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1. Wideotelefon ACN 

1-1. CzęśCi skłAdoWe Wideotelefonu

Poniżej znajduje się lista części składowych wideotelefonu, które powinny znajdować się w opakowaniu. 

Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta ACN.

Korpus Słuchawka

Przewód sieciowy (RJ-45)

Zasilacz
*Ostrzeżenie: Radzimy korzystać tylko z zasilacza dołączonego do wideotelefonu 

ACN. Korzystanie z innego zasilacza niż ten oryginalnie dostarczony wraz z 

wideotelefonem może spowodować uszkodzenie wideotelefonu lub pożar.

Przewód telefoniczny (RJ-11)
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1-2. instRukCje bezPieCzeństWA
Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz przeciwdziałanie 
stratom materialnym. Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania wideotelefonu.

Oto dwa rodzaje ostrzeżeń:

UWAGA
Przed odłączeniem przewodu sieciowego z 
gniazdka należy upewnić się, że wideotelefon 
jest wyłączony.
.
•  Odłączenie przewodu sieciowego przy 

włączonym wideotelefonie może spowodować 
jego uszkodzenie. 

Nie należy umieszczać wideotelefonu w 
miejscu, gdzie może on być narażony na 
uszkodzenia. 

•  Umieszczenie wideotelefonu na 
niestabilnej podstawie może spowodować 
nieprawidłowości w jego działaniu.

Do czyszczenia ekranu i kamery należy używać 
miękkiej ściereczki. 

•  Do czyszczenia wideotelefonu (w 
szczególności ekranu i kamery) nie należy 
używać silnych środków chemicznych i 
czyszczących.

Należy korzystać z łatwo dostępnych gniazdek elektrycznych.

Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać wideotelefonu w 
miejscu narażonym na działanie kurzu lub 
jakichkolwiek gazów czy wyziewów. 

Nie należy samodzielnie rozbierać na części 
lub modyfikować wideotelefonu i zasilacza. 
Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych 
w wyniku takiego działania.

Nie należy ustawiać wideotelefonu w miejscach 
o bardzo wysokiej wilgotności, gdyż może 
to spowodować przegrzanie sprzętu lub 
porażenie prądem. 

Wideotelefon należy umieścić z dala od 
bezpośrednich źródeł ciepła (jak na przykład 
grzejnik) oraz w miejscach nienarażonych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

W czasie burzy należy unikać dotykania 
zasilacza, gdyż może to spowodować 
porażenie prądem. 

Wideotelefon powinien być zabezpieczony 
przed silnymi wstrząsami. Należy unikać 
bezpośredniego silnego nacisku na 
wideotelefon, w szczególności na ekran i 
kamerę.

Gwałtowna zmiana temperatur może 
spowodować uszkodzenie urządzenia.

W przypadku, gdy wideotelefon nie jest 
używany przez dłuższy okres czasu, należy 
odłączyć go od prądu. 

Należy korzystać tylko z zasilacza dołączonego 
do wideotelefonu ACN.
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1-3. Informacje podstawowe

Przód

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

1 Słuchawka Słuchawka wideotelefonu

2 Głośnik Przekazuje dźwięk dzwonka oraz głos przy opcji 
głośnomówiącej. 

3 Kamera Przekazuje obraz naszemu rozmówcy.

4 Ekran LCD Wyświetla nasz obraz oraz obraz osób, z którymi rozmawiamy. 

5 Klawiatura Klawisze, za pomocą których korzystamy z wideotelefonu. 

6 Mikrofon Przekazuje dźwięki przy opcji głośnomówiącej.

tył

I/O +12V DC
POWER

USB LAN WAN LINE PHONE VIDEO OUT AUDIO OUT

ON/OFF (I/O) Włącza/wyłącza wideotelefon

POWER (DC IN) Gniazdo 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

LAN (lokalna sieć komputerowa) to sieć łącząca komputery w obrębie danej jednostki, np. biuro, szkoła, dom, etc. 

Sieć domowa służy do łączenia w jej ramach wielu urządzeń w obrębie jednego domu. Najprostszym jej przykładem jest 
podłączenie dwóch lub więcej komputerów do tej samej drukarki lub dostępu do internetu (zazwyczaj internet szerokopasmowy 
lub DSL)

WAN (komputerowa sieć dużego zasięgu) to siec komputerowa obejmująca większy obszar. WAN służy do łączenia mniejszych sieci 
tak, aby ich użytkownicy mogli się komunikować. Komputerowa sieć dużego zasięgu zapewnia tłumaczenie adresów sieciowych 
(NAT), dzięki czemu wiele urządzeń takich jak komputery czy wideotelefony może korzystać z tego samego adresu IP i z tego 
samego połączenia internetowego. Router można rozpoznać po 5 wejściach zewnętrznych z tyłu. Jedno wejście jest oddzielone 
od pozostałych czterech. Najbardziej znanym przykładem sieci WAN jest internet. 
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KlAWiAtUrA

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

(1) REGISTER Zielone światło wskazuje, że wideotelefon jest podłączony do usługi telefonii cyfrowej ACN. 

(2) POWER Wskazuje, czy telefon jest włączony. 

(3) POCZTA Pozwala na odtworzenie wiadomości głosowych/wideo 

(4) HOLD Pozwala na zwieszenie połączenia.

(5) OPCJA „MUTE” Uruchamia opcję “Mute” – wyłączenie transmisji dźwięku i obrazu

(6) KONTAKTY Umożliwia dostęp do listy kontaktów. 

(7) POŁ. KONF. Pozwala na uruchomienie opcji połączenia konferencyjnego. 

(8) PRYWATNOŚĆ Uruchamia opcję “Prywatność” – wyłączenie transmisji obrazu podczas połączenia 

(9) * Klawisz “*” 

(10) KLAWIATURA NUMERYCZNA Pozwala na wprowadzenie wybranego numeru tel. 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. 

