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1. ACN videotelefon

1-1. kompoNeNter til videotelefoNeN

Følgende artikler skal være vedlagt din ACN videotelefon. Dersom det mangler en artikkel, kontakt ACN kundeservice 

Hovedenhet Håndsett

Ethernet-kabel (RJ-45)

 
 

Strømadapter
*Advarsel: Bruk strømadapteren som er vedlagt videotelefonen. Ved å bruke et annet 

strømadapter enn det som er vedlagt fra ACN kan dette forårsake ødeleggelse eller 

brann i videotelefonen.

Telefonkabel (RJ-11)

1-2. SikkerhetSiNStrukSjoNer

Denne innstruksjonen skal bidra til brukersikkerhet og forebygge økonomisk tap. 
Les denne nøye før du bruker videotelefonen.

Det er to forholdsregler som forklares på følgende måte:
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ADVARSEL
Når strømadapteren er frakoblet, slå av 
strømbryteren før du fjerner støpslet fra 
stikkontakten.

Dersom du kobler fra strømadapteren 
mens strømbryteren er slått på,  kan dette 
forårsake funksjonsfeil på videotelefonen.

Ikke installer videotelefonen på et usikkert 
sted eller på en ustabil overflate.

Videotelefonen kan komme til å fungere 
dårlig eller ikke i det hele tatt.

Bruk en myk klut når du rengjør LCD-
skjermen og kameraet.

Ikke bruk sterke, kjemiske oppløsninger 
eller rengjøringsmidler som inneholder 
slipemiddel da det kan skade 
videotelefonen og spesielt LCD-skjermen 
og kameraet.

Bruk den best tilgjengelige stikkontakten for å installere videotelefonen

ADVARSEL  

Ikke installer videotelefonen i et støvete 
miljø eller der den kan bli utsatt for gass.

Ikke demonter eller endre videotelefonen 
eller strømadapteren. Garantien dekker 
ikke feil som oppstår på grunn av dette.

Videotelefonen må ikke innstalleres i 
fuktige omgivelser,da dette kan føre til 
skader,som overoppheting, elektriske støt 
og lignende.

Ikke utsett videotelefonen for direkte 
sollys eller installer den nært varmekilder 
som radiatorer.

Ikke berør strømadapteren i tordenvær for 
å unngå elektrisk støt.

Beskytt videotelefonen fra støt og slag, 
og da spesiellt skjerm og kamera, for å 
unngå skade.

Hurtig temperaturendring kan forårsake 
skade på videotelefonen. 

Koble fra strømkabelen når 
videotelefonen ikke er i bruk i en lengre 
periode.

Bruk bare strømadapteren som er vedlagt 
videotelefonen.
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1-3.  Slik gjør du deg kjeNt med videotelefoNeN

FoRAn 

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

� Håndsett Håndsett til videotelefonen

� Høyttaler Spiller ringetoner og overfører lyd i høyttalertelefon-
modus.

� Kamera Tar opp bilder som sendes til mottakeren.

� LCD-skjerm Viser bilde av deg og bilde av den du snakker med under 
samtalen.

� Tastatur Knapper som betjener funksjonene på videotelefonen.

� Mikrofon Mottar og sender lyd i høyttalertelefon-modus.

BAk 

I/O +12V DC
POWER

USB LAN WAN LINE PHONE VIDEO OUT AUDIO OUT

ON/OFF (I/O) Slår videotelefonen på/av

POWER (DC IN) Tilkobling av strømadapteren

USB USB-port for å overføre data til/fra videotelefonen

LAN Lokal nettverkstilkobling

WAN Kobler til Internett via Ethernet-kabelen

PHONE Kobler til trådløs telefon eller telefon med kabel til videotelefonen

VIDEO OUT Overfører video til TV eller PC 

AUDIO OUT Overfører lyd til eksterne høyttalere eller lydsystem

LAN LAN (lokal nettverkstilkobling) er et datanett som dekker et lite geografisk område, hus, kontor eller flere 
bygninger f.eks. en skole.  
 
Et hjemmenettverk er en privat, lokal nettverkstilkobling som brukes til å koble sammen flere enheter i huset. 
Det enkleste hjemmenettverket brukes til å koble sammen 2 eller flere PC-er for fildeling, skrivere og en enkel 
nettverkstilkobling (vanligvis bredbånd via kabel eller DSL).

WAN WAN(fjernnett) er ett datanett som dekker ett større område.WAN brukes ti og koble sammen flere LAN,og 
andre typer nettverk,for at PC brukere på ett sted,skal kunne kommunisere med brukere andre steder.Router 
gir oversettelse av nettverks adresser(NAT)noe som gjør det mulig for flere PC-er/videotelefoner,kan dele på en 
IP adresse/internett oppkopling.Routeren kan som oftest identifiseres ved att den nesten alltid har 5 Ethernet-
porter, en port er adskilt fra de 4 andre.



�

TASTATuR

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

(�) REGISTER Det grønne LED-lyset er på når videotelefonen er tilkoblet ACN Digitaltelefoni.

(�) STRØMFORSYNING Indikerer at videotelefonen er slått på.

(�) POST Gjør det mulig for deg å hente video/personsvar. 

(�) PÅ VENT Gjør det mulig for deg å sette en samtale på vent.

(�) MUTE Kobler ut stemmen og videooverføring under samtalen.

(�) TELEFONBOK Gir deg adgang til din personlige telefonbok. 

(�) KONFERANSE Tillater audiokonferanse med flere innringere på samme samtale (3 på linjen). 

(8) PERSONVERN Kobler midlertidig ut overføring av videosignaler under en samtale.

(9) * Tast inn “*” 

(�0) TALLTASTATUR Angir telefonnummer i ringemodus eller bokstaver i menyen ”Innstillinger”.

(��) # Tast inn “#”.
Avviser innkommende samtaler.

(��) MENY Aktiverer “Hovedmenyen” på LCD-skjermen. 

(��) TILBAKE Går til tidligere meny fra menyen “Innstillinger” eller menyen “Oppsett” under en samtale 
og sletter tegn når du angir informasjon. 

(��) MITT INNHOLD Tilgjengelig liste over innhold.  

(��)  Navigasjonsknapp opp.

(��) OK  Brukes for å angi valg og lagre innstillinger i menyen “Innstillinger”.

(��)   Navigasjonsknapp ned.

