelefoon aan. Terwijl uw telefoon de instellingscyclus doorloopt, 
ziet u een statusregel op uw scherm. Als de cyclus eenmaal is afgerond, wordt 
het registerlampje aan de voorkant van uw telefoon groen en is de telefoon 
gereed voor gebruik. 
Opmerking: gelijktijdig gebruik van de computer en beeldtelefoon is van invloed 
op de kwaliteit van de verbinding. 
 
Als u geen computer hebt, sluit u uw ACN beeldtelefoon aan op uw modem of 
router, zoals beschreven in stap 2. 

Installatiediagram

Telefoon-
stekker-

doos

Kabel- of  
ADSL-modem

Router

Computer

Beeld- 
telefoon

1
2

3

Installatiediagram

1
2

3

Telefoon-
stekker-

doos

Kabel- of  
ADSL-modem

Computer

Beeld- 
telefoon



1 Register Het groene lampje brandt als 
uw beeldtelefoon op de digitale 
telefoondienst van ACN is aangesloten.

2 Power Geeft aan of uw beeldtelefoon is 
ingeschakeld.

3 Berichten Wordt gebruikt om video-/
voicemailberichten op te halen. 

4 Wachten Hiermee zet u gesprekken in de wacht.
5 Mute Hiermee wordt spraakverzending 

tijdens een oproep tijdelijk 
uitgeschakeld.

6 Telefoonboek Geeft toegang tot uw persoonlijke 
telefoonboek. 

7 Conferentie Hiermee kunnen meerdere bellers in 
één oproep worden gezet voor een 
audioconferentie (3-wegsoproep). 

8 Privacy Schakelt het videosignaal tijdens een 
oproep tijdelijk uit.

9 * Hiermee wordt een ‘*’ ingevoerd. 
10 Nummer-

toetsen
In kiesmodus worden hiermee de 
nummers ingevoerd en in het menu 
Instellingen worden hiermee de letters 
ingevoerd.

11 # Hiermee wordt een ‘#’ ingevoerd.
Weigert de binnenkomende oproep.

12 Menu Opent het Hoofdmenu op uw  
lcd-scherm. 

13 Terug Gaat tijdens een gesprek naar het 
vorige menu van het menu Instellingen 
en verwijdert tekens wanneer 
informatie wordt ingevoerd. 

I/O (Aan/Uit) Hiermee wordt de beeldtelefoon in- en uitgeschakeld.

+ 12V DC 
Power

Aansluiting voor de stroomadapter.

Usb USB-poort voor overdracht van gegevens van/naar uw beeldtelefoon.

Lan Aansluiting voor lokaal netwerk.  

Wan Aansluiting voor de Ethernet-kabel voor verbinding met het Internet.

Phone Hiermee kan een draadloze of bedrade telefoon op uw beeldtelefoon worden aangesloten.

Video out Voor het afspelen van beelden op een tv of computer. 

Audio out Voor het afspelen van geluid op externe luidsprekers of een audiosysteem.

Een oproep plaatsen   

Een oproep plaatsen met de beeldtelefoon 

is eenvoudig. Of u nu belt met of zonder 

beeld, neem de hoorn van de haak, bel het 

nummer en druk op de toets “Bellen” . 

Als u niet wilt dat uw beeld op het andere 

apparaat wordt uitgezonden, drukt u op de 

toets “Privacy”  .  

Voorkant

14 Content Geeft de beschikbare content weer.  

15 Naar Boven Toets voor navigatie naar boven.

16 Ok Wordt gebruikt om een selectie te 
accepteren en instellingen in het 
menu Instellingen op te slaan.

17 Naar  
Beneden 

Toets voor navigatie naar beneden.

18 Naar Links Toets voor navigatie naar links.

19 Naar Rechts Toets voor navigatie naar rechts.

20 Status Geeft de informatie weer die u nodig 
hebt voor technische hulp, zoals 
de configuratie en de versie van de 
software.

21 Caps Hiermee kunnen hoofdletters worden 
ingevoerd en wordt het type letters 
of tekens geselecteerd dat moet 
worden ingevoerd. Schakelt om 
tussen nummers, kleine letters en 
hoofdletters.  

22 Applicaties Geeft de beschikbare applicaties 
weer. 

23 Herhalen Hiermee wordt het laatst gebelde 
nummer opnieuw opgeroepen.

24 Speaker Activeert/deactiveert de 
speakermodus van de telefoon.

25 Bellen Plaatst een oproep naar het gekozen 
nummer.

Instellen en toegang 
mailbox

1. Druk op de toets “Berichten” 

Als u voor de eerste keer uw 

mailbox opent, voer dan 1234 in. 

Hierna kunt u uw eigen uit 4 cijfers 

bestaande toegangscode bepalen. 

Via een gesproken bericht krijgt u te 

horen hoe u uw mailbox instelt. 

2. Om uw berichten binnen te halen 

drukt u op 1 nadat u uw mailbox 

hebt geopend.

3. Raadpleeg voor meer informatie, 

zoals het opnemen van een 

videobegroeting en het versturen 

van videomail, de Handleiding voor 

videobegroeting en video-/voicemail 

in het gedeelte Klantenservice op 

www.myacn.eu.

Telefoonboek en  
geavanceerde functies

Raadpleeg voor informatie over 

het telefoonboek en geavanceerde 

functies, zoals Digitaal fotolijstje en 

Video- en audio-output (voor aansluiting 

van uw beeldtelefoon op een lcd-

scherm en externe speakers), de 

Gebruikershandleiding in het gedeelte 

Klantenservice op www.myacn.eu.

Achterkant
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