(14) ZAWARTOŚĆ Pokazuje zawartość. 

(15) KLAWISZ   Do góry.

(16) OK  Przycisk potwierdzający.

(17) KLAWISZ    W dół.

(18) KLAWISZ W lewo.

(19) KLAWISZ W prawo.

(20) STATUS Pokazuje informacje techniczne, np. konfigurację oraz wersję oprogramowania. 

(21) ZNAKI 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 lub dezaktywuje opcję głośnomówiącą. 

(25) POŁĄCZ 
Pozwala na połączenie z wybranym numerem. 
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1-4. Instalacja 
Przed rozpoczęciem procesu instalacji wideotelefonu, prosimy upewnić się, że wykonane zostały poniższe czynności. Dla lepszych 
efektów, radzimy skorzystać z instrukcji instalacji wideotelefonu dołączonej do zestawu.  

Należy podłączyć słuchawkę z korpusem za pomocą 
dostarczonego przewodu słuchawkowego.

Następnie należy podłączyć zasilacz do sieci. 

Połączyć przewód sieciowy z wejściem WAN. Włączyć wideotelefon. 

UWAGA:  Może minąć nawet do 3 minut, zanim wideotelefon będzie gotowy do użytku. W tym czasie system będzie aktualizował 
oprogramowanie i łączył się z siecią telefonii cyfrowej ACN. Ekran będzie pokazywał na bieżąco status tych procesów. Kiedy 
aktualizacja i instalacja zostaną zakończone, lampka kontrolna na korpusie zapali się na zielono.

2. Podstawowe funkcje wideotelefonu
2-1 WykonyWAnie PołąCzeń  

2-1-1. WykonyWAnie PołąCzeń zA PomoCą klAWiAtuRy

Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz „GŁOŚNIK” 

• Wprowadź numer telefonu 

• Naciśnij klawisz „POŁĄCZ”  

PROSIMY PAMIĘTAĆ:  Radzimy przeczytać rozdział 3-2 na temat wprowadzania znaków.Dźwięk klawiszy jest wyłączony w 

ustawieniach domyślnych. Aby zmienić to ustawienie, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami .

zawartymi w rozdziale 3-6-1-3 „Dźwięk”. 

 
2-1-2. WykonyWAnie PołąCzeń W tRybie stAndby (WyłąCzony ekRAn)

Wprowadź pierwszą cyfrę numeru telefonu. 

• Na ekranie pojawi się okienko 

• Wprowadź pozostałe cyfry

• Naciśnij klawisz „POŁĄCZ” 
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2-1-3. WykonyWAnie PołąCzeń z użyCiem sPisu PołąCzeń

Naciśnij klawisz „MENU” 

• Użyj strzałek . . . , aby wybrać „Spis połączeń” z menu

• Naciśnij klawisz „OK”

•  Wybierz kategorię numeru, na jaki chcesz zadzwonić (Wszystkie połączenia, Połączenie odebrane, Połączenia .

wychodzące, Połączenia nieodebrane) korzystając z klawiszy ze strzałkami, na przykład: wybierz “Poł. wykonane”

• Naciśnij klawisz „OK”

• Użyj strzałek . . . , aby wybrać pożądany numer

• Naciśnij klawisz „OK”

• Użyj strzałek . . . , aby wybrać „Połącz” 

• Naciśnij klawisz „OK” .

Wybierz “Spis połączeń” z głównego menu Wybierz kategorię połączeń

Wybierz pożądany numer i naciśnij Użyj strzałek, aby wybrać „Połącz” i naciśnij 

klawisz „OK.”  klawisz „OK.” 

2-1-4. WykonyWAnie PołąCzeń z użyCiem listy kontAktóW

Naciśnij klawisz „MENU”, jeżeli ekran jest wygaszony.

• Pokaże się menu główne 

• Wybierz opcję „Kontakty” korzystając z klawiszy nawigacyjnych . .

• Naciśnij klawisz „OK” 

LUB >>
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• Naciśnij klawisz “KONTAKTY”  

• Wybierz opcję „Wszystkie kontakty” korzystając z klawiszy nawigacyjnych . .

• Wybierz żądany kontakt i naciśnij klawisz “POŁĄCZ”  lub klawisz “OK” 

• Wybierz numer (wideotelefonu, komórkowy, domowy, służbowy) korzystając z klawiszy nawigacyjnych . .

• Naciśnij klawisz „OK” 

Wybierz “Konatkty” z głównego menu Wybierz „Wszystkie kontakty”

Wybierz żądany kontakt i naciśnij  Wybierz żądany numer i naciśnij klawisz “POŁĄCZ” ..

 przycisk “POŁĄCZ”  , a następnie “OK”  lub klawisz “OK” ..

2-2. odbieRAnie PołąCzeń

Kiedy wideotelefon dzwoni, na ekranie pojawi się nazwa osoby dzwoniącej lub/i jej numer telefonu.

Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz „GŁOŚNIK” , aby odebrać połączenie. Na ekranie ukaże się .

także zdjęcie związane z dzwoniąca osobą (jeżeli istnieje).

2-3. odRzuCAnie PołąCzeń

Aby odrzucić połączenie, należy przycisnąć klawisz . Osoba dzwoniąca zostanie automatycznie połączona z pocztą głosową. 

 
2-4. zAkońCzenie PołąCzeniA

Odwieś słuchawkę lub naciśnij klawisz „GŁOŚNIK” ..

UWAGA: Dane dotyczące połączenia zostaną zapisane w „Spisie połączeń”.
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2-5. odsłuChiWAnie/odtWARzAnie WiAdomośCi 
Jeżeli mamy do odsłuchania wiadomość głosową/wideo, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się symbol koperty. 

