Videotelefon

Hurtiginstallasjonsveiledning

1. Kontroller at alle artikler
Du bør allerede ha disse komponentene:

Tilgang til Høyhastighetsinternett

Ruter/kabel eller DSL-modem

Alle de følgende artiklene skal være vedlagt din ACN Videotelefon.
Dersom en artikkel mangler, kontakt teknisk support for ACNs Digitaltelefonitjeneste.
Strømadapter

Hovedenhet

(med landsspesifikk hovedadapter, der
det er aktuelt)

Håndsett

Ethernet-kabel

Telefonkabel

(RJ-45)

(RJ-11)

2.B. Installasjon uten ruter

2.A. Installasjon med ruter
(krever ruter med ledig port)
1.

Koble mikrofonen til tilkoblingspunktet på siden av din ACN Videotelefon.

2.

Koble til én ende av Ethernet-kabelen (RJ-45) til WAN-porten på din ACN
Videotelefon. Koble til den andre enden til en ledig Ethernet-port på ruteren.

3.

Sørg for at PC-en er koblet til en annen port på ruteren eller via en eksisterende
trådløs (WIFI)-tilkobling

4.

Koble strømadapteren til strømporten og sett den i en stikkontakt.
Merk: Ikke bruk strømadapter fra andre enheter.

5.

Vri strømbryteren til ON på din ACN Videotelefon.

6.

Du vil se en statuslinje på skjermen når telefonen installeres. Når installasjonen
er fullført, vil lampen foran på telefonen lyse grønt, og telefonen er klar til bruk.

Koble mikrofonen til tilkoblingspunktet på siden av din ACN Videotelefon.

2.

Koble fra den eksisterende Ethernet-kabelen fra PC-en som koblet kabel/DSLmodemet til PC-en. Den andre enden av kabelen skal fortsatt være tilknyttet
modemet. Koble til Ethernet-kabelen som du koblet fra PC-en til WAN-porten på
din ACN Videotelefon.

3.

Koble til én ende av den nye Ethernet-kabelen (RJ-45) som fulgte med
videotelefonen, til LAN-porten på telefonen. Koble til den andre enden av
Ethernet-kabelen til PC-en.

4.

Koble strømadapteren til strømporten og sett den i en stikkontakt.
Merk: Ikke bruk strømadapter fra andre enheter.

Merk: Dersom du bruker datamaskinen og videotelefonen samtidig, vil dette
påvirke kvaliteten på tilkoblingen.
Dersom du ikke har en datamaskin, kan du koble din ACN Videotelefon til
modemet eller ruteren som beskrevet i trinn 2.

Oppsettskjema

1.

5.

Vri strømbryteren til ON på din ACN Videotelefon.

6.

Du vil se en statuslinje på skjermen når telefonen installeres. Når installasjonen
er fullført, vil lampen foran på telefonen lyse grønt, og telefonen er klar til bruk.
Merk: Dersom du bruker datamaskinen og videotelefonen samtidig, vil dette
påvirke kvaliteten på tilkoblingen.
Dersom du ikke har en datamaskin, kan du koble din ACN Videotelefon til
modemet eller ruteren som beskrevet i trinn 2.

Oppsettskjema
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3.	Valgfritt: Tilkobling av eksisterende / ekstra
telefon (er) og analog linje til din ACN Videotelefon

Endre skjermspråk
Etter at du har koblet til din ACN Videotelefon for første gang, kan du endre
skjermspråkinnstillingen dersom du ønsker det. Du kan velge ønsket språk ved å
følge disse enkle trinnene:

1. Trykk MENY og velg “Innstillinger.”

2. Velg “Systeminnstillinger”.

Tilkobling av ekstra telefoner til din ACN videotelefon
Koble den ene enden av telefonkabelen til din ACN Videotelefon. Den andre enden av kabelen
kan kobles til en annen telefon. Dersom du kobler til en trådløs telefon kan du bruke ACN
Digitaltelefonitjeneste overalt i huset.

