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1. Uw ACN beeldtelefoon

1-1. oNderdeleN vAN de beeldtelefooN

Bij uw ACN beeldtelefoon moet u de volgende onderdelen hebben ontvangen. Indien u een van de onderdelen niet hebt ontvangen, 
dient u contact op te nemen met ACN Klantenservice.

Hoofdeenheid Hoorn

Ethernetkabel (RJ-45) Stroomadapter
*Waarschuwing: Gebruik de bij uw beeldtelefoon geleverde stroomadapter. Gebruik 

van een andere adapter dan de stroomadapter die bij uw ACN beeldtelefoon is 

geleverd, kan uw beeldtelefoon beschadigen of zelfs brand veroorzaken.

Telefoonkabel (RJ-11)
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1-2. veiliGheidsiNstrUCties

Deze richtlijnen zijn gericht op de veiligheid van de gebruiker en het voorkomen van financiële en andere schade. 
Lees deze richtlijnen aandachtig door alvorens uw beeldtelefoon in gebruik te nemen.

VOORZICHTIG
Schakel altijd eerst de aan/uit-schakelaar 
uit voordat u de stekker van de 
stroomadapter uit het stopcontact trekt.

•  Als de stekker uit het stopcontact 
wordt verwijderd zonder eerst de 
aan/uit-schakelaar uit te schakelen, 
kunnen er storingen en defecten in de 
beeldtelefoon optreden.

Installeer de beeldtelefoon niet op een 
onveilige plaats of op een onstabiele 
ondergrond.

•  Uw beeldtelefoon kan hierdoor onjuist 
of helemaal niet werken.

Reinig het lcd-scherm en de camera met 
een zachte doek.

•  Gebruik van sterke chemicaliën of 
schuurmiddelen kan uw beeldtelefoon 
en in het bijzonder het lcd-scherm en 
de camera beschadigen.

Sluit uw beeldtelefoon aan op een stopcontact dat goed bereikbaar is.

WaaRsCHuWInG  

Installeer uw beeldtelefoon niet in een 
stoffige omgeving of een omgeving  
met gas.

Demonteer of modificeer uw 
beeldtelefoon of de stroomadapter niet. 
Enige defecten die het gevolg zijn van dit 
soort foutief gebruik vallen niet onder de 
garantie.

Installeer uw beeldtelefoon niet in een 
vochtige omgeving om de kans op 
beschadiging, oververhitting of elektrische 
schokken te voorkomen.

Stel uw beeldtelefoon niet bloot aan 
direct zonlicht en installeer het apparaat 
niet in de buurt van een warmtebron, 
zoals een radiator.

Raak de stroomadapter niet aan tijdens 
bliksem om de kans op een elektrische 
schok te voorkomen.

Bescherm uw beeldtelefoon tegen 
schokken en stoten om de kans op 
beschadiging te voorkomen. Gebruik 
geen overmatige kracht en wees vooral 
voorzichtig met het lcd-scherm en de 
camera.

Plotselinge temperatuurverschillen 
kunnen uw beeldtelefoon beschadigen. 

Als uw beeldtelefoon gedurende langere 
tijd niet wordt gebruikt, dient u de stekker 
uit het stopcontact te trekken.

Gebruik alleen de bij uw beeldtelefoon 
geleverde stroomadapter.
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1-3. Overzicht van uw beeldtelefoon

VOORkanT 

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

� Hoorn hoorn van de beeldtelefoon

2 Speaker speelt de beltonen af en geeft het geluid weer als de 
telefoon in speakermodus wordt gebruikt. 

3 Camera legt de beelden vast die naar de gebelde persoon 
worden gezonden.

� Lcd-scherm geeft uw beeld weer en het beeld van de persoon met 
wie u spreekt.

� Toetsenbord bevat de toetsen waarmee de functies van uw 
beeldtelefoon worden uitgevoerd.

� Microfoon ontvangt en verzendt het geluid als de telefoon in 
speakermodus wordt gebruikt.

aCHTeRkanT

I/O +12V DC
POWER

USB LAN WAN LINE PHONE VIDEO OUT AUDIO OUT

AAN/UIT (I/O) Hiermee wordt de beeldtelefoon in- en uitgeschakeld.

�2V 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.

LAN (Lokaal netwerk) is een computernetwerk binnen een klein geografisch gebied, zoals een huis, kantoor, of een 
groep gebouwen, bijvoorbeeld een school. 

Een thuisnetwerk is een lokaal netwerk in een woonomgeving en wordt gebruikt voor aansluiting van 
verschillende apparaten in huis. De eenvoudigste thuisnetwerken worden gebruikt voor aansluiting van 2 
of meer computers, zodat gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van bestanden, printers en een enkele 
internetverbinding (gewoonlijk broadband via een kabel of DSL-provider).

WAN (Wide Area Network) is een computernetwerk dat een groot gebied bestrijkt. WAN’s worden gebruikt om LAN’s 
en andere typen netwerken te verbinden, zodat gebruikers en computers op een locatie kunnen communiceren 
met gebruikers en computers op andere locaties.  Het WAN voorziet in omzetting van het netwerkadres (NAT, 
network address translation), zodat meerdere apparaten, zoals computers of beeldtelefoons, hetzelfde IP-adres 
en dezelfde internetverbinding kunnen delen. De router heeft bijna altijd 5 Ethernet-poorten aan de achterkant 
en is hieraan herkenbaar. Een van deze poorten is gescheiden van de andere vier poorten. Het internet is het 
grootste en bekendste voorbeeld van een WAN.
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TOeTsenbORd

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

(�) 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. 

(�) WACHTEN Hiermee zet u gesprekken in de wacht.

(�) MUTE Hiermee wordt spraakverzending tijdens een oproep tijdelijk uitgeschakeld.

(�) TELEFOONBOEK Geeft toegang tot uw persoonlijke telefoonboek. 

(�) 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. 

(�0) NUMMERTOETSEN In kiesmodus worden hiermee de nummers ingevoerd en in het menu Instellingen worden 
hiermee letters ingevoerd.

(��) # Hiermee wordt een ‘#’ ingevoerd.
Weigert de binnenkomende oproep.

(�2) MENU Opent het Hoofdmenu op uw lcd-scherm.

(�3) TERUG Gaat tijdens een gesprek naar het vorige menu van het menu Instellingen en verwijdert 
tekens wanneer informatie wordt ingevoerd. 

(��) CONTENT Geeft de beschikbare content weer.  

(��) NAAR BOVEN  Toets voor navigatie naar boven.

(��) OK  
Wordt gebruikt om een selectie te accepteren en instellingen in het menu Instellingen op te 
slaan.

(��) NAAR BENEDEN   Toets voor navigatie naar beneden.

(�8) NAAR LINKS 
Toets voor navigatie naar links.

(�9) 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.

(2�) 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.

(2�) SPEAKER Activeert/deactiveert de speakermodus van de telefoon.

(2�) BELLEN Plaatst een oproep naar het gekozen nummer.
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1-4. De beeldtelefoon installeren
Controleer dat u de volgende onderdelen hebt ontvangen voordat u uw beeldtelefoon installeert. Voor de beste resultaten volgt u de 
installatieprocedures zoals beschreven in de Korte installatiehandleiding, die bij uw beeldtelefoon is geleverd.

