ACN DIGITAL PHONE SERVICE (DPS)
BRUKERVEILEDNING

Bruke telefonadapteren din og ringe hjemmefra
 Generelle retningslinjer
1. Hva må jeg gjøre før jeg kan bruke ACN Digital Phone Service (DPS)?


Kunder vil behøve en bredbåndforbindelse for Internett med en
tilgjengelig opplastingshastighet på minimum 128 Kbps og en
fakturerings- og fraktadresse i ett av de europeiske landene der ACN
Digital Phone Service (DPS) er tilgjengelig. ACN anbefaler også at deres
kunder bruker bruker ACN telefonadapter med en ruter og Ethernetkabel.



Det er i tillegg påkrevd med et kredittkort for den første ordren.

2. Hvordan vet jeg om Internett-forbindelsen min oppfyller den påkrevde
minimumshastigheten for ACN Digital Phone Service (DPS)?


Du kan sjekke opplastingshastigheten til din Internett-forbindelse ved å
følge koblingen: http://www.speedtest.net/



Du kan også sjekke opplastingshastigheten ved å sjekke kontrakten du
har med Internett-leverandøren. Merk at hastigheten spesifisert vil være
maksimal opplastingshastighet og ikke den faktiske hastigheten, som kan
variere som følge av en rekke faktorer, inkludert: tid på dagen,
nettverkstetthet, osv.
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3. Støtter ACN Digital Phone Service (DPS) faksmaskiner og alarmsystemer.


Dessverre, nei. Faks- og alarmsystemer støttes ikke.

4. Vil ACN Digital Phone Service (DPS) berøre ytelsen eller hastigheten til min Internettforbindelse når jeg bruker datamaskinen min?


Du kan foreta og motta telefonsamtaler mens du bruker datamaskinen
din til å være på Internett, uten at det berører din opplastings- eller
nedlastingshastighet. ACN bruker avansert lydkomprimeringsteknikker
for å minimere datatrafikken påkrevd av samtaler og å maksimere
båndbredden tilgjengelig for den andre Internett-trafikken din.

5. Hvis jeg allerede eier telefonadapter fra et annet merke, kan jeg bruke det med ACN
Digital Phone Service (DPS)?


Nei, kun telefonadaptere fra ACN kan brukes med ACN Digital Phone
Service (DPS).

 Bestille din ACN Digital Phone Service (DPS)
6. Er det trygt å legge inn en ordre på nett?


Ja, vår nettportal er sikret med et SSL-sertifikat som leverer det høyeste
sikkerhetsnivået for dine personlige opplysninger og betalingsdetaljer.

7. Kan jeg bestille ACNs Digital Phone Service (DPS) uten en ACN-enhet eller bestille en
ACN-enhet uten service?


Generelt må tjenesten og ACN-enheten bestilles sammen. Det er derimot
ett (1) unntak:



For kunder som har en eksisterende ACN-telefonadapter uten service, er
det mulig å bestille en ny service for den eksisterende enheten ved å
velge alternativet "Aktiver brukt ACN-telefonadapter) når du bestiller.

8. Kan jeg bestille to (2) enheter med min ACN Digital Phone Service (DPS)?


Nei, ACN Digital Phone Service (DPS) fungerer med én enhet. Hvis du vil
ha to (2) enheter, må du også legge inn en ordre for to (2) tjenester.
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9. Hvordan vet når min ACN Digital Phone Service (DPS) har blitt aktivert?


En e-post vil bli sendt til e-postadressen du oppga til oss da du la inn
ordren.

 Installasjon og innstillinger
10. Kan jeg koble mer enn én telefonadapter til samme telefonnummer?


I motsetning til standardtelefoner, kan du ikke koble mer enn én (1)
telefonadapter til samme telefonnummer. Du kan derimot ha flere
telefonadaptere på samme sted med ulike numre på én konto.

11. Kan jeg bruke flere telefonhåndsett med ACN Digital Phone Service (DPS)?


Ja, dette er mulig med ACN-telefonadapter.



Mange av våre Phone Adaptor-kunder bruker trådløse telefonsystemer
som inkluderer en basisenhet og flere håndsett. Hovedstasjonen til den
trådløse telefonen plugger rett inn i `Telefon`-port til din telefonadapter.
Flere håndsett kan plasseres i huset ditt. Alternativt, kan du kjøpe en
multippel skjøtekontakt for telefonkontakt, og deretter koble den til
`Telefon`-poten til din telefonadapter. Dette gjør at du kan bruke flere
telefoner med din ACN Digital Phone Service (DPS).