(�8)  
Venstre navigasjonsknapp.

(�9)  
Høyre navigasjonsknapp.

(�0) STATUS Liste over informasjon som er nødvendig for teknisk support, f.eks. konfigurasjon og 
programvareversjon.

(��) CAPS Gjør det mulig for deg å angi store bokstaver og angi bokstavtyper eller tegn. Skifter 
mellom sifre og små og store bokstaver.  

(��) MINE TILLEGGSTJENESTER Oversikt over mulige tilleggstjenester 

(��) RING PÅ NYTT Ringer det siste ringte nummeret på nytt.

(��) HØYTTALER Aktiverer/deaktiverer høyttalertelefon-modus.

(��) ANROP Foretar anrop til det oppringte nummeret.
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1-4. Slik iNStAllerer du videotelefoNeN

Kontroller at du har følgende komponenter før du installerer videotelefonen. Følg installasjons prosedyrene som er angitt i 
hurtiginstallasjons veiledningen som er vedlagt videotelefonen for å få best mulig resultat.  

Koble mikrofonen til tilkoblingspunktet på siden av ACN 
videotelefon. Koble strømadapteren til strømporten. 

Koble Ethernet-kabelen til WAN-porten. Slå på strømbryteren. 

MERK: Det kan ta opp til 8 minutter før videotelefonen er klar til bruk. Systemet foretar en innledende programvare oppdatering og 
kobler til ACNs digitaltelefonitjeneste. LCD-skjermen viser status etter hvert som prosessen går fremover. Når prosessen er ferdig blir 
registreringslyset grønt.

2.  Slik bruker du de grunnleggende funksjonene 
på videotelefonen

2-1 foretA et ANrop 

2-1-1. foretA et ANrop ved hjelp Av tAStAturet

Løft opp håndsettet eller trykk på knappen 

• Tast inn telefonnummeret 

• Trykk på knappen  for å ringe

MERK: Se avsnitt 3-2 for instruksjoner om å taste inn tegn.
Lyden på tastaturet er slått av som standard. Dersom du vil slå på lyden på tastaturet, se avsnitt 3-6-1-3, lyd. 
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2-1-2. foretA et ANrop i hvilemoduS (Når lCd-SkjermeN er Slått Av)

Tast inn det første sifferet i telefonnummeret. 

• Et vindu vises på skjermen. 

• Tast inn de neste sifrene i telefonnummeret. 

• Trykk på knappen  for å ringe

 
2-1-3. foretA et ANrop frA SAmtAleloggeN 
Trykk på knappen “MENU” 

• Bruk navigasjonsknappene “     ” for å velge “Samtalelogg”

• Trykk på knappen 

• Velg nummerkategori som du ønsker å ringe (alle anrop, mottatte anrop, oppringte nummer, ubesvarte anrop) ved bruk av 

navigasjonsknappene “   ” (f.eks.: velg ”Oppringt”)

• Trykk på knappen 

• Bruk navigasjonsknappene “   ” for å velge ønsket nummer 

• Trykk på knappen 

• Bruk navigasjonsknappene “   ” for å velge ”Ringe til”

• Trykk på knappen 

Velg “Samtalelogg” fra hovedmenyen Velg ønsket ringekategori

Velg nummeret du ønsker  Velg ”Ring” og trykk på knappen 
å ringe og trykk på knappen 

 
2-1-4. foretA et ANrop frA telefoNbokeN

Trykk på knappen “MENU” når LCD-skjermen er slått av eller er i dvalemodus.

• Hovedmenyen vises  

• Velg menyen Telefonbok ved bruk av navigasjonsknappene “   ”

• Trykk på knappen 

ELLER
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• Trykk på knappen “Telefonbok”  som er plassert foran på videotelefonen. 

• Velg ”Alle kontakter” ved bruk av navigasjonsknappene “   ”

• Velg ønsket kontakt og trykk på  eller 

• Velg nummer (video, mobil, hjem, firmaets telefonnummer) som du ønsker å foreta 

 et anrop til ved bruk av navigasjonsknappene “   ”

• Trykk på knappen 

Velg “Telefonbok” fra hovedmenyen  Velg “Alle kontakter”

Velg ønsket kontakt og trykk  Velg nummeret som du ønsker å ringe 

knappen  eller knappen   til og trykk på knappen  

2-2. mottA et ANrop

Når videotelefonen ringer viser LCD-skjermen hvem som ringer eller navn og telefonnummer på den som ringer. Løft opp håndsettet 

eller trykk på knappen ” for å svare på samtalen. Dersom et bilde er knyttet til kontakten, vises bildet.

 
2-3. Slik AvviSer du et ANrop

Dersom du ikke kan eller ikke ønsker å svare på et anrop, trykk på knappen  for å avvise samtalen. Samtalen lagres direkte på 
personsvar.

 



��

2-4. Slik AvSlutter du eN SAmtAle

Legg på håndsettet eller dersom du bruker høyttaler funksjonen, trykk på knappen . 

MERK: Dine samtaledata lagres i samtaleloggen.

2-5. Slik lytter du til video/tAlepoStkASSe 
En konvolutt vises nederst til høyre på skjermen og indikerer at du har mottatt video/melding på personsvar og antall melding(er).  

For å hente video/melding på personsvar:

• Trykk på knappen “Melding”  som er plassert foran på videotelefonen.

• Tast inn din 4-sifrede adgangskode og trykk på #

• Trykk 1 for å hente video/melding på personsvar 

• Dersom du har en melding, indikerer lyden om det er melding på personsvar eller videomelding.

FUNKSJONER FOR VIDEO/MELDING PÅ PERSONSVAR

Trykk på Kommando

# Tast Lagre meldingen

7 Slett meldingen

2 Gjenta meldingen

4 Gå tilbake til forrige melding

5 Spill av meldingen

6 Gå til neste melding

8 Ring tilbake

9 Ytterligere muligheter

# Tast Gå tilbake til forrige meny

 
2-6. iNformASjoN om videotelefoNeN

Velg ikonet “Informasjon” fra hovedmenyen for å se informasjon om videotelefonen.
Trykk på knappen  eller knappen  foran på videotelefonen for å avslutte. 
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2-7. Nyttige fuNkSjoNer uNder eN SAmtAle

 
2-7-1. mute

Trykk på “mute” tasten  for å slå av lyden ut. For att den du snakker med skal kunne høre deg igjen, trykk “mute” igjen. 
Nå er lyden tilbake.