Sluit de hoorn aan op de aansluiting aan de zijkant van 
de ACN beeldtelefoon. Sluit de stroomadapter aan op de voedingspoort. 

Sluit de Ethernet-kabel aan op de WAN-poort. Zet de aan/uitschakelaar aan. 

 
OPMERKING: het kan ongeveer 8 minuten duren voordat uw beeltelefoon gereed is voor gebruik. Het systeem gebruikt deze tijd om 
de software bij te werken en aansluiting te maken met de digitale telefoondienst van ACN. Op het lcd-scherm wordt de status van de 
procedure weergegeven. Als de procedure voltooid is, gaat het groene registratielampje branden.

2. Gebruik van de basisfuncties van de 
beeldtelefoon

2-1. eeN oProeP PlAAtseN

2-1-1. eeN oProeP PlAAtseN viA het toetseNbord

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets “Speaker”  . 

• Geef het telefoonnummer op. 

• Druk op de toets “Bellen” .

 
OPMERKINGEN: Raadpleeg deel 3-2 voor instructies over het opgeven van tekens. De toetstonen zijn standaard uitgeschakeld. 
Raadpleeg deel 3-6-1-3 Geluid voor informatie over het inschakelen van toetstonen. 

 
2-1-2. eeN oProeP PlAAtseN iN stANdby-modUs (Als het lCd-sCherm Uit is)
Geef het eerste cijfer van het telefoonnummer op. 

• Er verschijnt een venster op het scherm. 

• Geef nu de rest van de cijfers van het telefoonnummer op. 

• Druk op de toets “Bellen”  .
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2-1-3. eeN oProeP PlAAtseN viA Uw bellijst 
Druk op de toets “MENU” . 

• Selecteer "Bellijst" met gebruik van de navigatietoetsen “     ”.

• Druk op de toets “OK” .

•  Selecteer de categorie waarin het nummer staat dat u wilt oproepen (Totaal aantal oproepen,  

Beantwoord, Gebeld, Gemist) met gebruik van de navigatietoetsen “   ”  

t(selecteer bijvoorbeeld “Gebeld”).

• Druk op de toets “OK” .

• Selecteer het gewenste nummer met gebruik van de navigatietoetsen “  ”. 

• Druk op de toets “OK” .

• Selecteer "Oproep plaatsen" met gebruik van de navigatietoetsen “  ”.

• Druk op de toets “OK” . 

Selecteer “Bellijst” in het Hoofdmenu Selecteer de gewenste categorie

Selecteer het gewenste nummer Selecteer “Oproep plaatsen” en 

en druk op de toets “OK” . druk op de toets “OK” .
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2-1-4. eeN oProeP PlAAtseN viA Uw telefooNboek

Druk op de toets “MENU” als het lcd-scherm uit is of in de modus Stand-by staat.

• Het Hoofdmenu wordt weergegeven. 

• Selecteer het menu "Telefoonboek" met gebruik van de navigatietoetsen “   ”.

• Druk op de toets “OK” . 

OF  

• Druk op de toets “Telefoonboek”  op de voorkant van uw beeldtelefoon. 

• Selecteer "Alle contactpersonen" met gebruik van de navigatietoetsen “   ”.

• Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op de toets “Bellen”  of op de toets "OK" .

•  Selecteer het nummer dat u wilt bellen (beeldtelefoonnummer, mobiel telefoonnummer,  

telefoonnummer thuis of telefoonnummer werk) met gebruik van de navigatietoetsen “   ”.

• Druk op de toets “OK” .

Selecteer “Telefoonboek” in het Hoofdmenu Selecteer “Alle contactpersonen”

Selecteer het gewenste contact en druk op Selecteer het nummer dat u wilt bellen 

de toets “Bellen”  of op de toets “OK” . en druk op de toets “OK” . 

2-2. eeeN oProeP oNtvANGeN

Als uw beeltelefoon belt, verschijnt de persoon die u belt of de naam en het telefoonnummer van die persoon op het lcd-scherm. 

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets “Speaker”  om het gesprek te beantwoorden. Als er een afbeelding aan een 

contactpersoon is gekoppeld, wordt deze weergegeven.
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2-3. eeN oProeP weiGereN

Als u een bepaalde oproep niet kunt of wilt beantwoorden, drukt u op  om het gesprek te weigeren. In dit geval wordt de oproep 
meteen naar uw voicemail doorverbonden. 

2-4. eeN oProeP beëiNdiGeN

Leg de hoorn weer op de haak, of druk op de toets “Speaker”  als de telefoon in de speakermodus wordt gebruikt.  

OPMERKING: uw oproepgegevens worden in uw Bellijst opgeslagen.

2-5. Uw video-/voiCemAil biNNeNhAleN 
Rechtsonder in uw scherm verschijnt een envelop-pictogram om aan te geven dat u video-/voicemail hebt ontvangen en wordt het 

aantal berichten getoond dat is binnengekomen. 

Uw video-/voicemail binnenhalen:

• Druk op de toets “Berichten”   op de voorkant van uw beeldtelefoon.

•  Als u voor de eerste keer uw mailbox opent, voer dan 1234 in. Hierna kunt u uw eigen uit 4 cijfers bestaande toegangscode 

bepalen. Voer uw uit 4 cijfers bestaande toegangscode in en druk op #.

• Druk op 1 om uw video-/voicemail binnen te halen. 

• Als er berichten zijn, krijgt u via een gesproken bericht te horen of het een video- of een voicemailbericht betreft.

Video-/voicemail functies

Druk op voor de functie

#-toets Bericht opslaan

7 Bericht wissen

2 Bericht herhalen

4 Terug naar uw vorige bericht

5 Bericht afspelen

6 Door naar uw volgende bericht

8 Terugbellen

9 Meer opties

*-toets Terug naar het vorige menu
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2-6. iNformAtie over Uw beeldtelefooN

Selecteer het pictogram “Informatie” in het Hoofdmenu om de informatie over uw beeldtelefoon weer te geven.

Druk op de toets “Terug”  of op de toets “OK”  op de voorkant van de beeldtelefoon om het scherm te sluiten. 

2-7. NUttiGe fUNCties tijdeNs eeN oProeP

2-7-1. demPeN

Druk op de toets “Mute”  als u niet wilt dat de andere partij u hoort spreken. Druk nogmaals op de toets “Mute” om de functie 

weer uit te schakelen.

2-7-2. PrivACy

Druk op de toets “Privacy”   als u niet wilt dat uw beeld op het andere apparaat wordt uitgezonden. In de modus Privacy krijgt de 

andere partij een logo te zien op het scherm. Druk nogmaals op de toets “Privacy” om de functie weer uit te schakelen.

2-7-3. volUmereGeliNG 

Tijdens een gesprek kunt u het volume regelen met de navigatietoetsen “   ”. Het pictogram voor het volume wordt boven in 

het lcd-scherm weergegeven. 

“ ” zet het volume zachter.  “  “ zet het volume harder.  >>
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Als u het volume tijdens een gesprek wilt instellen:

• Druk op de toets “MENU” . 

• Selecteer "Volume-instellingen" met gebruik van de navigatietoetsen “   ”.

• Druk op de toets “OK” .

• Stel het volume in met “   “.

• Druk op de toets “Terug”  om terug te gaan naar het vorige menu.