12. Hvis du bruker flere telefonrør med ACN Digital Phone Service (DPS) og
telefonadapteren, vil alle telefonene ringe?


Ja, alle telefonene koblet til din ACN-enhet vil ringe og kan besvares.

 Funksjoner
13. Hvordan fungerer `Samtale venter` ?


Når du er på telefonen, vil du høre en rekke pip som indikerer en
innkommende samtale. For å ta imot innkommende samtaler og sette
parten som først ringer på vent, trykker du kort på telefonens
blinkekontakt (1-2 sekunder) eller hold kort nede "legg på"-knappen på
telefonen din. For å bytte tilbake til den opprinnelige parten, trykk kort
på telefonens blinkeknapp eller "legg på"-knappen igjen.
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14. Hvordan foretar jeg en trepartssamtale?


Tast inn det første nummeret du vil ringe til. Så snart personen tar
telefonen, trykk på knappen `Konferanse`. Denne handlingen vil
automatisk sette den første innringeren på vent og la deg taste inn det
andre nummeret. Angi den andre personens nummer og trykk på Ring.



Så snart person nummer to tar opp telefonen, trykk på `Konferanse`knappen igjen og den vil starte telefonkonferansen.

15. Hvordan vet jeg om min ACN Digital Phone Service (DPS) er utilgjengelig?


For å fastslå tjenestetilgjengelighet, vil du måtte ta telefonen koblet til
telefonadapteren, sjekke summetonen, og prøve å ringe og motta
samtaler. Prøv å slå mer enn ett nummer. Du bør også sjekke om du har
installert telefonadapteren din på riktig måte og påse at kablene er
sikkert tilkoblet.

16. Finnes det en telefonsvarertjeneste?


Ja. ACN Digital Phone Service (DPS) tilbyr telefonsvarer.

17. Tilbyr ACN Digital Phone Service (DPS) `Sperring av bestemte forbindelser`?


Ja, du kan sperre at telefoner blir tatt til premiumnumre ved å kontakte
ACN kundeservice.

18. Tilbyr ACN Digital Phone Service (DPS) standard samtalefunksjoner som anropsvarsel
nummervisning og anropsviderekobling?


Ja. ACN Digital Phone Service (DPS) tilbyr alle standardfunksjonene til en
tradisjonell telefontjeneste inkludert:
 Anropsvarsel
 Nummervisning
 Anropsviderekobling
 Holding av samtale - treveissamtale (lydkonferanse)
 Telefonsvarer
 Gjenoppringing av siste nummer
 Hurtigtast

19. Hvordan setter jeg opp hurtigtast?
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For å sette opp hurtigtast, angi *74, fulgt av et hurtigtastnummer
(ensifret nummer). Angi telefonnummeret du vil assosiere med det valgte
hurtigtastnummret og trykk på #. For å ringe nummeret, bare angi det
korresponderende ensifrede hurtigtastnummeret og trykk på #.

 Fakturering og betaling
20. Tilbyr ACN elektronisk fakturering?


Ja, ACN tilbyr elektronisk fakturering. Du vil bli varslet på e-post så snart
din månedlige faktura er tilgjengelig, med en kobling til hvor du kan se
den på nett.

21. Hvilke betalingsalternativer kan jeg velge mellom?


Betaling for ACN-enheten kan kun foretas med kredittkort. Du kan
deretter velge å betale ditt månedlige servicegebyr enten med
kredittkort eller direkte debitering.

 Din ACN-konto
22. Hvordan endrer jeg mine kontodetaljer eller administrerer mine tjenestealternativer?


Du kan administrere din konto online ved å bruke ACNs
selvbetjeningsportal (tilgjengelig via www.myacn.eu) eller ved å kontakte
kundeservice.
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Bruke ACN Companion-appen
 Generelle retningslinjer
23. Nedlasting og installering av ACN Companion





Besøk Google Play eller App Store for å laste ned gratisappen ACN
Companion.
Søk etter "ACN Companion"
Installer slik du ville installert enhver annen app på smarttelefonen din.
Så snart den er installert, start ACN Companion-appen og angi dine
påloggingsakkreditiver:
 Brukernavn
 Passord

Merk: Hvis du ennå ikke har et unikt brukernavn og passord, vennligst ring ACN kundeservice og
følg instruksjonene i den automatiske menyen.
24. Vil ACN Companion fungere på min smarttelefon?


