Jak zainstalować
wideotelefon

1. Sprawdzenie zawartości opakowania
Należy także posiadać:

Router lub modem DSL

Dostęp do szybkiego internetu

Poniżej znajduje się lista elementów, które powinny znajdować się w opakowaniu z wideotelefonem.

Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego telefonii cyfrowej.

Zasilacz

Korpus

Przewód sieciowy

(odpowiedni do typu sieci,
w zależności od kraju)

Słuchawka

Przewód telefoniczny

(RJ-45)

(RJ-11)

2.B. Instalacja bez wykorzystania routera

2.A. Instalacja z wykorzystaniem routera
(wymagany router z wolnym wejściem)

1.

Należy połączyć słuchawkę z korpusem za pomocą dostarczonego przewodu
słuchawkowego.

2.

Należy upewnić się, że komputer jest podłączony do poprzez router lub sieć
bezprzewodową (WIFI).

Należy odłączyć od komputera przewód sieciowy łączący go z modemem DSL.
Drugi koniec przewodu powinien pozostać w modemie. Przewód sieciowy, który
wcześniej łączył komputer z modemem, należy połączyć z wejściem WAN w
wideotelefonie.

3.

4.

Należy podłączyć zasilacz do wideotelefonu, a następnie podłączyć go do sieci
elektrycznej.
Uwaga: Nie należy korzystać z innych zasilaczy.

Przewód sieciowy (RJ-45) dołączony do zestawu należy połączyć z wejściem LAN
w wideotelefonie. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do wejścia sieciowego
w komputerze.

4.

5.

 ależy włączyć wideotelefon (przycisk w pozycji ON).
N
Na ekranie ukaże się status procesu instalacji. Kiedy proces instalacji dobiegnie
końca, lampka kontrolna na korpusie wideotelefonu zapali się na zielono. Oznacza
to, że wideotelefon jest gotowy do użytku.
Uwaga: Jednoczesne korzystanie z wideotelefonu i komputera może wpływać na
jakość połączenia.

Należy podłączyć zasilacz do wideotelefonu, a następnie podłączyć go do sieci
elektrycznej.
Uwaga: Nie należy korzystać z innych zasilaczy.

5.

Należy włączyć wideotelefon (przycisk w pozycji ON).
Na ekranie ukaże się status procesu instalacji. Kiedy proces instalacji dobiegnie
końca, lampka kontrolna na korpusie wideotelefonu zapali się na zielono. Oznacza
to, że wideotelefon jest gotowy do użytku.
Uwaga: Jednoczesne korzystanie z wideotelefonu i komputera może wpływać na
jakość połączenia.

1.

Należy połączyć słuchawkę z korpusem za pomocą dostarczonego przewodu
słuchawkowego.

2.

Przewód sieciowy (RJ-45) należy połączyć z wejściem WAN w wideotelefonie.
Drugi koniec przewodu należy podłączyć do wejścia sieciowego w routerze.

3.

W przypadku braku komputera, wideotelefon można podłączyć bezpośrednio do
modemu lub routera, jak opisano w punkcie 2.B.

Diagram ustawień

W przypadku braku komputera, wideotelefon można podłączyć bezpośrednio do
modemu lub routera, jak opisano w punkcie 2.A.

Diagram ustawień
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3. Podłączanie dodatkowych telefonów i
analogowej linii telefonicznej do wideotelefonu

Zmiana języka
Po podłączeniu wideotelefonu można zmienić ustawienia języka. Zmiany tej można
dokonać wykonując następujące czynności:

1. Nacisnąć klawisz MENU i wybrać opcję
„Ustawienia”

2. Wybrać „Ustawienia systemowe”

Podłączanie dodatkowych telefonów do wideotelefonu.
 eden koniec przewodu telefonicznego należy podłączyć do wideotelefonu poprzez
J
wejście telefoniczne. Drugi koniec należy podłączyć do drugiego telefonu. Przy
podłączeniu do telefonu bezprzewodowego, z usługi telefonii cyfrowej można korzystać
w każdym miejscu.

3. Następnie przejść do opcji „Wyświetlacz” i
wybrać opcję „Język”.

4. Wybrać pożądany język.
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Przód
REGISTER

Wykonywanie połączeń

POWER

Wykonywanie połączeń za pomocą

1

:@/

4

GHI

wideotelefonu jest bardzo proste.