2-7-4. helderheidsreGeliNG 

Tijdens een gesprek kunt u de helderheid van het lcd-scherm instellen met de navigatietoetsen “   ”.  

Het pictogram voor helderheid wordt boven in het lcd-scherm weergegeven. Als u de helderheid van het lcd-scherm tijdens een 

gesprek wilt instellen:

• Druk op de toets “MENU” . 

• Selecteer "Herlderheidsinstellingen" met gebruik van de navigatietoetsen “   ”.

• Druk op de toets “OK” .

• Stel de helderheid in met “   “. 

• Druk op de toets “Terug”  om terug te gaan naar het vorige menu. 

2-7-5. wACht

U kunt een gesprek in de wacht zetten door tijdens een gesprek op de toets “Wachten”   te drukken. Het lcd-scherm wordt dan 

zwart en er wordt niets weergegeven. Druk nogmaals op de toets "Wachten" om de functie weer uit te schakelen en uw gesprek te 

hervatten.

 

De beller ziet “Wacht” De gebelde persoon ziet “In de wacht”
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2-7-6. AUdioCoNfereNtie (3-weGsoProeP)
Met gebruik van de functie Audioconferentie kan tijdens een gesprek een 3-wegsgesprek worden gestart. U schakelt deze functie in 

door tijdens het gesprek de toets “Wachten”  in te drukken. De persoon met wie u spreekt, wordt nu in de wacht gezet.  

De beller ziet “Wacht” De gebelde persoon ziet “In de wacht”

• Kies het nummer van de derde persoon en druk op de toets “Bellen” . 

• Wanneer de derde persoon de telefoon beantwoordt, drukt u op de toets “Conferentie” .

OPMERKING: als de persoon die de conferentie heeft gestart tijdens het gesprek ophangt,  

worden alle overige partijen ook afgebroken. 

2-7-7. GesPrek iN de wAChtstANd

Als u in gesprek bent en iemand probeert u te bellen, hoort u een signaal en verschijnt de beller-id (CID) op het scherm.

• Druk op "1" om het gesprek te accepteren (het huidige gesprek wordt in de wacht gezet).

• Druk op "2" om het gesprek te weigeren (de nieuwe beller hoort dan een 'in gesprek' toon).

•  Als het binnenkomende gesprek eenmaal is afgehandeld, drukt u weer op de toets “Wachten”   

om naar het oorspronkelijke gesprek terug te keren. 
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2-8. doorsChAkeleN

Met de functie Doorschakelen kunt u uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer of naar uw voicemail. Om deze 
functie in te schakelen hoeft u slechts onderstaande instructies te volgen, afhankelijk van de gewenste optie:

ALTIjD DOORSCHAKELEN 

Activeren Druk op *72 en vervolgens op de toets “Bellen” . Daarna toets u het nummer in waarnaar uw oproepen 

moeten worden doorgeschakeld, gevolgd door de toets #.

Deactiveren Druk op *73 en vervolgens op de toets “Bellen” .

ALTIjD NAAR VOICEMAIL DOORSCHAKELEN

Activeren Druk op *21 en vervolgens op de toets “Bellen” 

Deactiveren Druk op #21 en vervolgens op de toets “Bellen” .

DOORSCHAKELEN NAAR ‘IN GESPREK’-STAND  
(de beller hoort een ‘in gesprek’-toon)

Activeren Druk op *90 en vervolgens op de toets “Bellen” .

Deactiveren Druk op *91 en vervolgens op de toets “Bellen” .

DOORSCHAKELEN NAAR VOICEMAIL BIj ‘IN GESPREK’ 
(de beller wordt doorgeschakeld naar voicemail als u in gesprek bent)

Activeren Druk op *40 en vervolgens op de toets “Bellen” 

Deactiveren Druk op #40 en vervolgens op de toets “Bellen” .

DOORSCHAKELEN BIj GEEN GEHOOR

Activeren Druk op *92 en vervolgens op de toets “Bellen” . Daarna toetst u het nummer in waarnaar uw oproepen 

moeten worden doorgeschakeld, gevolgd door de toets #.

Deactiveren Druk op *93 en vervolgens op de toets “Bellen” .

DOORSCHAKELEN NAAR VOICEMAIL BIj GEEN GEHOOR  
(de beller wordt doorgeschakeld naar voicemail als u niet opneemt)

Activeren Druk op *41 en vervolgens op de toets “Bellen” .  

Deactiveren Druk op #41 en vervolgens op de toets “Bellen” 

Houdt u er rekening mee dat de standaardtarieven van ACN van toepassing zijn op de doorgeschakelde oproep, afhankelijk 
van het vaste of mobiele nummer waarnaar de oproep wordt doorgeschakeld.

2-9. oversChAkeleN vAN oProePeN NAAr/vAN eeN extrA telefooN

Om oproepen over te schakelen naar en van een extra telefoon die op de telefoonpoort van uw beeldtelefoon is aangesloten, doet u 

het volgende:

OPROEPEN OVERSCHAKELEN VAN UW BEELDTELEFOON

Druk op de toets “Bellen” . De extra telefoon zal overgaan. Beantwoord de extra telefoon om de overschakeling te voltooien.

OVERSCHAKELEN VAN OPROEPEN NAAR UW BEELDTELEFOON 

Druk op *� op uw extra telefoon om uitsluitend het geluid naar 
uw beeldtelefoon over te schakelen.

Druk op *2 op de extra telefoon om zowel geluid als beeld naar 
uw beeldtelefoon over te schakelen.
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3. Instellen

3-1. hoofdmeNU

Druk op de toets “MENU” om het hoofdmenu weer te geven. 

OPMERKING: gebruik de navigatietoetsen “     ” om naar de gewenste menuoptie te gaan en druk vervolgens op 

de toets “OK” .

HOOFDMENUOPTIES

Telefoonboek Contactpersonen en veelgebruikte telefoonnummers opslaan

Telefoonnummers zoeken op naam of op nummer 

Oproep plaatsen 

•

•

•

Bellijst Geeft informatie over uw recente gesprekken, waaronder het totale aantal gesprekken, de beantwoorde 
gesprekken, de gebelde nummers en de gemiste gesprekken

Oproep plaatsen 

•

•

Instellingen Biedt toegang tot Systeeminstellingen, Tijdsinstellingen, Bijwerken en Beheerder 
 
 
 
 
 
 
 

Via het menu "Systeeminstellingen" krijgt u toegang tot de opties Geluid, Beeldscherm, Netwerk en 
Fabrieksinstellingen herstellen.

Via het menu "Netwerk" krijgt u toegang tot de instellingen voor het netwerk en de interface. Neem contact 
op met de klantenservice van ACN als u deze instellingen wilt wijzigen. 

Met "Fabrieksinstellingen herstellen" kunt u uw configuratie wissen en terugzetten op de fabrieksinstellingen. 
Als dit nodig is, kan de klantenservice van ACN u het benodigde wachtwoord geven om uw beeldtelefoon 
opnieuw in te stellen.  

Via het menu "Geluid" kunt u uw besignalen, het belvolume, de geluidseffecten, het volume en de audio-
output instellen. 