 
2-7-2 perSoNverN

Trykk på knappen “Personvern”  for å hindre at ditt bilde vises til andre. I personvern-modus vises en logo i stedet for ditt bilde på 
mottakerens skjerm. For å avslutte personvern-modus, trykk på knappen “Personvern” på nytt.

 
2-7-3. volumkoNtroll 
Du kan kontrollere volumet ved å bruke navigasjonsknappene “   “ under en samtale.  

Volumikonet vises øverst på LCD-skjermen. 

“ ” Reduserer volumet “  ” Øker volumet

For å kontrollere volumet under en samtale:

• Trykk på knappen “MENU”

• Velg ”Volumkontroll” ved bruk av navigasjonsknappene “   ”

• Trykk på knappen 

• Bruk “   “ for å justere volumet

• Trykk på knappen  for å gå tilbake til forrige meny
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2-7-4. lySStyrkekoNtroll 

Du kan justere lysstyrken på LCD-skjermen ved å bruke navigasjonsknappene “   “ under en samtale. 

Lysstyrkeikonet vises øverst på LCD-skjermen.

For å kontrollere lysstyrken på LCD-skjermen under en samtale:

• Trykk på knappen “MENU”

• Velg ”Lysstyrkekontroll” ved bruk av navigasjonsknappene “   ”

• Trykk på knappen 

• Bruk “   “ for å justere: 

• Trykk på knappen  for å gå tilbake til forrige meny

2-7-5. på veNt

Du kan sette en samtale på vent ved å trykke på knappen “På vent”  under en samtale. 

LCD-skjermen blir svart og ingenting vises. For å fortsette samtalen, trykk på knappen “På vent” på nytt. 

Innringeren ser ”Vent” Den oppringte personen ser “På vent”

2-7-6. AudiokoNferANSe (3 på liNjeN)
Funksjonen for audiokonferanse muliggjør 3 på linjen under en samtale. For å aktivere, trykk på knappen ”Vent”  under samtalen. 

Dette setter innringeren på vent.  

Innringeren ser ”Vent”  Den oppringte personen ser “På vent”

• Slå nummeret til den tredje personen som du vil ha med i konferansen og trykk på knappen   

• Når den tredje personen svarer, trykk på knappen 
 

MERK:  Dersom personen som satte i gang konferansen legger på under samtalen, avsluttes samtalen for alle. 
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2-7-7. SAmtAle veNter 
Du hører en hakkende lyd som indikerer innkommende samtaler og innringerens ID vises.

• For å godta innkommende samtale. Trykk "1" (innringeren settes på vent)

• For å avvise samtalen, trykk på “2” (den nye innringeren hører et opptattsignal)

• Når den innkommende samtalen er avsluttet, trykk på ”Vent”  på nytt for å koble til den opprinnelige innringeren på nytt.  

2-8. viderekobliNg

Viderekoblingsfunksjonen gjør det mulig å sende et anrop videre til et annet telefonnummer eller til din personsvartjeneste.
For å aktivere denne funksjonen følger du ganske enkelt instruksjonene nedenfor – avhengig av hvilket alternativ du velger:

FAST VIDEREKOBLING 

Aktivering Tast *72 etterfulgt av “Ring” knappen , deretter nummeret du ønsker at samtalene skal 
viderekobles til, etterfulgt av # knappen

Deaktivering Tast #21 etterfulgt av “Ring” knappen   

FAST VIDEREKOBLING TIL PERSONSVARTJENESTEN

Aktivering Tast *21 etterfulgt av “Ring” knappen   

Deaktivering Press #21 followed by the “Call” button   

VIDEREKOBLING TIL OPPTATT (den som ringer får opptattsignalet)

Aktivering Tast *90 etterfulgt av “Ring” knappen   

Deaktivering Tast *91 etterfulgt av “Ring” knappen   

VIDEREKOBLING TIL PERSONSVARTJENESTEN NÅR OPPTATT  
(den som ringer blir viderekoblet til Personsvartjenesten hvis du er opptatt med en annen samtale)

Aktivering Tast *40 etterfulgt av “Ring” knappen  

Deaktivering Tast #40 etterfulgt av “Ring” knappen   

VIDEREKOBLING OM INGEN SVARER

Aktivering Tast *92 etterfulgt av “Ring” knappen , deretter nummeret du ønsker samtalen viderekoblet til, etterfulgt av # 

Deaktivering Tast *93 etterfulgt av “Ring” knappen   

VIDEREKOBLING TIL PERSONSVARTJENESTEN OM INGEN SVARER  
(den som ringer blir viderekoblet til Personsvartjenesten dersom ingen svarer)

Aktivering Tast *41 etterfulgt av “Ring” knappen 

De-activation Tast #41 etterfulgt av “Ring” knappen   

Vær oppmerksom på at ACN’s standard pris påløper på de viderekoblede samtalene, avhengig av om det er til et fastlinje- 
eller mobilnummer samtalen viderekobles til.
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2-9. overføriNg Av SAmtAler til/ frA eN ekStrA telefoN

Ønsker du å overføre en samtale til eller fra en telefon som er ekstra tilkoblet porten på din Videotelefon gjør du ganske  

enkelt følgende:

OVERFØRING AV SAMTALER FRA DIN VIDEOTELEFON

Tast “Ring” knappen . Nå ringer den ekstra telefonen. Svar ganske enkelt på oppringningen, og overføringen er fullført.

OVERFØRING AV SAMTALER TIL DIN VIDEOTELEFON

Tast *� på den ekstra telefonen for å overføre kun lyd til din 

Videotelefon.

Tast*� på den ekstra telefonen for å overføre både lyd og bilde til 

din videotelefon

3. Oppsett
3-1. hovedmeNyeN

Trykk på knappen “MENU” for å vise hovedmenyen. 
Merk: For å navigere på menyen, bruk knappene ”     ” til du kommer til ønsket menyelement, deretter trykker du 
på knappen 

VALG I HOVEDMENYEN

Telefonbok
Lagre kontaktnavn og ofte oppringte numre

Søk etter telefonnummer med navn og nummer 

Foreta anrop direkte 

•

•

•

Samtalelogg Se de siste samtalene i samtaleloggen inkludert totale anrop, mottatte anrop, oppringte nummer og ubesvarte 
anrop

Foreta anrop direkte 

•

•

Innstillinger Gir tilgang til et utvalg av innstillinger, inkludert system, tidspunkt, oppgradering og administrasjonsinnstillinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I menyen “Systeminnstillinger” kan du håndtere valg av lyd og vise alternativer, i tillegg til tilgang til dine 
nettverksinnstillinger og funksjonen nullstilling av fabrikkinnstillinger.