Se den fullstendige listen over støttede smarttelefoner her

25. Bruker ACN Companion av mine mobilminutter?
o Så lenge du bare bruker ACN Companion-appen gjennom WiFi eller
3G/4G, brukes ikke dine mobile stemmeminutter. Mobildatapriser kan
derimot gjelde hvis de brukes på et 3G/4G-nettverk. Det er viktig å sørge
for at du bruker ACN Companion-appen for å ringe. ACN anbefaler Wi-Fi
som foretrukket tilkoblingstype.
26. Jeg har glemt mitt ACN Companion-bruker-ID og/eller passord. Hvordan finner jeg
denne informasjonen?


Hvis du har glemt brukernavn og passord, vennligst ring ACN
kundeservice og følg instruksjonene i den automatiske menyen.

27. Jeg vil endre mitt ACN Companion-brukernavn. Hvordan gjør jeg dette?


ACN Companion-brukernavnet er unikt for ditt telefonnummer og kan
ikke endres.
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28. Hvor mange ACN Companion-linjer kan jeg bestille med min ACN Digital Phone
Service?


En ACN Companion-linje er tilbudt med hver ACN Digital Phoneprimærlinje.

29. Hvordan bruker jeg ACN Companion på mer enn én smarttelefon?


ACN Companion er registrert med én smarttelefon om gangen. Hvis du vil
endre den registrerte smarttelefonen, vennligst ring ACN kundeservice og
følg instruksjonene i den automatiske menyen.

30. Hvordan avregistrerer jeg min nåværende smarttelefon for å laste ned ACN
Companion på en annen smarttelefon.


ACN Companion er registrert med én smarttelefon om gangen. Hvis du vil
endre den registrerte smarttelefonen, vennligst ring ACN kundeservice og
følg instruksjonene i den automatiske menyen.

31. Hvordan fjerner jeg ACN Companion fra smarttelefonen min?


Avinstaller appen som du ville gjort det med enhver annen applikasjon på
smarttelefonen din.

32. Kan jeg ringe min ACN Digital Phone Service-enhet fra ACN Companion-appen?


ACN Companion-appen og din primære ACN Digital Phone Service-enhet
deler samme telefonnummer. Hvis man forsøker å ringe fra ACN
Companion-appen til primærnummeret til ACN Digital Phone Service,
samtalen vil rutes til telefonsvarer.

33. Kan jeg overføre en samtale fra ACN Companion-appen til min ACN Digital Phone
Service-enhet?


Nei.

 Ringe/motta samtaler
34. Behøver jeg en Internett-forbindelse for å ringe med Companion-appen?
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Ja. Selv om det å ringe med ACN Companion er det samme som å foreta
en lokal samtale gjennom din mobilleverandør, krever det Wi-Fi eller
3G/4G for å sette opp samtalen.

35. Hvordan ringer og mottar jeg samtaler ved hjelp av ACN Companion?


Åpne appen og bare trykk på nummeret du vil ringe direkte eller dra opp
kontaktlisten din og velg telefonnummeret. Samtaler til ditt ACN Digital
Phone Service-nummer vil vises på smarttelefonen din så lenge du er
logget inn i ACN Companion-appen.

36. Kan jeg ringe ved hjelp av ACN Companion samtidig som min ACN Digital Phone
Service-enhet er i bruk?


Ja. Separate samtaler kan foretas fra både ACN Companion-appen og
ACN Digital Phone Service-enheten samtidig.

37. Kan jeg motta en samtale på ACN Companion samtidig som min ACN Digital Phone
Service-enhet er i bruk?


Ja. ACN Companion kan motta samtaler samtidig som ACN Digital Phone
Service-enheten er i bruk. ACN Digital Phone Service-enheten kan også
motta samtaler mens ACN Companion er i bruk.

38. Hva skjer hvis jeg mottar en inngående samtale til smarttelefonen min mens ACN
Companion er i bruk.


iPhone
En iPhone setter automatisk ACN Companion-oppringeren på vent og
besvarer den innkommende samtalen.



Android
En Android-enhet varsler deg om den innkommende samtalen, og lar deg
dermed sette ACN Companion-oppringeren på hjem og gir deg
muligheten til å besvare den innkommende samtalen.

39. Hvis noen ringer mitt digitale ACN-telefonnummer, vil smarttelefonen min ringe?


Ja. Så lenge du er logget inn i ACN Companion-appen, vil du motta
samtalen på smarttelefonen din og på ditt primære digitale ACNtelefonnummer. Denne teknologien kalles `twinning`.

40. Kan jeg bruke ACN Companion til å foreta videosamtaler?
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ACN Companion støtter kun lydsamtaler.

41. Kan jeg bruke min mobiltelefons kontaktlisten til å foreta en samtale gjennom min
ACN Digital Phone Service?


Nei. Du må bruke kontaktlisten i ACN Companion-appen for å foreta en
samtale. Hvis du foretar en samtale fra din hovedkontaktliste, vil den bli
assosiert med telefontjenesteplanen du har med din
mobiltelefonleverandør.