Aby odsłuchać/odtworzyć wiadomość:

• Naciśnij klawisz “POCZTA” ..

• Wpisz swoje czterocyfrowe hasło dostępu a następnie klawisz #

• Naciśnij 1, aby odsłuchać/odtworzyć wiadomość. 

• Zostaniesz poinformowany, czy jest to wiadomość wideo czy wiadomość głosowa.

OPCJE POCZTY GŁOSOWEJ/WIDEO

Klawisz Komenda

#  Zapisz wiadomość

7. Usuń wiadomość

2. Powtórz wiadomość

4. Przejdź do pierwszej wiadomości

5. Odtwórz wiadomość

6. Przejdź do następnej wiadomości

8. Oddzwoń

9. Opcje dodatkowe

*. Przejdź do poprzedniego menu

 
2-6. infoRmACje nA temAt Wideotelefonu
Aby przejrzeć informacje na temat swojego wideotelefonu, naciśnij klawisz „Informacje” w menu głównym.
Aby wyjść, naciśnij klawisz „COFNIJ” lub klawisz „OK”.
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2-7. funkCje użyteCzne PodCzAs PołąCzeń

2-7-1. oPCjA “mute”

Aby osoba, do której dzwonimy, nie mogła nas słyszeć, należy wcisnąć klawisz “MUTE” ..

Aby dezaktywować tą funkcję, należy ponownie nacisnąć klawisz „MUTE.”

2-7-2 oPCjA “PRyWAtność”
Aby osoba, z którą rozmawiamy, nie mogła nas widzieć, należy nacisnąć klawisz “PRYWATNOŚĆ” ..

Wtedy, zamiast naszego obrazu, druga osoba będzie widziała znak logo na ekranie. Aby dezaktywować 

tą funkcję, należy ponownie nacisnąć klawisz „PRYWATNOŚĆ”.

2-7-3. RegulACjA głośnośCi  
Podczas rozmowy można regulować głośność poprzez klawisze nawigacyjne . . Symbol wskaźnika .

głośności znajduje się w górnej części ekranu. .

“ “ Obniża głośność “  “ Podwyższa głośność

Aby zmienić głośność podczas rozmowy:

• Naciśnij klawisz „MENU” 

• Wybierz opcję „Regulacja głośności” korzystając z klawiszy nawigacyjnych . .

• Naciśnij klawisz „OK” 

• Naciśnij “ .  ”, aby zwiększyć głośność

• Naciśnij klawisz „COFNIJ” , aby powrócić do poprzedniego menu. 
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2-7-4. RegulACjA jAsnośCi 

Podczas rozmowy można sterować jasnością ekranu poprzez klawisze nawigacyjne . ..

Symbol wskaźnika jasności znajduje się w górnej części ekranu. 

Aby zmienić jasność ekranu podczas rozmowy:

• Naciśnij klawisz „MENU” 

• Wybierz opcję „Regulacja jasności” korzystając z klawiszy nawigacyjnych . .

• Naciśnij klawisz „OK” 

• Naciśnij “ .  ”, aby dostroić jasność 

• Naciśnij klawisz „COFNIJ” , aby powrócić do poprzedniego menu.

2-7-5. zAWieszenie RozmoWy

Można zawiesić odebrane połączenie naciskając klawisz “HOLD” . Ekran zostanie zaciemniony .

i nie będzie nic wyświetlał. Aby dezaktywować tą funkcję, należy ponownie nacisnąć klawisz „HOLD”.

Osoba dzwoniąca zobaczy na ekranie  Odbiorca połączenia zobaczy na ekranie
napis “Hold” napis “On Hold”

2-7-6. PołąCzenie konfeRenCyjne

Opcja ta pozwala na jednoczesne połączenie z dwiema innymi osobami. Aby aktywować tą funkcję, .

należy nacisnąć klawisz „HOLD” . W ten sposób rozmowa z daną osobą zostanie zawieszona.

Osoba dzwoniąca zobaczy na ekranie Odbiorca połączenia zobaczy na ekranie .

napis “Hold” napis “On Hold”  >>
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• Wybierz numer trzeciej osoby, z którą chcesz się połączyć i naciśnij klawisz „POŁĄCZ”. 

• Kiedy osoba odbierze połączenie, naciśnij klawisz „POŁ. KONF.” ..

.

UWAGA: Jeżeli osoba, która zainicjowała połączenie konferencyjne, przerwie połączenie, .
rozłączone zostaną także pozostałe dwie osoby.

 
2-7-7. PołąCzenie oCzekująCe
Jeżeli w trakcie trwającego połączenia inna osoba będzie się chciała z nami połączyć, usłyszymy w 
słuchawce przerywany ton, a na ekranie zostanie wyświetlony numer dzwoniącej osoby. .

• Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij 1 (obecna rozmowa zostanie zawieszona).

• Aby odrzucić przychodzącą rozmowę, naciśnij 2 (dzwoniąca osoba usłyszy sygnał „zajęte”). .

• Po zakończeniu nowej rozmowy, naciśnij klawisz „HOLD” , aby kontynuować zawieszoną rozmowę. 
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2-8. PRzekieRoWAnie PołąCzeń
Opcja przekazywania połączeń umożliwia przekierowanie połączenia na inny numer telefonu lub do poczty głosowej.
Aby aktywować tę opcję, należy postępować z poniższymi instrukcjami:.

PRZEKIEROWANIE WSZYSTKICH POŁĄCZEń 

Aktywacja Naciśnij *72 i przycisk “Połącz” , a następnie wprowadź numer, na który chcesz przekierować swoje połączenia i naciśnij 

klawisz #

Dezaktywacja opcji Naciśnij *73 i klawisz „Połącz” ...