I menyen “Nettverk” får du tilgang til innstillingene for Internett og grensesnitt. For å justere disse 
innstillingene, kontakt ACN kundeservice.  

Fabrikkinnstillinger lar deg slette konfigureringen og nullstille standard fabrikkinnstillinger. Dersom det er 
nødvendig, gir ACN kundeservice deg passordet for å nullstille videotelefonen.  

I menyen “Lyd” kan du innstille ringetoner, ringevolum, lydeffekter, lydvolum og audio-utgang. 

Menyen “Skjerm” lar deg aktivere og håndtere video-utgang, lysstyrke på LCD-skjermen, 
opplastingshastighet, bildeopptak (tar opp og lagrer bilder fra videosamtaler som kan koples med kontakter 
i telefonboken), se deg selv (Self View), strømsparing (kontrollerer timing for digital fotoramme og 
bakgrunnsbilde), bakgrunnsbilde, digital fotoramme og språk alternativer.

Menyen “Administrator” gir tilgang til SIP, A/V-kodekinnstillinger, DNS-, Proxy- og LAN-innstillinger. For å 
justere disse innstillingene, kontakt ACN kundeservice.  

•

•

•

•

•

•
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Menyen “Tidsinnstilling” lar deg innstille tidsparametre slik som NTP, DST og GMT.

I menyen “Oppgrader” får du tilgang til serveradressen for oppgradering og metoden for å oppgradere 
programvaren. For å justere disse innstillingene, kontakt ACN kundeservice.  

•

•

Digital 
fotoramme Den digitale fotorammen lar deg se bilder fra minnebrikken eller SD-kortet som lysbildefremvisning.•

Informasjon Informasjons skjermen viser hoved system innstillinger for videotelefonen. •

3-2. Slik bruker du tAStAturet 

Talltaster Brukes til inntasting av tegn •

 (Caps) Gjør det mulig for deg å velge tegn (sifre, små og store bokstaver)•

 (Tilbake) Gjør det mulig for deg å gå tilbake til forrige meny•

 (OK) Brukes for å velge og bekrefte valg•

 
Navigasjonsknapper

Brukes for å navigere mellom ulike menyer

Leder deg til redigeringsmodus og lar deg innstille verdier for valgte elementer 

•

•

 
3-3. Slik tASter du iNN tegN

Trykk på knappen  for å velge ønsket tegnsetting (sifre, små og store bokstaver). Nåværende Tegn indikeres øverst til venstre på 

LCD-skjermen med ett av følgende ikoner:

      Indikerer sifre

      Indikerer små bokstaver

      Indikerer store bokstaver

Modus
Tast Liten bokstav Stor bokstav Sifre

:@/ :@/ 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

* * *

# # # .

Mellomrom Mellomrom Mellomrom
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3-3-1. Slik tASter du iNN tAll

Eksempel: For å taste “123”:

• Trykk på knappen  til  vises øverst til venstre på skjermen.

• Trykk på knappene      på rad.

3-3-2. Slik tASter du iNN bokStAver 
• Trykk på knappen  til  vises øverst til venstre på skjermen.

• Trykk på tilsvarende knapper til ønsket bokstav vises. Eksempel: For å taste ”SKY”:

• Trykk på knappen   for å stille inn tastaturet til 

• Trykk på tilsvarende knapper for “S”, “K”, og “Y” på rad:     ,   ,   

3-3-3. Slik tASter du iNN tAll og bokStAver

Eksempel: For å taste “123.com”:

• Trykk på knappen  for å innstille inndatamodus til  

• Trykk på knappene       på rad.

• Trykk på knappen  for å innstille inndatamodus til  

• Trykk på tilsvarende knapper for ”com” til ønsket bokstav vises:

• Trykk på knappene    ,    ,  på rad 

3-4. telefoNbok

Telefonboken gjør det mulig for deg å lagre ofte oppringte numre og foreta et anrop direkte. Det kan lagres opp til 300 kontakter i 
telefonboken.

Velg ”Telefonbok” fra hovedmenyen Telefonbokmenyen

3-4-1. Alle koNtAkter

“Alle kontakter” lister opp alle kontakter som du har lagret i telefonboken. Du kan redigere, lagre eller slette kontaktinformasjonen.

Velg ”Alle kontakter” fra listen ”Alle kontakter”
telefonbokmenyen
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3-4-1-1. legg til Ny oppføriNg

“Legg til ny oppføring” gjør det mulig for deg å legge til ny kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, oppsett for tilsvarende 
ringetone i tillegg til bilde av kontakten. Velg “Lagre” etter at du har tastet inn informasjonen. Velg “Avbryt” dersom du ikke vil lagre 
informasjonen.

Velg “Legg til ny innføring” fra Tast inn informasjon og 
menyen Alle kontakter velg ”Lagre”

3-4-1-2. foretA et ANrop 
Du kan foreta et anrop til alle som er listet i “Alle kontakter” ved å velge navn og nummer som du vil ringe.  

Velg kontakt fra  Velg “Ring”  Velg nummeret du ønsker å ringe

listen ”Alle kontakter”   og trykk på knappen    

3-4-1-3. rediger eN koNtAkt

Du kan redigere informasjon som telefonnummer, navn, ringetone og bilde av kontakten. Velg “Lagre” endringene,når du er ferdig. 
Velg “Avbryt” dersom du ikke vil lagre informasjonen.

Velg kontakt fra listen ”Alle kontakter” Velg ”Rediger” Tast inn informasjon og velg ”Lagre”

3-4-1-4. Slett eN koNtAkt

Du kan slette kontaktinformasjon som du ikke trenger.

Velg kontakt fra listen ”Alle kontakter”  Velg ”Rediger” Velg ”JA” for å slette
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3-4-2. Søk 
Du kan søke etter en kontakt som er lagret i telefonboken ved å velge navn eller nummer og foreta et anrop, redigere eller slette 
kontaktinformasjon.  