42. Min ACN Digital Phone Service-adapter er ikke tilkoblet. Kan jeg fortsatt bruke ACN
Companion på min smarttelefon?


Ja. Så snart du har bestilt ACN Companion-appen og installert den på
smarttelefonen din, kan du starte å ringe og motta samtaler ved hjelp av
appen. ACN Companion vil operere uavhengig av hvorvidt din ACN Digital
Phone Service-enhet er tilkoblet.



Viktig! Din ACN Digital Phone Service-konto må være i god
stand. Suspendert tjeneste for ikke-betaling vil følgelig bety at din ACN
Companion-app og din ACN Digital Phone Service ikke vil kunne
ringe/motta samtaler.

 Funksjoner
43. Vil jeg kunne sjekke min ACN Digital Phone Service-telefonsvarer fra ACN Companionappen?


Ja. Du kan hente opp dine meldinger på telefonsvareren ved å taste *62
(fra din smarttelefon) eller ved å taste ditt ACN Digital Phone Servicenummer direkte.

44. Hvordan vet jeg om jeg har en melding som venter på telefonsvareren?


Dette vil avhenge av smarttelefonen du bruker applikasjonen i. En iPhone
vil vise en numerisk indikator av en ventende melding. Det er ingen
indikator på en ventende melding hvis du bruker en kompatibel Androidenhet.

45. Kan jeg foreta treveissamtaler (telefonkonferanser) ved hjelp av ACN Companion?
DPS_API_NO_2016_v2



Ja.

46. Hva vises på anropsnummerkontroll når jeg ringer fra ACN Companion-appen?


Anropsnummerkontrollen viser ditt primære ACN Digital Phone Servicetelefonnummer.

 Feilsøk
ACN anbefaler at du ikke endrer Preferanser eller Avanserte innstillinger i ACN
Companion-appen. Hvis du foretar endringer og oppdager et problem, vennligst
gjenopprett Preferanser eller Avanserte innstillinger til standardinnstillinger når du
avinstallerer og reinstallerer appen.
47. Jeg har lydkvalitetproblemer. Hva kan jeg gjøre for å forbedre kvaliteten til samtalen
min?


Bruke en Wi-Fi-forbindelse der det er mulig. Denne typen forbindelse vil
gi den beste kvalitetsopplevelsen. Hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig, er det
nest beste alternativet å bruke en 4G-dataforbindelse. Selv om den er
kompatibel på et 3G-nettverk, vil du kanskje oppleve
lydkvalitetsproblemer.

48. Jeg har en Internett-forbindelse på smarttelefonen; jeg kan derimot ikke ringe/motta
samtaler ved hjelp av ACN Companion-appen. Hva er galt?





Bekreft at enheten er på nett ved å gå inn på en nettside.
Bekreft at appen er registrert og at innloggingsdetaljene dine er korrekte.
 Brukernavnet og passordet ditt kan du finne ved å ringe ACN
kundeservice og følg instruksjonene i den automatiske menyen.
Trykk på Telefon-ikonet nede til venstre i ACN Companion-appen
(standardskjerm). Du skal se meldingen "Phone ready" (Telefon klar) og
ditt assosierte ACN Digital Phone Service-nummer oppe/midt på
skjermen på smarttelefonen din.
 Hvis den vises, bør du kunne ringe/motta samtaler.
 Hvis ikke, logg ut av applikasjonen og logg inn igjen ved å gå til
Innstillinger (ikonet nederst til høyre) og trykke på
Avloggingsalternativet oppe til høyre i applikasjonen.

49. Jeg har merket meg at samtalene mine forsvinner etter 15 minutter. Hva er galt?
DPS_API_NO_2016_v2



Etter innledende testing, har vi funnet ut at noen Internetttjenesteleverandører (ISP-er) begrenser VoIP-samtaler til 15 minutter.
Vennligst kontakt din ISP direkte for å henvende deg om dette. Dette er
dessverre utenfor ACNs kontroll.



Du kan prøve å bruke mobildataene dine også.

 Annet
50. Hvor mye data forbrukes ved å bruke ACN Companion på et 4G eller 3G-nettverk?


En 5-minutters samtale bruker typisk 2,2 MB data. Avhengig av
tilkoblingstypen, kan inntil 6,5 MB data brukes.

51. Hvordan foretar jeg endringer for å optimalisere innstillingene i ACN Companion?


Appinnstillinger for ACN Companion har blitt optimalisert for ACNkunder. Vi anbefaler at du ikke gjør endringer.