PRZEKIEROWANIE WSZYSTKICH POŁĄCZEń DO POCZTY GŁOSOWEJ

Aktywacja Naciśnij *21 i klawisz „Połącz”

Dezaktywacja opcji Naciśnij #21 i klawisz „Połącz” .

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEń, KIEDY ZAJĘTE  
(dzwoniący będzie słyszał sygnał zajętości)

Aktywacja Naciśnij *90 i klawisz „Połącz”

Dezaktywacja opcji Naciśnij *91 i klawisz „Połącz”

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEń DO POCZTY GŁOSOWEJ, KIEDY ZAJĘTE  
(gdy linia jest zajęta, dzwoniący zostanie przekierowany do poczty głosowej)

Aktywacja Naciśnij *40 i klawisz „Połącz”

Dezaktywacja opcji Naciśnij #40 i klawisz „Połącz”

PRZEKIEROWYWANIE POŁĄCZEń, KIEDY NIEODEbRANE

Aktywacja Naciśnij *92 i przycisk “Połącz” , a następnie wprowadź numer, na który chcesz przekierować swoje połączenia i naciśnij 

klawisz #

Dezaktywacja opcji Naciśnij *93 i klawisz „Połącz”

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEń DO POCZTY GŁOSOWEJ W PRZYPADKU NIEODEbRANIA POŁĄCZENIA  
(gdy połączenie nie zostanie odebrane, dzwoniący zostanie przekierowany do poczty głosowej)

Aktywacja Naciśnij *41 i klawisz „Połącz”

Dezaktywacja opcji Naciśnij #41 i klawisz „Połącz” .

Prosimy pamiętać, że opłaty za połączenia przekierowywane zależą od rodzaju numeru, na jaki przełączana jest rozmowa.

2-9. PRzekieRoWyWAnie PołąCzeń nA/z dodAtkoWego telefonu

Aby przekierować połączenia na lub z dodatkowego telefonu podłączonego do wideotelefonu, .

prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:.

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEń Z WIDEOTELEFONU

Naciśnij klawisz „Połącz” . Dodatkowy telefon zadzwoni. Wystarczy odebrać połączenie za pomocą dodatkowego telefonu.

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEń NA WIDEOTELEFON 

Aby przekierować do wideotelefonu tylko dźwięk, naciśnij *1 w 
dodatkowym telefonie.

Aby przekierować do wideotelefonu dźwięk i obraz, naciśnij *2 w 
dodatkowym telefonie.
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3. Ustawienia

3-1. menu głóWne

Naciśnij klawisz „MENU”, aby wejść do głównego menu. .

PROSIMY PAMIĘTAĆ: Aby poruszać się po ekranie menu, należy korzystać z klawiszy nawigacyjnych . . . , aż do momentu 

odnalezienia pożądanej opcji, a następnie nacisnąć klawisz „OK” ..

OPcje menU GłóWneGO
 
Kontakty

Pozwala zapisywać imiona, nazwiska i numery telefonów osób, do których dzwonimy.

Daje możliwość szukania kontaktu według nazwy lub numeru. 

Pozwala na bezpośrednie wykonywanie połączeń 

•

•

•
 
Spis połączeń Rejestruje i umożliwia wgląd w ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Pozwala na bezpośrednie wykonywanie połączeń 

•

•

 
Ustawienia Dostęp do wielu ustawień, w tym także ustawień systemowych, ustawień czasu, aktualizacji oraz ustawień administratora. .

.

.

.

.

.

.

.

.

W “Ustawieniach systemowych” można zresetować ustawienia fabryczne, zmieniać ustawienia dźwięku i obrazu, a także 
ustawienia sieciowe. 

W opcji “Sieć” można zmienić ustawienia sieci oraz interfejsu. Aby zmienić te ustawienia prosimy o kontakt z Działem 
Obsługi Klienta. 

Opcja “Zresetuj do ustawień fabrycznych” kasuje istniejące ustawienia i przywraca ustawienia fabryczne. Dział Obsługi 
Klienta dostarczy niezbędne hasło, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

W ustawieniach dźwięku można zmieniać dzwonki, ich głośność, efekty dźwiękowe, nagłośnienie oraz ustawienia wyjścia 
audio. 

Opcja “Wyświetlacz” pozwala na zarządzanie ustawieniami wyjścia wideo, jasnością ekranu, przepustowością, oferuje 
możliwość zrobienia zdjęcia w trakcie rozmowy i zapisania go w wideotelefonie, posiada takie opcje jak: widok własny, 
oszczędność energii, tapetę oraz cyfrową ramkę na zdjęcia i ustawienia języka. 

Opcja “Ustawienia zegara” pozwala na ustawienie parametrów czasu (NTP, DST, GMT).

W opcji “Aktualizacja” można uzyskać dostęp do adresu serwera aktualizującego oraz wybrać metodę aktualizacji 
oprogramowania. Aby zmienić te ustawienia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 

“Administrator” oferuje nam dostęp do SIP, ustawień kodeków A/V, DNS, ustawień proxy i LAN. Aby zmienić te ustawienia 
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
Ramka cyfrowa Cyfrowa ramka na zdjęcia pozwala na oglądanie zdjęć z przenośnej pamięci lub karty pamięci SD.•

Informacje Ekran „Informacje” pokazuje główne ustawienia systemowe wideotelefonu. •
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3-2. koRzystAnie z klAWiAtuRy  

Klawisze numeryczne Wpisywanie znaków •

 (Znaki)
Pozwala na zmianę rodzaju wpisywanych znaków (Numeryczne/małe litery/Wielkie 
litery)

•

 (Cofnij) Pozwala na powrót do poprzedniego menu•

 (OK) Służy do wybierania i potwierdzania opcji•

 
Klawisze nawigacyjne

Używane do poruszania się po menu

Umożliwia wybór wartości wybranych elementów

•

•

 
3-3. WPRoWAdzAnie znAkóW

Naciśnij klawisz “ZNAKI” , aby wybrać opcję znaków (numeryczne, małe litery, wielkie litery). 