Het menu "Beeldscherm" wordt gebruikt voor het activeren en beheren van de opties voor video-output, 
helderheid van het lcd-scherm, de bandbreedte voor uploaden, screenshot (legt beelden van beeldgesprekken 
vast, die u dan aan de contactpersonen in uw telefoonboek kunt koppelen), lokaal beeld, energiebesparing 
(stand-by, waarmee de tijdsinstelling voor een digitaal album en bureaublad worden ingesteld), bureablad, 
digitaal album en taal.

In het menu "Tijdsinstellingen" worden de parameters voor tijd, zoals NTP en GMT, ingesteld.

Het menu "Bijwerken" geeft toegang tot de optie voor bijwerken van het serveradres en de upgrade-methode 
voor uw software. Neem contact op met de klantenservice van ACN als u deze instellingen wilt wijzigen. 

Het menu “Beheerder” biedt toegang tot de instellingen SIP, Video-codec, DNS, Proxy en LAN. Neem contact 
op met de klantenservice van ACN als u deze instellingen wilt wijzigen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Digitaal 
fotolijstje

Met Digitaal fotolijstje kunnen afbeeldingen van een memory-stick of SD-kaart als diavoorstelling worden 
weergegeven.

•

Informatie Het informatiescherm toont de hoofdinstellingen van uw beeldtelefoon. •



��

3-2. het toetseNbord GebrUikeN 

Nummertoetsen Gebruikt voor het invoeren van tekens •

 (Caps)
Gebruikt voor selectie van het soort tekens dat moet worden ingevoerd (cijfers, kleine 
letters, hoofdletters)

•

 (Terug) Wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige menu•

 (OK) Wordt gebruikt voor selectie en bevestiging van selecties•

 
Navigatietoetsen

Worden gebruikt om tussen de menu’s te navigeren.

Voeren u naar de modus voor bewerken en bieden de mogelijkheid waarden voor 
geselecteerde items in te stellen. 

•

•

 
3-3. tekeNs iNvoereN

Druk op de toets “Caps”  en selecteer de gewenste invoermodus (cijfers, kleine letters, hoofdletters). De huidige invoermodus 

wordt linksboven in het lcd-scherm weergegeven met een van de volgende pictogrammen:

      Geeft cijfers aan

      Geeft kleine letters aan

      Geeft hoofdletters aan 

Modus
Toets Kleine letters Hoofdletters Numeriek

:@/ :@/ 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

* * *

# # # .

Spatie Spatie Spatie

3-3-1. NUmmers iNvoereN

Voorbeeld: als u “123” wilt invoeren:

• Druk op de toets “Caps”  tot linksboven in het scherm  verschijnt.

• Druk op de toetsen     . 
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3-3-2. letters iNvoereN

• Druk op de toets “Caps”  tot linksboven in het scherm  verschijnt.

• Druk op de bij de gewenste letter horende toets totdat de letter verschijnt. Voorbeeld: als u "SKY" wilt invoeren:

• Druk op de toets “Caps”  en stel de invoermodus in op .

• Druk als volgt op de toetsen van de letters 'S', 'K' en 'Y':     ,   ,   .

3-3-3. Cijfers eN letters iNvoereN

Voorbeeld: als u “123.com” wilt invoeren:

• Druk op de toets “Caps”  en stel de invoermodus in op . 

• Druk op de toetsen    .

• Druk op de toets “Caps”  en stel de invoermodus in op . 

• Druk als volgt op toetsen van de letters "com" totdat de gewenste letter verschijnt:

• Druk op de toetsen    ,    , . 

3-4. telefooNboek

Alle nummers die u vaak gebruikt, kunnen in het Telefoonboek worden opgeslagen. Van hieruit kunt u ook rechtstreeks een oproep 
plaatsen. Er kunnen maximaal 300 contactpersonen in het telefoonboek worden opgeslagen.   

Kies “Telefoonboek” Het menu Telefoonboek
in het Hoofdmenu.

3-4-1. Alle CoNtACtPersoNeN

In “Alle contactpersonen” worden alle namen en nummers weergegeven die u in uw Telefoonboek hebt opgeslagen. Deze informatie 
kan worden bewerkt, opgeslagen en verwijderd.

Selecteer “Alle contactpersonen” De lijst “Alle contactpersonen”.
in het menu Telefoonboek

3-4-1-1. NieUwe CoNtACtPersooN toevoeGeN

Met de optie “Nieuwe contactpersoon toevoegen” kunt u de informatie van een nieuwe contactpersoon invoeren, het bijbehorende 
belsignaal instellen en een foto aan de contactpersoon koppelen. Als alle informatie is ingevoerd, kiest u “Opslaan”. Als u de 
informatie niet wilt opslaan, selecteert u “Annuleren”. 

Selecteer “Nieuwe contactpersoon Wijzig de informatie en selecteer 
toevoegen” in het menu Alle  “Opslaan” 
contactpersonen
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3-4-1-2. oProeP PlAAtseN 
Vanuit de lijst “Alle contactpersonen” kunt u rechtstreeks een oproep plaatsen door de naam en het nummer van de persoon in 
kwestie te selecteren.

Selecteer de contactpersoon  Selecteer “Oproep plaatsen”. Selecteer het telefoonnummer dat u
in de lijst “Alle contactpersonen”.  wilt bellen en druk op de toets “OK” . 

3-4-1-3. eeN CoNtACtPersooN bewerkeN

De informatie van een contactpersoon, zoals het telefoonnummer, de naam, het belsignaal en de foto, kan worden gewijzigd. Als 
alle informatie eenmaal naar wens is, selecteert u “Opslaan” om uw wijzigingen op te slaan. Als u de informatie niet wilt opslaan, 
selecteert u “Annuleren”.

Selecteer de contactpersoon in de  Selecteer “Bewerken”. Wijzig de informatie en 
lijst “Alle contactpersonen”.  selecteer “Opslaan”.

 
3-4-1-4. eeN CoNtACtPersooN verwijdereN

Verouderde of overbodige informatie van personen kan worden verwijderd. 

Selecteer de contactpersoon  Selecteer “Verwijderen”. Selecteer “JA” om de informatie
in de lijst “Alle contactpersonen”.   te verwijderen. 

3-4-2. ZoekeN 
U kunt personen in uw Telefoonboek opzoeken op naam of op nummer en vervolgens rechtstreeks een oproep plaatsen,  
de informatie bewerken of de contactpersoon verwijderen.

Selecteer “Zoeken” in het menu  Het menu Zoeken 
Telefoonboek.
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3-4-2-1. ZoekeN oP NAAm

Selecteer “Zoeken op naam” om de informatie van een contactpersoon op te zoeken door de naam op te geven. 
OPMERKING: alle tekens moeten worden opgegeven en met het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters.

Selecteer “Zoeken op naam” in het  Voer de naam in die u wilt zoeken  De informatie van die contactpersoon

menu Zoeken. en druk op de toets “OK” . wordt weergegeven.

3-4-2-2. ZoekeN oP NUmmer

U kunt de informatie van een contactpersoon opzoeken door het nummer op te geven zoals dit in het Telefoonboek is ingevoerd.

Selecteer “Zoeken op nummer” in  Voer het nummer in dat u wilt zoeken De informatie van die contactpersoon

het menu Zoeken. en druk op de toets “OK” . wordt weergegeven.

3-4-2-3. eeN oProeP PlAAtseN, iNformAtie bijwerkeN eN verwijdereN

U kunt een oproep plaatsen naar een nummer uit uw Telefoonboek, of u kunt de opgeslagen contactinformatie  
bijwerken of verwijderen.