Velg “Søk” fra telefonbokmenyen Søkemeny

3-4-2-1. Søk etter NAvN

Du kan søke etter en kontakt etter navn i telefonboken ved å velge “Søk etter navn”. 
MERK: Du bør taste inn alle tegn ved å bruke store og små bokstaver.

Velg “Søk etter navn” fra  Tast inn navnet som du søker Kontaktinformasjonen vises

søkemenyen etter og trykk knappen 

3-4-2-2. Søk etter Nummer

Du kan søke etter et nummer som er lagret i telefonboken.

Velg “Søk etter nummer” fra  Tast inn nummeret som du søker Kontaktinformasjonen vises

søkemenyen etter og trykk knappen 

3-4-2-3. Slik foretAr du et ANrop, oppdAterer og Sletter iNformASjoN

Du kan foreta et anrop til et nummer i telefonboken, oppdatere eller slette lagret kontaktinformasjon. 
Foreta et anrop

Velg ”Ring”   Velg nummeret du ønsker å ringe og trykk på knappen 
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Slik oppdaterer du informasjon Slik sletter du informasjon

Velg ”Rediger” og trykk på knappen Velg ”Slett” for å “slette” en kontakt 

  for å Oppdatere en oppføring, og  og trykk deretter på knappen .

velg deretter “Lagre” Velg “Ja” for å bekrefte slettingen  

3-4-3. Slett Alle

Du kan velge å slette all informasjon i telefonboken ved å velge “Slett alle” etterfulgt av ”Ja”.

ADVARSEL: VED Å VELGE “JA” SLETTES ALLE OPPFØRINGER I TELEFONBOKEN. DU VIL IKKE FÅ MULIGHET TIL Å 
BEKREFTE OM DU VIL SLETTE ALLE OPPFØRINGER ETTER AT DU HAR VALGT “JA”, OG DU KAN IKKE Å GJENOPPRETTE 
SLETTEDE OPPFØRINGER.  

Velg “Slett alle” fra telefonbokmenyen Velg “Ja” for å bekrefte slettingen  

3-5. SAmtAlelogg

Du kan se alle mottatte anrop, oppringte numre og ubesvarte anrop og velge å foreta et anrop, lagre eller slette det fra telefonboken. 

Velg ”Samtalelogg” fra hovedmenyen Samtaleloggmeny

MERK: Maks. 300 anrop (mottatte anrop, oppringte numre og ubesvarte anrop) kan lagres i samtaleloggen. Overskrider du dette 
antallet blir det første anropet slettet først.
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3-5-1. Alle ANrop

Du kan se en liste over mottatte anrop, oppringte nummer og ubesvarte anrop ved å velge ”Totale anrop”. Du kan også foreta et anrop 
direkte fra denne menyen.  

Velg ”Totale anrop” fra menyen  Velg ønsket nummer eller kontaktnavn
”Samtalelogg”

3-5-2. mottAtte ANrop

Du kan se en liste over nylig mottatte anrop ved å velge “Mottatte anrop”. Du kan også foreta et anrop direkte fra denne menyen og 
lagre nummer til telefonboken.  

Velg ”Besvart” fra menyen  Velg ønsket nummer eller kontaktnavn
”Samtalelogg”

 
3-5-3. oppriNgte Numre

Du kan se alle oppringte numre ved å velge “Oppringt”. Du kan også foreta et anrop direkte fra denne menyen og lagre numre til 
telefonboken.

Velg ”Oppringt” fra menyen  Velg ønsket nummer eller kontaktnavn
”Samtalelogg”

3-5-4. ubeSvArte ANrop 
Du kan se en liste over nylig ubesvarte anrop ved å velge ”Ubesvart”. Du kan også foreta et anrop direkte fra denne menyen og lagre 
numre til telefonboken.

Velg “Ubesvart” fra  Velg ønsket nummer eller kontaktnavn
samtalelogg menyen 
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3-5-5. Slik foretAr du et ANrop, lAgrer eller Sletter et Nummer

Du kan foreta et anrop direkte til et valgt nummer i ”Samtaleloggen” i tillegg til å lagre eller slette nummer.

Foreta et anrop

Velg ønsket alternativ fra menyen  Velg ønsket nummer

“Samtalelogg” og trykk på knappen 

Velg ”Ring”  Videotelefonen ringer det valgte nummeret

Slik lagrer du et nummer

Velg ”Lagre dette nummeret” Fullfør vinduet “Legg til ny innføring” 
  og velg ”Lagre”

Slik sletter du et nummer

Velg ”Slett”  Velg ”JA” for å slette telefonnummeret
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3-6. iNNStilliNger

I denne menyen kan du kontrollere innstillingene for System, Tidspunkt, Oppgradere og Administrator for videotelefonen. Trykk alltid 

på knappen  for å lagre endringene og avslutte. Etter hver oppføring vises en skjerm som ber deg bekrefte endringene. Velg ”JA” 

eller ”NEI” og trykk på knappen . 

Velg “Innstillinger” fra hovedmenyen Innstillingsmenyen

 
3-6-1. SyStemiNNStilliNger

Du kan sette opp nettverket i tillegg til å håndtere innstillinger for lyd og skjermen for videotelefonen, ved å velge 
”Systeminnstillinger”. 

Velg “Systeminnstillinger” fra  Innstillingsmenyen
innstillingsmenyen

 
3-6-1-1. Nettverk

Nettverksinnstillingene for videotelefonen er forhåndskonfigurert slik at du kan foreta og motta anrop via Internett. Du kan få tilgang til 
disse innstillingene ved å velge “Nettverk”. 

Ikke forsøk å justere elementene i denne menyen. Kontakt ACN kundeservice for hjelp.

 
3-6-1-2. fAbrikkiNNStilliNger  
Fabrikkinnstillinger lar deg slette konfigureringen og nullstille standard fabrikkinnstillinger.  

Ikke forsøk å justere elementene i denne menyen. Kontakt ACN kundeservice for hjelp.
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3-6-1-3. lyd

Du kan håndtere innstillinger for ringetoner, lydeffekter og volum ved å velge “Lyd”. 