Obecna opcja wyboru rodzaju znaków jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu:

    Znaki numeryczne

    Małe litery

    Duże litery

Opcja 
Klawisz Małe litery Duże litery Numeryczne

:@/ :@/ �

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

* * *

# # # .

spacja spacja spacja

3-3-1. WPRoWAdzAnie CyfR

Przykład: Aby wprowadzić „123”:

• Naciśnij klawisz „ZNAKI”  do momentu, aż  pojawi się w lewym górnym rogu.

• Naciśnij klawisze .. .. .
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3-3-2. WPRoWAdzAnie liteR

• Naciśnij klawisz „ZNAKI”  do momentu, aż symbol  pojawi się w lewym górnym rogu.

• Naciśnij odpowiednie klawisze, aby wpisać tekst.

• Przykład: Aby wprowadzić „SKY”:

• Naciśnij klawisz "ZNAKI” , aby zmienić opcję znaków na 

• Naciśnij odpowiednie klawisze, aby wpisać tekst „SKY” . . .  , .  , . .

3-3-3. WPRoWAdzAnie CyfR i liteR

Przykład: Aby wprowadzić „123.com”:

• Naciśnij klawisz „ZNAKI” , aby zmienić opcję znaków na 

• Naciśnij klawisze . . . .

• Naciśnij klawisz „ZNAKI” , aby zmienić opcję znaków na 

• Naciśnij odpowiednie klawisze, aby wpisać tekst „com”

• Naciśnij klawisze . .  , . .  , 

3-4. kontAkty
Lista kontaktów pozwala na zapisanie w pamięci wideotelefonu najczęściej używanych numerów i 
bezpośrednie dokonywanie połączeń z nimi. W „Liście kontaktów” można zapisać do 300 kontaktów. .

Wybierz „Kontakty”  Menu opcji „Kontakty”
z menu głównego

3-4-1. Wszystkie kontAkty
Lista “Wszystkich kontaktów” wyświetla wszystkie numery, jakie są zapisane w liście kontaktów. 
Można edytować, zapisywać lub kasować informacje dotyczące kontaktów. 

Wybierz opcję „Wszystkie kontakty” z Lista „Wszystkie kontakty”
menu „Kontakty” 
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3-4-1-1. dodAWAnie noWyCh kontAktóW
“Dodawanie kontaktów” pozwala na wprowadzanie nowych informacji takich jak imię i nazwisko, 
numer telefonu, wybrany dzwonek oraz zdjęcie. Po wprowadzeniu informacji, należy nacisnąć 
“Zapisz”. Jeżeli nie chcesz zapisać wprowadzonych informacji, naciśnij „Anuluj”.

Wybierz “Dodaj kontakt” z menu „Kontakty” Wprowadź informację 
  i naciśnij „Zapisz”

3-4-1-2. WykonyWAnie PołąCzeniA
Można bezpośrednio połączyć się z każdym numerem zapisanym w liście „Wszystkie kontakty”. 

Wybierz kontakt z listy „Wszystkie kontakty” Wybierz opcję “Połącz” Wybierz numer z którym chcesz się

    połączyć i naciśnij klawisz „OK.” 

3-4-1-3. edyCjA kontAktu
Do istniejącego już kontaktu można wprowadzić informacje takie jak numer telefonu, nazwę, dzwonek oraz zdjęcie osoby. Po wprowadzeniu 
informacji, wybierz “Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany. Jeżeli nie chcesz zapisać wprowadzonych informacji, naciśnij „Anuluj”.

Wybierz kontakt z listy„Wszystkie kontakty” Wybierz opcję “Edytuj” Wprowadź informację i naciśnij „Zapisz”

3-4-1-4. usuWAnie kontAktóW
Opcja ta pozwala na kasowanie nieaktualnych lub zbędnych informacji dotyczących kontaktów. 

Wybierz kontakt z listy „Wszystkie kontakty”  Wybierz opcję “Usuń” Wybierz opcję “Tak”
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3-4-2. WyszukiWAnie
Pozwala na szukanie informacji o kontaktach zapisanych w „Liście kontaktów” według nazwy lub numeru telefonu, 
uaktualnianie lub wykasowywanie informacji, a także na bezpośrednie wykonywanie połączeń. 

Wybierz „Szukaj” z menu „Listy kontaktów Opcja „Szukaj”

3-4-2-1. WyszukiWAnie Według nAzWy
Wybierając opcję ”Szukaj wg nazwy” można wyszukać dany kontakt według nazwy. 
UWAGA: Należy wprowadzić nazwę używając odpowiednio dużych i małych liter.

Wybierz „Szukaj wg nazwy” z menu „Szukaj”  Wpisz nazwę osoby, którą chcesz odnaleźć Informacja wyświetli się na ekranie.

  i naciśnij klawisz „OK.” 

3-4-2-2. WyszukiWAnie Według numeRu

Można także szukać kontaktu według numeru telefonu zapisanego w „Kontaktach” 

Wybierz „Szukaj wg numeru” z menu „Szukaj”  Wpisz numer, który chcesz odnaleźć i  Informacja wyświetli się na ekranie

  naciśnij klawisz „OK.” 

 
3-4-2-3. PołąCzeniA, AktuAlizoWAnie i usuWAnie infoRmACji
Można bezpośrednio wykonywać połączenia z numerami z „Listy kontaktów”, aktualizować lub kasować informacje. 