Een oproep plaatsen

Selecteer “Oproep plaatsen”. Selecteer het telefoonnummer dat 
  u wilt bellen en druk op de toets “OK” .

Informatie bijwerken Informatie verwijderen

Selecteer “Bewerken” en druk op  Selecteer “Verwijderen” om een
de toets “OK” .  Voer de wijzigingen contactpersoon te verwijderen 
in en selecteer “Opslaan”. en druk dan op de toets “OK”.
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3-4-3. Alles verwijdereN

U kunt zo nodig alle informatie uit uw telefoonboek verwijderen door “Alles verwijderen” te selecteren, gevolgd door “Ja”.

WAARSCHUWING: WANNEER U “jA” SELECTEERT, WORDEN ALLE CONTACTPERSONEN UIT UW TELEFOONBOEK 
VERWIjDERD. NADAT “jA” IS GESELECTEERD, KRIjGT U GEEN VERDERE OPTIE OM TE BEVESTIGEN DAT ALLE 
INFORMATIE MOET WORDEN VERWIjDERD EN KAN DE VERWIjDERDE INFORMATIE NIET MEER WORDEN HERSTELD. 

Selecteer “Alles verwijderen” in het  Selecteer “Ja” om de handeling te bevestigen.
menu Telefoonboek.

3-5. bellijst

Hier kunt u informatie bekijken over al uw beantwoorde gesprekken, gebelde nummers en gemiste gesprekken en kunt u rechtstreeks 
een nummer bellen en nummers in uw Telefoonboek opslaan of uit het Telefoonboek verwijderen. 

Selecteer “Bellijst”in het Hoofdmenu. Het menu Bellijst

OPMERKING: Uw bellijst kan de informatie van maximaal 300 oproepen (beantwoord, gebeld en gemist) bevatten.   
Als dit maximum wordt bereikt, wordt de informatie over de oudste oproepen het eerst verwijderd.

3-5-1. totAAl AANtAl oProePeN

Selecteer “Bellijst” om een lijst van beantwoorde, gebelde en gemiste gesprekken te bekijken.  
Vanuit dit menu kunt u ook rechtstreeks een nummer bellen. 

Selecteer “Totaal aantal oproepen” Selecteer het gewenste nummer of de naam.
in het menu “Bellijst”.

 
3-5-2. beANtwoorde oProePeN

Selecteer “Beantwoorde oproepen” om een lijst van alle recente oproepen te zien die u hebt beantwoord.  
Vanuit dit menu kunt u ook rechtstreeks een nummer bellen en nummers in uw Telefoonboek opslaan. 

Selecteer “Beantwoord” in het Selecteer het gewenste nummer of de naam.
menu “Bellijst”.
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3-5-3. Gebelde NUmmers

Selecteer “Gebeld” om de nummers te zien die u gebeld hebt. Vanuit dit menu kunt u ook  
rechtstreeks een nummer bellen en nummers in uw Telefoonboek opslaan.

Selecteer “Gebeld” in het Selecteer het gewenste nummer of de naam.
menu “Bellijst”.

3-5-4. Gemiste oProePeN 
Selecteer “Gemist” om een lijst van alle recente oproepen te zien die u hebt gemist. Vanuit dit menu  
kunt u ook rechtstreeks een nummer bellen en nummers in uw Telefoonboek opslaan.

Selecteer “Gemist” in het menu Bellijst. Selecteer het gewenste nummer of de naam.

3-5-5. eeN oProeP PlAAtseN, eeN NUmmer oPslAAN of verwijdereN

Vanuit uw Bellijst kunt u rechtstreeks een nummer bellen en nummers opslaan en verwijderen.

Een oproep plaatsen

Selecteer de gewenste optie in het  Selecteer het gewenste nummer. 
menu “Bellijst” en druk op de toets 
“OK” .

Selecteer “Oproep plaatsen” Het geselecteerde nummer wordt nu gebeld.

Een nummer opslaan 

Selecteer “Nummer opslaan”. Vul het venster “Nieuwe contactpersoon 
  toevoegen” in en selecteer “Opslaan”.
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Een nummer verwijderen

Selecteer “Verwijderen”.  Selecteer “JA” om het telefoonnummer 
  te verwijderen.

3-6. iNstelliNGeN

Met de opties Systeem- en Tijdsinstellingen, Bijwerken en Beheerder in dit menu kunt u uw beeldtelefoon instellen. Druk op de toets 

“Terug”  om uw wijzigingen op te slaan en de optie te sluiten. Er verschijnt dan eerst een venster waarin u uw wijzigingen moet 

bevestigen. Selecteer “JA” of “NEE” en druk op de toets “OK” . 

Selecteer “Instellingen” in  Het menu Instellingen.
het Hoofdmenu.

3-6-1. systeemiNstelliNGeN

Met gebruik van de optie “Systeeminstellingen” kunt u het netwerk instellen en het geluid en beeldscherm van uw beeldtelefoon naar 
wens instellen. 

Selecteer “Systeeminstellingen” in  Het menu Instellingen.
het menu Instellingen.

3-6-1-1. Netwerk

De netwerkinstellingen op uw beeldtelefoon zijn vooraf ingesteld om u in staat te stellen oproepen via het Internet te plaatsen en 
ontvangen. Deze instellingen worden geopend door “Netwerk” te selecteren. 
De instellingen in dit menu mogen niet worden gewijzigd. Neem voor hulp contact op met de klantenservice van ACN.
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3-6-1-2. fAbrieksiNstelliNGeN herstelleN 
Met “Fabrieksinstellingen herstellen” kunt u uw configuratie wissen en terugzetten op de fabrieksinstellingen. 

De instellingen in dit menu mogen niet worden gewijzigd. Neem voor hulp contact op met de klantenservice van ACN.

3-6-1-3. GelUid

Selecteer “Geluid” om uw belsignalen, geluidseffecten en volume naar wens in te stellen. 

Selecteer “Geluid” in het  Selecteer het gewenste belsignaal. Gebruik de toetsen “   ”

menu Systeeminstellingen.   om het belsignaalvolume in te stellen.

Selecteer “Soort geluidseffect” en “Effect selecteren” om de geluiden voor  Gebruik de toetsen “   ”

de waarschuwing, verbinding en toetstonen in te stellen.  om het geluidsvolume naar wens in te stellen.

Selecteer “Intern” of “Extern” voor  Gebruik de toetsen “   ” Gebruik de toetsen “   ” 

de gewenste Audio-output.  om het speakervolume naar wens  om het volume voor de hoorn 

Met “Extern”kunnen externe  in te stellen.  naar wens in te stellen.

speakers worden gebruikt. 
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Druk op de toets “Terug” , selecteer 

“JA” en druk op de toets “OK”  om 

iedere aangebrachte wijziging op te slaan.

3-6-1-4. beeldsCherm  
Selecteer “Beeldscherm” om de opties voor video-output, helderheid LCD, lokaal beeld, stand-by (energiebesparing), bureaublad 
en taal naar wens in te stellen. Tevens kunt u vanuit dit menu Digitaal fotolijstje inschakelen en een tijdsinterval voor deze functie 
instellen.

Selecteer “Beeldscherm” in het menu Systeeminstellingen.  