Velg ”Lyd” fra  Velg ønsket ringetone Bruk knappene “   ” for å styre 
systeminnstillingsmenyen  ringevolumet

Velg “Lydeffekt type” og “Velg effekt” for å håndtere varsellyd,   Bruk knappene “   ”  for å

 tilkoblingslyd og tastaturlyd.   håndtere lydvolumet

Velg ”Intern” eller ”Ekstern” for ønsket Bruk knappene “   ” for å  Bruk knappene “   ”  

audio-utgang. ”Ekstern” gjør at du kan  håndtere høyttalervolumet for å håndtere lydvolumet på

bruke eksterne høyttalere   håndsettet

Trykk på knappen , velg “JA” og 

trykk på knappen  for å lagre hver 

endring du gjør
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3-6-1-4. Skjerm 
Du kan aktivere og håndtere video-utgang, lysstyrke på LCD-skjermen, se deg selv (Self View), strømsparing, bakgrunnsbilde og 
språkalternativer ved å velge ”Skjerm”. Du kan også koble inn digital fotoramme fra denne menyen og innstille timing for  
denne funksjonen.

Velg ”Skjerm” fra 
systeminnstillings menyen

Trykk på knappen  etter hver innstilling:

Video-utgang LCD-lysstyrke

Velg “LCD”, “TV UT (PAL)” eller  Bruk knappene “   ”  

“TV UT (NTSC)” som din video-utgang  for å håndtere lysstyrken på LCD-skjermen 

Bildeopptak Self View Strømsparing

Velg “SD” eller ”USB” som din  Velg “På” for å muliggjøre Velg intervall for når skjerman
lagringsenhet  alternativet se deg selv (Self View) går over i sparemodus.( 30, 60  
   eller 90 sekunder)

Bakgrunnsbilde
Bakgrunnsbildet er bakgrunnen på LCD-skjermen på videotelefonen. Du kan velge bakgrunnsbildet som skal vises.

Velg “På” for å aktivere  Meldingen ovenfor vises når du Velg “SD” eller ”USB” som ”Type”
bakgrunnsbilde funksjonen  blir bedt om å velge bakgrunnsbilde
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Trykk på knappen  Velg bildet som skal brukes som  Velg “JA” for å bekrefte endring

  bakgrunnsbilde og trykk på knappen  av bakgrunnsbilde

  for å lagre
 

MERK: Advarselen “Ingen USB-/SD-enhet!” vises dersom USB- eller SD-enhet ikke er satt inn.

Digital fotoramme Forsinkelse i digital fotoramme  Språk

Velg “På” for å koble inn digital  Velg tidsforsinkelse som du vil bruke For å endre språk som vises på LCD-skjermen 
fotoramme  mellom bildene (10, 15 eller 20  elger du et alternativt språk
  sekunder)

MERK: Dersom du viser store bildefiler (større enn 3 megapiksler eller større enn 600 x 800), angir du forsinkelsen mellom hvert bilde 
til 20 sekunder. Dette vil være nok tid for å laste hvert bilde.

Opplastingshastighet
Opplastingshastighet er kapasiteten som videotelefonen kan laste opp data via Internett-tilkoblingen. Videotelefonen er 
forhåndsinnstilt med optimale fabrikkinnstillinger. Dersom videoen som du skal sende ikke er så tydelig som du ønsker, kan du justere 
opplastingshastigheten på videotelefonen.

Før du justerer opplastingshastigheten bør du utføre en test for å bestemme din nåværende båndbreddehastighet. Koble LAN til PC-en 
og gå til  http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html. 

1. Tast inn ditt digitale telefonnummer
2. Klikk på ”TEST”. Dette vil ta cirka 60 sekunder
3. Noter hastigheten for nedlasting og opplasting for videotelefonen

Gå til “Opplastingshastighet” i  Velg hastighet for opplastingshastighet Trykk på knappen  og velg “JA”
visningsmenyen for videotelefonen (128, 256, 384  for å lagre innstillingene
  eller 512)
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Dersom opplastingshastigheten er mellom 128 og 255 bør du velge opplastingshastighet  på 128.  

Dersom opplastingshastigheten er mellom 256 og 383 bør du velge opplastingshastighet  på 256.

Dersom opplastingshastigheten er mellom 384 og 511 bør du velge opplastingshastighet  på 384.

Dersom opplastingshastighet er 512 eller høyere bør du velge opplastingshastighet på 512.

MERK: Du kan ikke endre skjerminnstillinger mens du ringer. For å se effekten av endringen, foreta et anrop etter justering av 
innstillingene. Mottakeren vil kunne bekrefte om videoen som du sender er tydeligere. Dersom du setter for høy hastighet på 
opplastingshastigheten vil dette forvrenge kvaliteten på bildet. For å justere, tilbakestill opplastingshastigheten til lavere innstilling.

Skjermstørrelse
Skjermstørrelsen har innvirkning på oppløsningen av videoen. Skjermstørrelsen vil automatisk justeres til riktig innstilling (CIF eller 
VGA) basert på båndbredden og valg av frekvens.  

Bildefrekvens
Bildefrekvensen er hastigheten som videotelefonen bruker for å oppdatere bilder. Du kan velge lav, normal eller høy, avhengig av 
båndbreddehastigheten.

Gå til “Bildefrekvens” i  Velg riktig bildefrekvens Trykk på knappen  og 
visningsmenyen (lav, normal eller høy) Velg “JA” for å lagre 
   innstillingene

Videokodek
Videokodek er videokomprimeringen på videotelefonen. Videotelefonen bruker to videokodeker: H 263 og H 264. Videokodeken 
justeres automatisk til riktig innstilling basert på opplastingshastigheten og bildefrekvensen som er valgt.

3-6-2. Slik Stiller du klokkeN

Videotelefonen har funksjon for verdenstid.
Velg ”Tidsinnstilling” fra Tidsinnstilling
 innstillingsmenyen

NTP (Network Time Protocols)

Velg “På” for å aktivere  Velg “Av” for å deaktivere 
NPT-alternativet NTP og angi dato og tid manuelt

•

•

•

•



�8

 D.S.T (Daylight Saving Time) G.M.T (Greenwich Mean Time)

Velg “På” for å aktivere D.S.T. og  Velg tidssone for ditt område
“Av” for å deaktivere

 
3-6-3. oppgrAder iNNStilliNger

Du kan bekrefte versjonen og oppgradere videotelefonens programvare ved å velge ”Oppgrader”. 
Dersom programvaren ikke er siste versjon, kan du oppgradere via Internett. 
Ikke forsøk å justere elementene i denne menyen. Kontakt ACN kundeservice for hjelp.