Wykonywanie połączeń

Wybierz „Połącz”  Wybierz numer z którym chcesz się połączyć

  i naciśnij klawisz „OK.” 
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Aktualizacja informacji  Usuwanie informacji

Wybierz „Edytuj” i naciśnij klawisz „OK.” , Aby wykasować kontakt, należy nacisnąć „Usuń”

zaktualizuj inf, a następnie wybierz “Zapisz” i nacisnąć klawisz „OK” , wybierz opcję

   “TAK”, aby potwierdzić

3-4-3. usuWAnie WszystkiCh
Wybierając opcję „Usuń wszystkie” i potwierdzając „TAK” można usunąć wszystkie informacje zapisane w „Liście kontaktów”.

UWAGA:  NACISNIĘCIE “TAK” AUTOMATYCZNIE WYKASUJE WSZYSTKIE KONTAKTY W LIŚCIE “KONTAKTY”.  
PO NACIŚNIĘCIU „TAK” NIE POJAWI SIĘ OPCJA POTWIERDZENIA, CZY NA PEWNO CHCESZ WYKASOWAĆ  
WSZYSTKIE KONTAKTY. PO WYKASOWANIU INFORMACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI ICH ODZYSKANIA. 

 

Wybierz „Usuń wszystkie” z menu Wybierz “TAK”, aby potwierdzić
„Listy kontaktów” 

3-5. sPis PołąCzeń
YPokazuje wszystkie odebrane, nieodebrane i wykonane rozmowy i pozwala na bezpośrednie połączenie z wybranym numerem.

Wybierz „Spis połączeń” Menu “Spis połączeń”
z menu głównego

UWAGA:  W “Spisie połączeń” może być zapisanych do 300 połączeń. Jeżeli liczba ta zostanie przekroczona, zostaną wykasowane 
najstarsze połączenia.

3-5-1. Wszystkie PołąCzeniA
Wybierając opcję “Wszystkie połączenia” można sprawdzić wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane. Dzięki tej 
opcji można także bezpośrednio wykonywać połączenie. 

Wybierz opcję „Wszystkie połączenia” z  Wybierz numer lub nazwę kontaktu
menu “Spis połączeń”
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3-5-2. PołąCzeniA odebRAne
“Połączenia odebrane” wyświetla listę ostatnio odebranych połączeń. Dzięki tej opcji można także .
bezpośrednio wykonywać połączenie. 

Wybierz opcję „Połączenia odebrane” z  Wybierz numer lub nazwę kontaktu
menu “Spis połączeń”

3-5-3. PołąCzeniA WykonAne
Listę ostatnio wykonanych połączeń można wyświetlić wybierając opcję “Połączenia wychodzące”. 
Dzięki tej opcji można także bezpośrednio wykonywać połączenie. 

Wybierz opcję „Połączenia wychodzące”  Wybierz numer lub nazwę kontaktu
z menu “Spis połączeń”

3-5-4. PołąCzeniA nieodebRAne 
“Połączenia nieodebrane” wyświetla listę połączeń, które nie zostały odebrane. 
Dzięki tej opcji można także bezpośrednio wykonywać połączenie. 

Wybierz “Poł. nieodebrane” z “Listy  Wybierz numer lub nazwę kontaktu
połączeń”

3-5-5.  bezPośRednie PołąCzeniA,  
zAPisyWAnie lub usuWAnie numeRu

Poprzez „Spis połączeń” można bezpośrednio wykonywać połączenia oraz dodawać 
lub usuwać kontakty. 
.
Wykonywanie połączeń 

Wybierz żądany kontakt ze „Spisu połączeń”  Wybierz numer >>.
i naciśnij klawisz “OK” .
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Wybierz „Połącz”  Zostaniesz połączony z wybranym numerem

Zapisywanie numeru

Wybierz “Zapisz ten numer”  Wypełnij pole “Nowy kontakt” i wybierz „Zapisz”

Usuwanie numeru

Wybierz opcję “Usuń”  Wybierz opcję “TAK”, aby usunąć numer

3-6. ustAWieniA

To menu pozwala na kontrolę systemu, zegara, aktualizacji oraz ustawień administratora. Zawsze należy nacisnąć klawisz „COFNIJ” 

, aby zapisać zmiany i wyjść z danej opcji menu. Po każdorazowym wprowadzeniu danych na ekranie pojawi się prośba o 

potwierdzenie wprowadzonych zmian. Należy wybrać „TAK” lub „NIE” i nacisnąć klawisz „OK.” .

Wybierz “Ustawienia” z menu głównego Menu ustawień

3-6-1. ustAWieniA systemoWe
“Ustawienia systemowe” pozwala na zmianę konfiguracji sieci oraz regulacje ustawień dźwięku i obrazu w wideotelefonie. 

Wybierz “Ustawienia systemowe” z menu  Menu ustawień.
głównego
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3-6-1-1. sieć
Ustawienia sieci są wcześniej skonfigurowane, co pozwala na wykonywanie i odbieranie .
połączeń za pośrednictwem internetu. Opcja “Sieć” pozwala na podgląd tych ustawień.

Prosimy nie modyfikować tych ustawień we własnym zakresie. W celu ich zmiany prosimy 
o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

3-6-1-2. ResetoWAnie do ustAWień fAbRyCznyCh  
Opcja “Przywróć ustawienia fabryczne” kasuje istniejące ustawienia i przywraca domyślne ustawienia fabryczne. 

Prosimy nie modyfikować tych ustawień we własnym zakresie. 
W celu ich zmiany prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta ACN.

 
3-6-1-3. dźWięk

Opcja “Dźwięk” pozwala na zmianę ustawień dzwonka, efektów dźwiękowych i głośności. 