Druk op de toets “OK”  na iedere instelling.

Video-output Helderheid LCD 

Selecteer “LCD”, “TV Out (PAL)”,  Gebruik de toetsen “   ” voor

of “TV Out (NTSC)”, als uw  het instellen van de helderheid van

video-output. het lcd-scherm.

Screenshot Lokaal beeld Stand-by

Selecteer “SD” of “USB” als  Selecteer “Aan” om de optie  Selecteer het interval waarna de
uw opslagapparaat.  Lokaal beeld in te schakelen. beeldtelefoon moet overschakelen
   naar de modus stand-by (30, 60 of 
   90 seconden)
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Bureaublad
De achtergrond van het beeldscherm op uw beeldtelefoon wordt het ‘Bureaublad’ genoemd. U kunt het gewenste bureaublad 
selecteren om weer te geven.

Selecteer “Aan” om de optie  Het hierboven getoond bericht Selecteer “SD” of “USB” als het “Type”.
Bureaublad te activeren.  verschijnt waarin u wordt gevraagd
  het gewenste Bureablad te selecteren.

Druk op de toets “OK” . Selecteer de afbeelding die u voor  Selecteer “JA” om de handeling te bevestigen.
  uw bureablad wilt gebruiken en druk 
  op de toets “Terug”  om uw keuze 
  op te slaan.

OPMERKING: Als er geen USB- of SD-apparaat is geplaatst, verschijnt er een waarschuwing hierover.

Digitaal fotolijstje Vertraging tussen afbeeldingen  Taal
  (sec.)

Selecteer “Aan” om de optie  Selecteer het tijdsinterval  Als u de taal die op het lcd-scherm
Digitaal fotolijstje in te schakelen  dat u wilt gebruiken tussen  wordt getoond, wilt wijzigen,
  de dia’s (10, 15 of 20 seconden) kiest u gewoon de gewenste taal.

OPMERKING: Als u grote fotobestanden toont (3 megapixels of groter dan 600 x 800), stelt u de vertraging tussen ieder beeld in op 
20 seconden. Dit is voldoende tijd voor het laden van iedere foto.

Uploadsnelheid
De uploadsnelheid is de snelheid waarmee uw beeldtelefoon gegevens via een internetverbinding kan uploaden. Uw beeldtelefoon 
wordt geleverd met de meest optimale instellingen. Als het beeld dat u verzendt niet zo scherp is als u zou willen, kunt u de 
uploadsnelheid van uw beeldtelefoon aanpassen. 
Voordat u de uploadsnelheid verandert, moet u eerst een test uitvoeren om de feitelijke uploadsnelheid van uw bandbreedte te 
bepalen. Ga op uw computer, die op uw LAN is aangesloten, naar http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

  1. Voer het nummer van uw digitale telefoondienst in.
  2. Klik op “TEST”. Deze procedure duurt ongeveer 60 seconden.
  3. Maak een notitie van de download- en uploadsnelheid van uw beeldtelefoon. >>



2�

Ga naar “Uploadsnelheid” in het  Selecteer de uploadsnelheid voor Druk op de toets “Terug”   
menu Beeldscherm. uw beeldtelefoon (128, 256, 384  en selecteer “JA” om de instellingen 
  of 512).  op te slaan. 

• Als uw uploadsnelheid tussen 128 en 255 is, moet u een snelheid van 128 kiezen. 
• Als uw uploadsnelheid tussen 256 en 383 is, moet u een snelheid van 256 kiezen.
• Als uw uploadsnelheid tussen 384 en 511 is, moet u een snelheid van 384 kiezen.
• Als uw uploadsnelheid 512 of hoger is, moet u een snelheid van 512 kiezen.

OPMERKING: tijdens een gesprek kunnen de beeldscherminstellingen niet worden ingesteld. Maak een oproep nadat u de 
instellingen hebt gewijzigd om de effecten van de wijziging te zien. De opgeroepen persoon kan u vertellen of het beeld dat u verzendt 
inderdaad duidelijker is. Als u de uploadsnelheid te hoog zet, zal het beeld vervormen. In dit geval selecteert u de dichtstbijzijnde 
lagere snelheidsinstelling. 

Schermformaat
Schermformaat verwijst naar de resolutie van uw beeld. Het schermformaat wordt automatisch aan de betreffende instelling 
(CIF of VGA) aangepast, op basis van uw selectie voor bandbreedte en frame. 

Framesnelheid
De framesnelheid is de snelheid waarmee de beelden op uw beeldtelefoon worden bijgewerkt. U kunt kiezen tussen Langzaam, 
Normaal en Snel bij de snelheid van uw bandbreedte.

Ga naar “Framesnelheid” in  Selecteer de gewenste framesnelheid Druk op de toets “Terug”  en
het menu Beeldscherm. (Langzaam, Normaal of Snel). selecteer “JA” om uw instellingen
   op te slaan.
Video-codec
Video-codec verwijst naar de beeldcompressie op uw beeldtelefoon. Uw beeldtelefoon gebruikt twee video-codecs: H.263 en H.264. 
De video-codec wordt automatisch aan de betreffende instelling aangepast, op basis van uw selectie van upload- en framesnelheid.

3-6-2. de tijd iNstelleN

Uw beeldtelefoon beschikt over een functie voor wereldtijd.

Selecteer “Tijdsinstelling” in Tijdsinstellingen
 het menu Instellingen.
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NTP (Netwerktijd-protocollen)

Selecteer “Aan” om de optie  Selecteer “uit” om NTP uit te schakelen
NTP in te schakelen. en de datum en tijd handmatig op te geven.

Zomer-/wintertijd GMT (Greenwich Mean Time)

Selecteer “Aan” om de optie  Selecteer de tijdzone voor uw gebied.
Zomer-/wintertijd te activeren, of 
“Uit” om dit uit te schakelen.

3-6-3. iNstelliNGeN bijwerkeN

Selecteer ”Bijwerken” om de versie en upgrade van de software van uw beeldtelefoon te zien. Als de software op uw beeldtelefoon 
niet de nieuwste versie heeft, kunt u dit via het internet bijwerken. 
De instellingen in dit menu mogen niet worden gewijzigd. Neem voor hulp contact op met de klantenservice van ACN.

 
3-6-4. iNstelliNGeN beheerder

Het menu “Beheerder” biedt toegang tot de instellingen SIP, Video-codec, DNS, Proxy en LAN. 
De instellingen in dit menu mogen niet worden gewijzigd. Neem voor hulp contact op met de ACN klantenservice.
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3-7. diGitAAl fotolijstje 
Uw beeldtelefoon beschikt over een functie voor een digitaal fotolijstje, waarmee u foto’s en beelden van uw USB-apparaat of SD-
kaart als een diavoorstelling kunt weergeven.

Voor optimaal gebruik van uw beeldtelefoon dient u het formaat van uw foto’s te wijzigen naar een resolutie van 640x480. Grotere 
afbeeldingen (groter dan 600x800) kunnen er namelijk de oorzaak van zijn dat de beeldtelefoon niet meer goed reageert als u de 
foto’s automatisch wilt wijzigen. Daarnaast is het mogelijk dat de beeldtelefoon niet automatisch wordt bijgewerkt met de laatste 
softwareversie als deze functie tegelijkertijd wordt uitgevoerd als een automatische upgrade. Aan de hand van een hulpmiddel dat u 
kunt downloaden kunt u het formaat van uw foto’s gemakkelijk wijzigen. Klik op een van de volgende links voor instructies, afhankelijk 
van het besturingssysteem dat u gebruikt (Windows XP/Vista of MAC OSX): 

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

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

Het wijzigen van het formaat van uw foto’s zal de kwaliteit op het scherm niet merkbaar beïnvloeden.