3-6-4. AdmiNiStrASjoNS iNNStilliNger

Menyen Administrasjon gir tilgang til SIP, A/V-kodekinnstillinger, DNS-, Proxy- og LAN-innstillinger.  
Ikke forsøk å justere elementene i denne menyen. Kontakt ACN kundeservice for hjelp.

 
3-7. digitAl fotorAmme

Videotelefonen lar deg bruke digital fotoramme, der du kan vise bilder fra USB-enheten eller SD-kortet som lysbildefremvisning.

VIKTIG: For optimal bruk av denne funksjonen bør du passe på at bildene passer til en 640x480 skjerm. Bilder større enn dette 

(800x600) kan føre til at Videotelefonen ikke reagerer mens den forsøker å automatisk endre størrelsen på bildene. I tillegg kan 

Videotelefonen få problemer med oppgraderingen av siste software versjon hvis den samtidig forsøker å automatisk oppgradere 

bildene. 

Du kan enkelt laste ned et verktøy som hjelper deg endre størrelsen på bildene dine. Bare klikk på en av linkene nedenfor for den 

informasjonen du trenger - avhengig av om du er bruker av Windows XP/Vista eller MAC OSX: 

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

MAC OSX: http://www.1802.it/pixer_down.php
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Sett inn USB-enheten eller SD-kortet Velg “Digitalt fotoalbum” fra  Velg ”Vis nytt bilde”

  hovedmenyen

Velg enheten der bildene er lagret Velg ønsket bildefil og trykk på 

og trykk på knappen  knappen . Bildene bør vises etter 

  riktig innstilt tidsramme

MERK: Digital fotoramme viser automatisk alle bildene fra USB-enheten eller SD-kortet. Dersom du ikke vil se et bilde, må du fjerne 

det fra enheten før du setter den inn i videotelefonen. For at funksjonen digital fotoramme skal fungere, må du aktivere den i menyen 

”Skjerm” og velge ønsket tidsforsinkelse mellom bildene. Se avsnitt 3-6-1-4. Vis for detaljer.    

Vis nytt bilde

Velg ”Vis nytt bilde” Velg ønsket bildefil og trykk på knappen 

Neste bilde Forrige bilde

Velg “Neste bilde” for å se neste Velg “Forrige bilde” for å se forrige
bilde bilde
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MERK: Videotelefonen leser bare JPG- og PNG-bildefiler. Hvis størrelsen på bildene er over 3 megapiksler må du øke tidsforsinkelsen 
mellom bildene på 20 sekunder for at hvert bilde får tid til å lastes. 

Slett nåværende bilde

Velg “Slett nåværende bilde”  Velg ”JA” for å slette

3-8. iNformASjoN

For å se system informasjonen for videotelefonen, velger du “Informasjon” fra hovedmenyen.

Velg ”Informasjon” fra  Systeminformasjon for videotelefonen
hovedmenyen

Problemløsningsguide

PRoBLEm PRoBLEmLøSning

Jeg kan ikke slå på strømmen Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.

Kontroller at strømbryteren er slått ”PÅ”.

Kontroller at stikkontakten fungerer ved å koble til en annen elektrisk enhet.

•

•

•

LCD-skjermen er ikke slått på 
Slå strømbryteren av og deretter på igjen.

Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.

Trykk på en knapp eller løft opp håndsettet for å kontrollere at videotelefonen ikke står 
i strømsparemodus.

•

•

•

Jeg hører ikke ringesignalet fra 
håndsettet. Kontroller at håndsettet er tilkoblet venstre port på videotelefonen.•

Jeg kan ikke foreta et anrop. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til WAN-porten på videotelefonen.

Kontroller at håndsettet er tilkoblet venstre port på videotelefonen.

Slå strømbryteren av og deretter på igjen.

Dersom videotelefonen er riktig tilkoblet til Internett, kontroller at registreringslyset er 
på.

Dersom du bruker automatisk oppringing, kontroller at nummeret er riktig oppført i 
telefonboken.

Dersom den du ringer bruker en videotelefon som er installert på et privat nettverk 
eller brannmursystem, er det ikke sikkert at samtalen kan kobles opp.

•

•

•

•

•

•
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Jeg kan ikke motta innkommende 
samtaler. 

Dersom din videotelefon er installert på et privat nettverk eller brannmursystem, er 
det ikke sikkert at du kan motta samtalen.

Kontroller at registreringslyset er på. Dersom ikke videotelefonen er riktig tilkoblet til 
Internett kan du ikke motta samtaler.

Slå strømbryteren av og deretter på igjen.

•

•

•

Når jeg mottar et anrop virker 
videoen, men det er ikke ringelyd.

Kontroller at volumet på ringetonen er innstilt høyere enn “1” i menyen 
”Lydinnstillinger”.  

•

Samtalen er tilkoblet, men 
mottakeren kan ikke se meg og 
lydkvaliteten er dårlig.  

Dersom din videotelefon er installert på et privat nettverk eller brannmursystem, er 
det ikke sikkert at mottakeren kan se deg.

Kontroller at kameraet er tilkoblet mottakerens videotelefon.

•

•

Samtalen er tilkoblet, videoen 
virker, men det er ikke lyd.  

Kontroller at mottakerens mikrofon virker.  

Dersom din videotelefon er installert på et privat nettverk eller brannmursystem, er 
det ikke sikkert at mottakeren kan høre deg.

Øk lydnivået.

•

•

•

Samtalen er tilkoblet, både lyd og 
video virker, men mottakeren kan 
verken se eller høre meg.  

Kontroller om mottakerens videotelefon er installert på et privat nettverk eller et 
brannmursystem.

Kontroller at lyd-/video-inngang er riktig konfigurert.

Kontroller at mottakerens lyd-/videoenhet virker.

•

•

•

Samtalen er tilkoblet, videoen 
virker og jeg kan høre mottakeren. 
De kan se meg, men ikke høre 
meg. 

Kontroller at lyd-/video-inngang er riktig konfigurert.

Kontroller at mottakerens lyd-/videoenheter virker.

•

•

Samtalen er tilkoblet, både lyd og 
video virker. Mottakeren kan høre 
meg, men ikke se meg.

Kontroller at lyd-/video-inngangen er riktig konfigurert.

Kontroller at mottakerens lyd-/videoenheter virker.