Wybierz opcję „Dźwięk”  Wybierz pożądany dzwonek Korzystając z klawiszy . .

z menu ustawień systemowych   wyreguluj głośność dzwonka

Wybierz “Rodzaj dźwięku”, a następnie wybierz efekt dźwiękowy dla sygnału  Korzystając z klawiszy . .

ostrzegawczego i dźwięku klawiatury   zmień natężenie dźwięku >>
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Wybierz „Wewnętrzne” lub „Zewnętrzne”  Korzystając z klawiszy .  należy Korzystając z klawiszy .  należy

aby ustawić wyjście audio.   wyregulować głośność głośnika wyregulować natężenie dźwięku

.

„Zewnętrzne” pozwala na korzystanie z głośników zewnętrznych

Naciśnij klawisz „COFNIJ” , wybierz 

„TAK” i naciśnij „OK.” , aby zapisać 

wprowadzone zmiany

3-6-1-4. WyśWietlACz  
Opcja “Wyświetlacz” pozwala na zmianę ustawień wyjścia wideo, jasności ekranu, podglądu, tapety, trybu oszczędnego oraz języka. Ta 
opcja pozwala także na uruchomienie cyfrowej ramki na zdjęcia i ustawienie odstępów czasowych.

Wybierz opcję „Wyświetlacz” 

z menu ustawień systemowych

Naciśnij klawisz „OK” po każdej zmianie ustawień 

.

Wyjście wideo Jasność ekranu LCD

Wybierz „Ekran”, „Wyjście TV (PAL)”  Korzystając z klawiszy . .

lub “Wyjście TV (NTSC)” jako swoje  wyreguluj jasność ekranu

pożądane wyjście wideo
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PobieRz zdjęCie Widok WłAsny WygAszACz

Wybierz „SD” lub „USB” jako  Wybierz “Włączona”, aby włączyć opcję Wybierz czas, po jakim telefon
nośnik danych  „Autopodgląd” przechodzi w stan oszczędności
   energii (wygaszacz po 30, 60  90 
   sekundach)

tAPetA
Tapeta to tło dla ekranu wideotelefonu. Można wybrać dowolne zdjęcie lub grafikę, aby było wyświetlane jako tło. 

Wybierz “Włączone”, aby uaktywnić  Taka wiadomość wyświetli się przed Wybierz „SD” lub „USB” jako
opcję „Tapeta” wyborem tapety nośnik danych

Naciśnij klawisz „OK”  Wybierz zdjęcie, które chcesz ustawić  Wybierz opcję “TAK”, aby potwierdzić
  jako tapetę i naciśnij klawisz „BACK” ,  zmianę tapety
  aby zapisać zmiany

UWAGA: Jeżeli nie ma podłączonego do wideotelefonu nośnika danych, wyświetli się komunikat “Brak nośnika SD/USB!”

RAmkA CyfRoWA odstęPy między zdjęCiAmi  język

Wybierz “Włączona”, aby  Wybierz pożądany odstęp czasowy Aby zmienić język, w jakim wyświetlane
uruchomić ramkę cyfrową  pomiędzy zdjęciami (10, 15 lub 20 sekund) są hasła na ekranie, należy wybrać
   pożądany język.

UWAGA:  Jeśli chcemy wyświetlić zdjęcie o dużym rozmiarze (większe niż 3 megapiksele lub 600 x 800), należy ustawić odstępy 
między zdjęciami na 20 sekund. To zapewni odpowiednią ilość czasu na załadownie zdjęcia.
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PRzePustoWość
Przepustowość pozwala na ustawienie transferu danych wysyłanych za pośrednictwem łącza internetowego. Przepustowość 
wideotelefonu jest ustawiona fabrycznie. Jeżeli wysyłany plik wideo nie jest wystarczająco dobrej jakości, przepustowość może zostać 
zmieniona. 

Przed regulacją przepustowości radzimy przeprowadzić test, który sprawdzi aktualną przepustowość wideotelefonu. W tym celu 
używając kabla sieciowego należy podłączyć komputer do gniazda LAN, następnie korzystając z przeglądarki internetowej wejść na 
stronę  http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html..

  1. Wprowadź numer swojego telefonu podłączonego do usługi telefonii cyfrowej
  2. Kliknij ,,TEST”. Proces testowania zajmie około 60 sekund.
  3. Zapisz przepustowość pobierania i wysyłania danych swojego wideotelefonu.

Wejdź w opcję “Przepustowość” w menu Wybierz pożądaną przepustowość Naciśnij klawisz „COFNIJ” , a 
następnie “Wyświetlacz” (128, 256, 384 lub 512) „TAK” aby zapisać swoje ustawienia

• Jeżeli przepustowość wideotelefonu mieści się w przedziale pomiędzy 128 a 255, należy ustawić przepustowość na 128.   
• Jeżeli przepustowość wideotelefonu mieści się w przedziale pomiędzy 256 a 383, należy ustawić przepustowość na 256. 
• Jeżeli przepustowość wideotelefonu mieści się w przedziale pomiędzy 384 a 511, należy ustawić przepustowość na 384. 
• Jeżeli przepustowość wideotelefonu wynosi 512 lub więcej, należy ustawić przepustowość na 512.

UWAGA:  Nie można zmieniać ustawień wyświetlacza w trakcie wykonywania połączenia. Aby zobaczyć efekty zmiany ustawień, należy 
wykonać połączenie po dokonaniu zmian. Osoba, do której zadzwonimy będzie w stanie potwierdzić, czy wysyłany plik wideo 
jest lepszej jakości. Jeżeli ustawiona przepustowość jest zbyt wysoka, może to zniekształcić przesyłany obraz. W takiej 
sytuacji należy ustawić niższą przepustowość.

RozmiAR ekRAnu
Rozmiar ekranu wskazuje na rozdzielczość pliku wideo. Rozmiar ekranu zostanie automatycznie dopasowany do odpowiednich 
ustawień (CIF lub VGA) w zależności od przepustowości i szybkości klatek. 

szybkość klAtek
Szybkość klatek wyznacza tempo, w jakim wideotelefon aktualizuje pliki wideo. Szybkość może być niska, standardowa lub wysoka, 
w zależności od przepustowości.