52. Hva er standardinnstillingene for ACN Companion-appen?
iPhone
Account / Konto
Enabled – On / Aktivert – På
Preferences / Preferanser
Mobile Data Network / Mobildatanettverk
Use When Available - Enabled / Bruk når tilgjengelig - Aktivert
Allow VoIP Calls - Enabled / Tillat VoIP-samtaler - Aktivert
General / Generelt
Run in Background -Enabled / Kjør i bakgrunnen -Aktivert
Incoming Call / Innkommende samtale
Play Ringtone - Enabled / Spill av ringetone - Aktivert
Vibrate - Enabled / Vibrer - Aktivert
Alert Answer - Enabled / Varselsvar - Aktivert
Alert Missed - Enabled / Varsel mistet - Aktivert
Ringtone - Marimba / Ringetone - Marimba
Call in Progress / Samtale pågår
Background Image – solid color / Bakgrunnsbilde – solid farge
Contact Image - None / Kontaktbilde - Ingen
Phone Number / Telefonnummer
Single Touch To Call - Enabled / En berøring for å ringe - Aktivert
Show URI Domain - Disabled / Vis URI-domene - Deaktivert
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Login Control / Innloggingskontroll
Auto Login - Enabled / Automatisk innlogging - Aktivert
Advanced Settings / Avanserte innstillinger
Verbose Logging – Disabled / Verboselogging – Deaktivert
Send Log – Call Statistics – Displays statistics on last call / Send logg –
Samtalestatistikk – Viser statistikk for siste samtale.
Android
(alternativer kan variere etter Android-enhet)
Account / Konto
Account Specific Features / Kontospesifikke funksjoner
Disable Mobile Data – Disabled / Deaktiver mobildata – Deaktivert
Disable VoIP Calls - Disabled / Deaktiver VoIP-samtaler - Deaktivert
Preferences / Preferanser
Mobile Data Network / Mobildatanettverk
Use When Available - Enabled / Bruk når tilgjengelig - Aktivert
Allow VoIP Calls - Enabled / Tillat VoIP-samtaler - Aktivert
Incoming Call / Innkommende samtale
Play Ringtone - Enabled / Spill av ringetone - Aktivert
Vibrate - Enabled / Vibrer - Aktivert
Contact Image – Enabled / Kontaktbilde – Aktivert
Ringtone - Marimba / Ringetone - Marimba
Phone Number / Telefonnummer
Single Touch To Call - Enabled / En berøring for å ringe - Aktivert
Show URI Domain - Disabled / Vis URI-domene - Deaktivert
Additional / Tillegg
Audio Gain – Reset all to return to defaults / Lydforsterkning – Tilbakestill
alle returer til standard
Play Keypad Tone - Disabled / Spill av tastaturone - Deaktivert
Keep Wi-Fi Radio Awake – Enabled / Hold Wi-Fi-radio våken – Aktivert
Auto Start on Boot – Enabled / Autostart ved oppstart – Aktivert
Contact Sort Order-First Name / Sorteringsrekkefølge kontakt-fornavn
Contact Display Order – First Name First / Rekkefølge kontaktskjerm –
Fornavn først
Use Phonetic Sorting- Disabled / Bruk fonetisk sortering- Deaktivert
Use LED Notifications - Disabled / Bruk LED-varsler - Deaktivert
Login Control / Innloggingskontroll
Auto Login - Enabled / Automatisk innlogging - Aktivert
Advanced Settings / Avanserte innstillinger
Echo Cancellation – Disabled / Ekkokansellering – Deaktivert
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Microphone Gain – Highest / Mikrofonforsterking – Høyeste
Speaker Gain – Highest / Høyttalerforsterking – Høyeste
Advanced Media Options / Avanserte mediealternativer
Audio API Type – Audio Track / Lyd API-type – Lydspor
Echo Cancellation Mode – Auto / Ekkonkanselleringsmodus – Auto
Auto Gain Control – Enabled / Automatisk forsterkingskontroll– Aktivert
Low Latency Control – Disabled / Lav latenskontroll – Deaktivert
Device Hardware / Enhetsmaskinvare
Speakerphone Fix – Disabled / Høyttalertelefon Fix – Deaktivert
Audio Input Source – Voice Communication / Lydinngangskilde –
Stemmekommunikasjon
Playback Stream – Voice Call / Avspillingsstrøm – Telefonsvarer
Application Logging / Applikasjonslogging
Verbose Logging – Enabled / Verboselogging – Aktivert
Send Log – Not used / Send logg – Ikke bruk
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