2

ABC

3

DEF

5

JKL

6

MNO

Jeśli chcą Państwo wykonać połączenie
głosowe lub wideo, wystarczy podnieść
słuchawkę, wybrać numer i nacisnąć
zielony klawisz

7

8

PQRS

9

TUV

. Aby rozmówca nie

mógł nas widzieć, należy nacisnąć

WXYZ

klawisz “Prywatność”

*

0

.

# .

-._

Register

Zielone światło wskazuje, że
wideotelefon jest podłączony do usługi
telefonii cyfrowej ACN.

2

Power

Wskazuje, czy telefon jest włączony.

16 Ok

Przycisk potwierdzający.

Przy pierwszym sprawdzeniu skrzynki

3

Poczta

Pozwala na odtworzenie wiadomości
głosowych/wideo.

17 W dół

W dół.

domyślne hasło 1234. Następnie,

4

Hold

Pozwala na zwieszenie połączenia.

18 W lewo

W lewo.

5

Opcja
„mute”

Uruchamia opcję “Mute” – wyłączenie
transmisji dźwięku i obrazu.

19 W prawo

W prawo.

20 Status

6

Kontakty

Umożliwia dostęp do listy kontaktów.

Pokazuje informacje techniczne,
np. konfigurację oraz wersję
oprogramowania.

7

Poł. Konf.

Pozwala na uruchomienie opcji
połączenia konferencyjnego.

8

Prywatność Uruchamia opcję “Prywatność”
– wyłączenie transmisji obrazu podczas
połączenia.

9

*

Klawisz “*”.

14 Zawartość

Pokazuje zawartość.

15 Do góry

Do góry.

Ustawienia poczty
głosowej

1

21 Znaki

1. Prosimy nacisnąć klawisz „

”.

odbiorczej należy wprowadzić
zgodnie z instrukcjami, należy
wprowadzić własne hasło. Następnie
należy wprowadzić ustawienia dla
swojej skrzynki.

Pozwala na zastosowanie wielkich
liter podczas wpisywania wiadomości.
Zmienia ustawienia klawiatury
numerycznej na znaki, małe lub
wielkie litery.

22 Moje
aplikacje

Pokazuje listę dostępnych aplikacji.

23 Redial

Pozwala na ponowne połączenie z
ostatnio wybieranym numerem.

24 Głośnik

Uaktywnia/dezaktywuje opcję
głośnomówiącą.

25 Połącz

Pozwala na połączenie z wybranym
numerem.

2. Aby odsłuchać swoje wiadomości
należy nacisnąć „1”.
3. Więcej informacji na temat
wiadomości wideo można znaleźć
w dokumencie "Powitanie wideo
i wiadomości wideo/głosowe" w
części ‘Biuro Obsługi Klienta’ na
stronie www.myacn.eu.

10 Klawiatura Pozwala na wprowadzenie wybranego
numeryczna numeru telefonu lub liter.
11 #

Klawisz “#”. Umożliwia odrzucenie
przychodzącego połączenia.

12 Menu

Dostęp do “Menu głównego” .

13 Cofnij

Pozwala na cofnięcie się w menu do
poprzedniej opcji lub wykasowanie
znaków podczas wpisywania informacji.

Spis kontaktów i inne
opcje
Aby uzyskać więcej informacji na temat
dodatkowych opcji wideotelefonu, takich

Tył

jak cyfrowa ramka na zdjęcia oraz
wyjście audio/wideo dla dodatkowego

I/O

+12V DC
POWER

USB

LAN

WAN

LINE

PHONE

VIDEO OUT

AUDIO OUT

ekranu lub głośników, należy odwołać
się do „Instrukcji Obsługi Wideotelefonu
ACN”, która znajduje się w sekcji ‘Biuro
Obsługi Klienta’ na www.myacn.eu.

I/O (On/Off)

Włączanie/wyłączanie wideotelefonu

+ 12V DC Power

Połączenie dla zasilacza

Usb

Wejście USB dla transferu danych

Lan

Wejście LAN lokalna sieć komputerowa

Wan

Połączenie z internetem poprzez przewód sieciowy

Phone

Wejście dla dodatkowego telefonu

Video out

Wyjście wideo dla telewizora lub komputera

Audio out

Wyjście audio dla dodatkowych głośników
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