•

•

Mottakerens skjerm er frosset og 
det er ikke lyd. Kontroller at videotelefonen er riktig tilkoblet til Internett.

Kontroller at mottakerens videotelefon ikke er frakoblet Internett.

•

•

Telefonen som er koblet til 
telefonporten ringer ikke.

Kontroller at videotelefonen fungerer riktig uten at en telefon er tilkoblet 
telefonporten.

Kontroller at telefonkabelen fra videotelefonen til ekstratelefonen er forsvarlig 
tilkoblet.

Koble telefonen direkte til telefonporten. Ikke bruk forlengelseskabel, ,ekstra anrops 
ID display, eller ekstra telefonsvarer.

Kontroller at innringeren på ekstratelefonen er slått av.

Test med en annen telefon hvis mulig. Noen telefoner krever høyere strømstyrke enn 
videotelefonen kan gi. Ikke alle telefoner er kompatible.

•

•

•

•

•

Jeg kan ikke besvare samtale 
fra telefonen som er tilkoblet 
telefonporten.

Kontroller at videotelefonen fungerer riktig uten at en telefon er tilkoblet 
telefonporten.

Kontroller at telefonkabelen fra videotelefonen til ekstratelefonen er forsvarlig 
tilkoblet.

Koble telefonen direkte til telefonporten. Ikke bruk forlengelseskabel, ekstern 
innringer-ID eller svarenheter.

Test med en annen telefon hvis mulig. Noen telefoner krever høyere strømstyrke enn 
videotelefonen kan gi. Ikke alle telefoner er kompatible.

•

•

•

•
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Jeg kan ikke foreta et anrop 
fra telefonen som er tilkoblet 
telefonporten.

Kontroller at videotelefonen fungerer, uten at det er koplet til en ekstra telefon.

Kontroller at telefonkabelen fra videotelefonen til ekstratelefonen er forsvarlig 
tilkoblet.

Kontroller at telefonen er innstilt på toneoppringing og ikke puls.

Koble telefonen direkte til telefonporten. Ikke bruk forlengelseskabel, ekstern 
innringer-ID eller svarenheter.

Test med en annen telefon hvis mulig. Noen telefoner krever høyere strømstyrke enn 
videotelefonen kan gi. Ikke alle telefoner er kompatible.

•

•

•

•

•

Jeg kan ikke bruke *�- eller *� 
–funksjonen på telefonen som er 
tilkoblet telefonporten. 
 Denne funksjonen gjør det 
mulig å overføre samtalen 
til videotelefonen dersom 
innringeren bruker videotelefon. 
(*� overfører video og *� overfører 
lyd).

Kontroller at videotelefonen fungerer riktig uten at en telefon er tilkoblet 
telefonporten.

Kontroller at telefonkabelen fra videotelefonen til ekstratelefonen er forsvarlig 
tilkoblet.

Kontroller at telefonen er innstilt på toneoppringing og ikke puls.

Koble telefonen direkte til telefonporten. Ikke bruk forlengelseskabel, ekstern 
innringer-ID eller svarenheter.

Test med en annen telefon hvis mulig. Noen telefoner krever høyere strømstyrke enn 
videotelefonen kan gi. Ikke alle telefoner er kompatible.

•

•

•

•

•

Når videotelefonen er tilkoblet 
TV eller monitor er bildene som 
vises på LCD-skjermen forskjellige 
fra de som vises på TV-en eller 
monitoren.

Når den eksterne video-utgangen er koblet til TV eller monitor, vises noen deler av 
bildet ulikt i forhold til visningen på LCD-skjermen på videotelefonen.

•

Videotelefonen registrerer ikke Kontroller at videotelefonen formidler IP-adressen fra modemet/ruteren.

Slå strømbryteren av og deretter på igjen, koble modemet/ruteren fra og deretter 
koble til igjen.

Brannmurer kan blokkere porter som er nødvendig for registrering. Deaktiver 
brannmuren for å teste. 

•

•

•
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Varsels meldinger

unDER VARSELSmELDing BESkRiVELSE/BETyDning

Strømforsyning PÅ Lastesystem• Systemet laster

Initialiserer UI• Laster personlige innstillinger

Initialiserer nettverk• Henter IP-adresse Kontakter NTP-server

Behandling• Kontrollerer og oppdaterer programvareoppdateringer

Oppdaterer• Telefonen oppdaterer programvaren

Leser USB-filer• USB-lagringsenhet er installert

Fjerner USB-filer• USB-lagringsenhet er fjernet

Leser SD-filer• SD-lagringsenhet er installert

Fjerner SD-filer• SD-lagringsenhet er fjernet

Nettverkskabel frakoblet• LAN-kabel er frakoblet

Laster systemet…• Laster personlige datainnstillinger

Stiller inn riktig tid…• Tilkobling til NTP-server er under behandling.

Initialiserer brukergrensesnitt• Identifiserer videotelefonens programvare

REGISTRERINGSFEIL• Videotelefonen forsøker å koble til ACN Digitaltelefoni, men 
serveren svarer ikke

Under en samtale Vent• Du er i Vent-modus (video og lyd) 

På vent• Samtalen ble satt på vent av den andre innringeren

Personvern På• Du er i personvern-modus

Du har slått av lyd ut• Du er i demping-modus 

Nummer i bruk• Ekstratelefonen som er tilkoblet telefonporten brukes

Samtaleoverføring• Overfører samtaler fra videotelefonen til ekstratelefonen som 
er tilkoblet telefonporten

Du har ikke en lagringsenhet• Ingen lagringsenhet oppdaget (SD-kort eller USB-enhet)

Konfigurerer ADSL Kobler til ADSL-server… 
Nettverkskonfigurasjon. Trykk 
på “#” for å avbryte

•
Tilkobling til ADSL-server er under behandling.

Nettverksinnstillinger 
mislykkes Trykk på “#” for å 
avbryte

• Videotelefonen forsøker å koble til ADSL-serveren, men 
serveren svarer ikke

Forsøker å foreta et anrop Det er for stor trafikk.• Mottakeren har en annen samtale

Etter å ha fullført 
samtalen

Vent et minutt…..• Brukerkonfigurasjon er lagret eller menyen oppdateres

Innstiller 
brukerkonfigurasjon

Ugyldig passord• Passordet er feil

Initialiserer systemet…• All personlig informasjon er lastet

Initialiserer telefonbokdata• Laster telefonen og samtaleloggen
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