3. Velg “Skjerm” og bla til “Språk”.

4. Velg ett av språkalternativene.
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Foran
REGISTER

Foreta en oppringning

POWER

Å ringe med Videotelefonen er lett. Skal du
foreta en stemme- eller videooppringning

1
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ABC

løfter du av røret, slår nummeret og

DEF

trykker på Ringe

4

7

GHI

PQRS

*

knappen. For å

forhindre at den du snakker med skal

5

JKL
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8

TUV

9

0

-._
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MNO

kunne se deg under samtalen, trykk in
Kamera av

knappen.

WXYZ

Talemelding- oppsett og
tilgang
1

Registrering Den grønne LED lampen på telefonen
lyser når Videotelefonen er koblet til
ACN’s Digitaltelefonitjenester.

2

Strøm

3

E-Post

Vises dersom din Videotelefon er
skrudd på.
Lar deg hente opp video-/
personsvarmeldinger.

4

På Vent

Gjør det mulig for deg å sette anrop
på vent.

5

Mute

6

Telefonbok

Kobler ut stemmen og videooverføring
under samtalen.
Gir tilgang til din personlige telefonliste.

7

Konferanse

Muliggjør flere innringere til en
samtale (3 veis ringing.

8

Kamera Av

Skrur midlertidig av videooverføringen
under en samtale.

9

*

Tast “*”.

10 Talltastatur

Oppgir telefonnummer i ringemodus
eller bokstaver i menyen Innstillinger.

11 #

Tast “#”.
Avviser innkommende samtaler.

12 Meny

Aktiverer Hovedmenyen på LCD
skjermen.

13 Tilbake

Går til forrige meny fra Innstillingereller Oppsettmeny under en samtale,
og sletter tegn under inntasting av
informasjon.

14 Mitt Innhold

Oversikt over tilgjengelig innhold.

15 Navigasjon
Opp

Navigasjon opp knappen.

16 Ok

Brukes til å gå inn på valg og til å
lagre under menyen Innstillinger.

17 Navigasjon
Ned

Navigasjon ned knappen.

18 Navigasjon
Venstre

Navigasjon venstre knappen.

19 Navigasjon
Høyre

Navigasjon høyre knappen.

20 Status

Gir deg informasjon som trengs for
f. eks teknisk support konfigurasjon
eller programvare.

21 Caps

Gir deg store bokstaver og velger
type bokstaver eller tegn du kan
benytte. Svitsjer mellom nummer,
små bokstaver og store bokstaver.

22 Mine
Tilleggstjenester

Oversikt over mulige tilleggstjenester.

23 Ring På
Nytt

Ringer opp siste nummer som ble
tastet inn.

24 Høytaler

Aktiverer/ deaktiverer høytaler på
telefonen.

25 Ring Opp

Ringer opp nummeret som er tastet
inn.

1.

Trykk på Post

knappen.

Første gang du logger deg inn i
meldingsboksen din traster du
1234, og deretter definerer du
din 4 sifrede adgangskode. Følg
stemmeinstruksjonene for å sette
opp din postkasse.
2.

Ønsker du å hente opp meldingen(e),
trykk ’1’ etter å ha kommet inn i
postkassen.

3.

For mer informasjon om hvordan
du tar opp en videohilsen og sender
videopost, kan du se på Videohilsen
og Video/ Personsvar Guiden under
Kundeservicedelen på
www.myacn.eu.

Telefonbok og avanserte
funksjoner
For mer informasjon om hvordan du
bruker telefonboken og avanserte

Bak

funksjoner som Digital fotoramme og
Video/ audio utgang (som kobler din

I/O

+12V DC
POWER

USB

LAN

WAN

LINE

PHONE

VIDEO OUT

AUDIO OUT

Videotelefon til en LCD skjerm eller
eksterne høytalere, kan du se på
Brukermanualen under Kundeservicedelen
på wwww.myacn.eu.

I/O (Av/ På)

Slår Videotelefonen av/ på

+12V DC Power (Strøm)

Kobler seg til strømadapteren

Usb

USB port som brukes til å frakte data til/ fra Videotelefonen

Lan

Local Area Network connection

Wan

Kobler Internett til via Ethernet kabelen

Phone

Koble et biaparat til din Videotelefon

Video out

Overfører video til en TV eller PC

Audio out

Overfører lyd til eksterne høytalere eller lydanlegg.
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