Plaats uw USB-apparaat of SD-kaart. Selecteer “Digitaal fotolijstje” in het  Selecteer “Nog een afbeelding bekijken”. 
  Hoofdmenu

Selecteer het apparaat waar uw  Selecteer het gewenste beeldbestand en druk

foto’s zijn opgeslagen en druk op de  op de toets “OK” . Uw foto’s

toets . verschijnen na de ingestelde vertraging.

OPMERKING:  het digitale fotolijstje toont automatisch alle beelden van uw USB-apparaat of SD-kaart. Als u een bepaalde foto niet 
wilt weergeven, dient u deze eerst van het apparaat te verwijderen voordat u dit in uw beeldtelefoon plaatst. De functie 
Digitaal fotolijstje werkt pas als deze optie is ingeschakeld in het menu “Beeldscherm” en de gewenste wachttijd 
interval) tussen beelden is ingesteld. Raadpleeg deel 3-6-1-4 Beeldscherm voor verdere informatie.    

Nog een afbeelding bekijken 

Selecteer “Nog een afbeelding  Selecteer het gewenste beeldbestand 

bekijken”. en druk op de toets “OK” .
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Volgende afbeelding Vorige afbeelding 

Selecteer “Volgende afbeelding”  Selecteer “Vorige afbeelding” 

om het volgende beeld te bekijken. om het vorige weergegeven

  beeld te bekijken.

OPMERKING: uw beeldtelefoon kan alleen JPG- en PNG-beeldbestanden lezen. Als de afbeelding groter is dan 3 megapixels, 

verhoogt u de tijdvertraging tussen beelden tot 20 seconden, zodat de beelden kunnen worden geladen.

Huidige afbeelding verwijderen

Selecteer “Huidige afbeelding  Selecteer “JA” om het beeld 
verwijderen”. te verwijderen.

3-8. iNformAtie

Selecteer “Informatie” in het Hoofdmenu om de systeeminformatie van uw beeldtelefoon weer te geven.

Selecteer “Informatie” in het  Systeeminformatie van uw beeldtelefoon
  Hoofdmenu
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Problemen oplossen

PRObleem OPlOssInG

Het apparaat gaat niet aan.

Controleer dat de stroomkabel goed is aangesloten.

Controleer dat de aan/uit-schakelaar "AAN" staat.

Sluit een ander apparaat op het stopcontact aan om te controleren dat het stopcontact 
werkt.

•

•

•

Lcd-scherm gaat niet aan. 

Zet de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.

Controleer dat de stroomkabel goed is aangesloten.

Druk op een toets of neem de hoorn van de haak om te controleren dat uw 
beeldtelefoon niet in de modus Stand-by staat.

•

•

•

De verbindingstoon is niet 
hoorbaar via de hoorn van het 
apparaat.

Controleer dat de hoorn op de linkerpoort van uw beeldtelefoon is aangesloten.•

Ik kan geen oproep plaatsen.

Controleer dat de Ethernet-kabel op de WAN-poort van uw beeldtelefoon is 
aangesloten.

Controleer dat de hoorn op de linkerpoort van uw beeldtelefoon is aangesloten.

Zet de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.

Als de beeldtelefoon goed op het internet is aangesloten, controleer dan dat het 
registratielampje brandt.

Als u Versneld kiezen gebruikt, controleer dan of u het nummer goed in uw 
Telefoonboek hebt ingevoerd.

Als de persoon die u probeert te bellen een beeldtelefoon gebruikt die op een privé-
netwerk of firewall-systeem is aangesloten, is het mogelijk dat geen verbinding kan 
worden gemaakt.

•

•

•

•

•

•

Ik kan geen binnenkomende 
oproepen ontvangen. 

Als uw beeldtelefoon op een privé-netwerk of firewall-systeem is aangesloten, is het 
mogelijk dat u geen oproepen kunt ontvangen.

Controleer dat het registratielampje brandt. Als de beeldtelefoon niet goed op het 
internet is aangesloten, kunt u geen oproepen ontvangen.

Zet de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.

•

•

•

Ik heb wel beeld bij 
binnenkomende oproepen, maar 
krijg geen belsignaal.

Controleer dat het volume van het belsignaal is ingesteld op een stand hoger dan “1” 
in het menu Geluid.  

•

De oproep is verbonden maar de 
andere partij kan mij niet zien en 
de geluidskwaliteit is slecht.  

Als uw beeldtelefoon op een privé-netwerk of firewall-systeem is aangesloten, is het 
mogelijk dat de andere partij u niet kan zien.

Controleer dat er op de beeldtelefoon van de andere persoon een camera is 
aangesloten.

•

•

Ik krijg verbinding, de video werkt 
maar er is geen geluid.  

Controleer dat de microfoon van de opgebelde persoon werkt.  

Als uw beeldtelefoon op een privé-netwerk of firewall-systeem is aangesloten, is het 
mogelijk dat de andere partij u niet kan horen.

Zet het volume harder.

•

•

•

Ik krijg verbinding, het beeld en 
geluid werken maar de gebelde 
persoon kan mij niet zien of horen.  

Controleer of de beeldtelefoon van de gebelde persoon op een privé-netwerk of 
firewall-systeem is geïnstalleerd.

Controleer dat het pad voor audio- en video-input juist is geconfigureerd.

Controleer dat het audio-/video-apparaat van de opgebelde persoon werkt.

•

•

•

Ik krijg verbinding, het beeld werkt 
en ik kan de gebelde persoon 
horen, maar hij/zij kan mij alleen 
zien en niet horen. 

Controleer dat het pad voor audio-input juist is geconfigureerd.

Controleer dat het audio-apparaat van de opgebelde persoon werkt.

•

•

Ik krijg verbinding, het beeld 
en het geluid werken, maar de 
gebelde persoon kan mij alleen 
horen en niet zien.

Controleer dat het pad voor video-input juist is geconfigureerd.

Controleer dat het audio-apparaat van de opgebelde persoon werkt.

•

•
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PRObleem OPlOssInG

Het scherm van de andere persoon 
staat stil en er is geen geluid.

Controleer dat uw beeldtelefoon juist op het internet is aangesloten.

Controleer dat de beeldtelefoon van de opgebelde persoon nog verbinding heeft met 
het internet.

•

•

De telefoon die op de 
telefoonpoort is aangesloten, belt 
niet.

Controleer dat uw beeldtelefoon goed werkt zonder dat er een telefoon op de 
telefoonpoort is aangesloten.

Controleer dat de telefoonkabel van uw beeldtelefoon naar de extra telefoon goed is 
aangesloten.

Sluit de telefoon rechtstreeks op de telefoonpoort aan. Gebruik geen verlengsnoeren, 
externe Beller-ID (CID) of antwoordapparaten.

Controleer dat de beltoon van de extra telefoon is ingeschakeld.

Test de poort door er een andere telefoon op aan te sluiten. Sommige telefoons 
hebben meer stroom nodig dan de beeldtelefoon kan leveren. Niet alle telefoons zijn 
geschikt voor aansluiting op de beeldtelefoon.

•

•

•

•

•

Ik kan geen gesprek 
beantwoorden met de telefoon 
die op de telefoonpoort is 
aangesloten.

Controleer dat uw beeldtelefoon goed werkt zonder dat er een telefoon op de 
telefoonpoort is aangesloten.

Controleer dat de telefoonkabel van uw beeldtelefoon naar de extra telefoon goed is 
aangesloten.

Sluit de telefoon rechtstreeks op de telefoonpoort aan. Gebruik geen verlengsnoeren, 
externe Beller-ID (CID) of antwoordapparaten.

Test de poort door er een andere telefoon op aan te sluiten. Sommige telefoons 
hebben meer stroom nodig dan de beeldtelefoon kan leveren. Niet alle telefoons zijn 
geschikt voor aansluiting op de beeldtelefoon.

•

•

•

•

Ik kan geen oproep plaatsen via de 
telefoon die op de telefoonpoort is 
aangesloten.

Controleer dat uw beeldtelefoon goed werkt zonder dat er een telefoon op de FXS-
poort is aangesloten.

Controleer dat de telefoonkabel van uw beeldtelefoon naar de extra telefoon goed is 
aangesloten.

Controleer dat de telefoon is ingesteld op TOON kiezen en niet PULS.

Sluit de telefoon rechtstreeks op de telefoonpoort aan. Gebruik geen verlengsnoeren, 
externe Beller-ID (CID) of antwoordapparaten.

Test de poort door er een andere telefoon op aan te sluiten. Sommige telefoons 
hebben meer stroom nodig dan de beeldtelefoon kan leveren. Niet alle telefoons zijn 
geschikt voor aansluiting op de beeldtelefoon. 

•

•

•

•

•

Ik kan de functie *� of *2 niet 
gebruiken op de telefoon die op de 
telefoonpoort is aangesloten. 
 Met deze functie kunt u de 
oproep naar uw beeldtelefoon 
overschakelen, op voorwaarde dat 
de beller ook een beeldtelefoon 
gebruikt (*� is voor video en *2 
voor audio).

Controleer dat uw beeldtelefoon goed werkt zonder dat er een telefoon op de 
telefoonpoort is aangesloten.

Controleer dat de telefoonkabel van uw beeldtelefoon naar de extra telefoon goed is 
aangesloten.

Controleer dat de telefoon is ingesteld op TOON kiezen en niet PULS.

Sluit de telefoon rechtstreeks op de telefoonpoort aan. Gebruik geen verlengsnoeren, 
externe Beller-ID (CID) of antwoordapparaten.

Test de poort door er een andere telefoon op aan te sluiten. Sommige telefoons 
hebben meer stroom nodig dan de beeldtelefoon kan leveren. Niet alle telefoons zijn 
geschikt voor aansluiting op de beeldtelefoon.

•

•

•

•

•

Als de beeldtelefoon op een tv of 
beeldscherm is aangesloten, zijn 
de beelden die op deze schermen 
worden weergegeven anders.

Als de poort voor externe video-output op een tv of beeldscherm is aangesloten, 
worden bepaalde delen van het beeld niet op dezelfde manier weergegeven als op 
het lcd-scherm van uw beeldtelefoon.

•

De registratie van mijn 
beeldtelefoon werkt niet.

Controleer dat uw beeldtelefoon een IP-adres van uw modem/router krijgt.

Zet de aan/uit-schakelaar uit en weer aan en ontkoppel uw modem/router en sluit 
deze dan weer aan.

Firewalls kunnen de poorten voor registratie blokkeren. Schakel uw firewall uit en 
probeer of het dan wel werkt. 

•

•

•
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Waarschuwingsberichten

TIjdens... WaaRsCHuWInGs-
beRICHT

besCHRIjVInG/beTekenIs

Inschakelen Systeem wordt geladen• Bezig met systeem te laden.

Gebruikersinterface wordt 
geïnitialiseerd

• Persoonlijke instellingen worden geladen.

Netwerk wordt geïnitialiseerd• IP-adres wordt verkregen. Er wordt verbinding gemaakt met de 
NTP-server.

Provisioning• Software wordt gecontroleerd en eventuele nieuwe versies 
worden gedownload.

Bijwerken…• Software van de telefoon wordt bijgewerkt.

USB-bestanden worden 
gelezen

• Er is een USB-apparaat in de telefoon geplaatst.

USB-bestanden worden 
verwijderd

• Het USB-apparaat is uit de telefoon verwijderd.

SD-bestanden worden gelezen• Er is een SD-kaart in de telefoon geplaatst.

SD-bestanden worden 
verwijderd

• De SD-kaart is uit de telefoon verwijderd.

Netwerkkabel niet 
aangesloten

• LAN-kabel is losgekoppeld.

Bezig systeem te laden...• De persoonlijke gegevensinstellingen worden geladen.

Bezig huidige tijd in te 
stellen...

• Er wordt verbinding gemaakt met de NTP-server.

GUI-menu wordt 
geïnitialiseerd

• Beeldgegevens voor de gebruikersinterface worden uitgepakt.

REGISTRATIE MISLUKT•
Uw beeldtelefoon probeert verbinding te maken met de 
registratieserver van de digitale telefoondienst van ACN, 
maar krijgt geen antwoord.

Tijdens een oproep Wachten• U staat in de wacht (video en audio). 

In de wachtstand• De andere beller heeft het gesprek in de wacht gezet.

Privacy Aan• De modus Privacy is geactiveerd.

Geluidonderdrukking Aan• De modus Geluidonderdrukking is geactiveerd. 

Toestel in gesprek• De extra telefoon die op de telefoonpoort is aangesloten, 
is in gesprek.

Er is geen opslagapparaat• Er is geen opslagapparaat gedetecteerd (SD-kaart 
of USB-apparaat).

Gesprek doorschakelen• Bezig met overschakelen van een oproep van uw beeldtelefoon 
naar de telefoon die op de telefoonpoort is aangesloten.

Configureren van ADSL
Bezig verbinding te 
maken met ADSL-server... 
Netwerkconfiguratie. Druk op 
“#” om te onderbreken.

•

Er wordt verbinding gemaakt met een ADSL-server.

Netwerkinstellingen 
mislukt. Druk op “#” om te 
onderbreken.

• Uw beeldtelefoon probeert verbinding te maken met een 
ADSL-server, maar krijgt geen antwoord.
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TIjdens... WaaRsCHuWInGs-
beRICHT

besCHRIjVInG/beTekenIs

Bij het plaatsen van 
een oproep

De telefoon is in gesprek.• De gebelde persoon is in gesprek.

Na afloop van een oproep Even geduld, a.u.b.• Gebruikersconfiguratie wordt opgeslagen of het menu wordt 
bijgewerkt.

Instellen van 
gebruikersconfiguratie

Wachtwoord ongeldig• Uw wachtwoord is onjuist.

Bezig met initialiseren van 
systeem...

• Alle persoonlijke informatie wordt geladen.

Bezig met initialiseren van 
telefoonboekgegevens

• Het telefoonboek en de bellijst worden geladen.
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