Wejdź w opcję “Szybkość klatek” w menu Wybierz pożądaną szybkość klatek Naciśnij klawisz „BACK”  i wybierz 
 “Wyświetlacz” (wysoka, normalna, wysoka) opcję “TAK”, aby zapisać swoje   
   ustawienia

kodeki Wideo
Kodek wideo prezentuje kompresję wideo w telefonie. Wideotelefon wykorzystuje dwa kodeki: H.263 i H.264. Kodek wideo zostanie 
automatycznie dopasowany do odpowiednich ustawień w zależności od przepustowości i szybkości klatek. 
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3-6-2. ustAWieniA CzAsu
Wideotelefon posiada funkcję czasu globalnego. 

Wybierz opcję „Ustawienia czasu” z  Ustawienia zegara
menu ustawień

ntP (PRotokół ustAWieniA CzAsu)

Wybierz “Włączone”, aby uaktywnić  Wybierz “Wyłączone”, aby dezaktywować
opcję NTP NTP i wprowadź czas ręcznie.

d.s.t (CzAs letni)   g.m.t (śRedni CzAs gReenWiCh)

Wybierz “Włączone”, aby uaktywnić DST  Wybierz pożądaną strefę czasową
i “Wyłączone”, aby ją dezaktywować

3-6-3. ustAWieniA AktuAlizACji
Opcja “Aktualizacja” pozwala na potwierdzenie wersji oprogramowania oraz jego aktualizację. .
Aktualizacja jest dokonywana za pośrednictwem internetu. Prosimy nie modyfikować tych  
ustawień we własnym zakresie. W celu ich zmiany prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta ACN.

3-6-4. ustAWieniA AdministRAtoRA
Opcja “Administrator” oferuje dostęp do SIP, ustawień kodeków A/V, DNS, ustawień Proxy i LAN.    
Prosimy nie modyfikować tych ustawień we własnym zakresie. W celu ich zmiany prosimy 
o kontakt z Działem Obsługi Klienta ACN.
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3-7. RAmkA CyfRoWA
Wideotelefon posiada także opcje wykorzystania ekranu jako cyfrowej ramki na zdjęcia, przy użyciu karty SD lub nośnika USB. 
WAŻNE: Aby optymalnie wykorzystać tę opcję wideotelefonu, należy sformatować swoje zdjęcia tak, aby pasowały do ekranu 640x480. 
Większe zdjęcia (większe niż 800x600) mogą spowodować zawieszenie wideotelefonu przy próbach ich automatycznego zmniejszenia. 
Oprócz tego, jeżeli w tym samym czasie podejmowana jest próba aktualizacji, może ona skończyć się niepowodzeniem. 
W celu zmniejszenia rozmiarów zdjęć można wykorzystać innego rodzaju oprogramowanie. Wystarczy kliknąć na jeden z poniższych 
linków i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami (w zależności od użytkowanego systemu operacyjnego): 

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

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

Zmniejszanie rozmiaru zdjęć nie powinno widocznie wpłynąć na jakość zdjęć odtwarzanych na ekranie wideotelefonu.

Prosimy włożyć kartę SD lub nośnik USB  Wybierz „Ramka cyfrowa”  Następnie wybierz „ Pokaż kolejne   
   zdjęcie”

Wybierz rodzaj przenośnej pamięci  Wybierz odpowiednie zdjęcie i naciśnij  “OK” ..

i naciśnij „OK.”  Zdjęcia będą wyświetlane w wybranych odstępach czasowych.

UWAGA:  Cyfrowa ramka na zdjęcia automatycznie wyświetli wszystkie zdjęcia, jakie znajdują się na danym nośniku pamięci. Zdjęcia, 
których nie chcemy prezentować, muszą zostać wcześniej usunięte z nośnika pamięci. Aby uaktywnić funkcję cyfrowej ramki 
na zdjęcia, należy włączyć tą opcję w menu “Wyświetlacz” i wybrać pożądane odstępy czasowe między zdjęciami. Aby 
uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy odwołać się do sekcji 3-6-1-4. 

PokAż kolejne zdjęCie

Wybierz „ Pokaż kolejne zdjęcie”  Wybierz odpowiednie zdjęcie i naciśnij  
  klawisz „OK”
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nAstęPne zdjęCie PoPRzednie zdjęCie      

Wybierz „Następne zdjęcie”,  Wybierz „ Poprzednie zdjęcie” aby
aby przejść do kolejnego zdjęcia  wyświetlić wcześniejsze zdjęcie

UWAGA:  Wideotelefon obsługuje tylko pliki w formacie JPG i PNG. W przypadku, gdy rozmiar zdjęcia jest większy niż 3 megapiksele, 
radzimy zwiększyć odstępy czasowe między zdjęciami. 

usuWAnie AktuAlnego zdje˛CiA

Wybierz opcję “Usuń to zdjęcie” Wybierz opcję “TAK”

3-8. infoRmACje
Aby przejrzeć informacje systemowe swojego wideotelefonu, naciśnij klawisz „Informacje” w menu głównym.

Wybierz opcję „Informacje”  Informacje dotyczące wideotelefonu.
z menu głównego
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Rozwiązywanie problemów

PrOblem rOzWiązAnie

Nie mogę włączyć wideotelefonu

Sprawdź, czy przewód jest podłączony do sieci elektrycznej.

Sprawdź, czy przycisk jest w pozycji „ON”.

Sprawdź, czy gniazdko elektryczne na pewno działa podłączając do niego inne urządzenie. 

•

•

•

Wyświetlacz nie jest włączony 

Wyłącz i ponownie włącz wideotelefon. 

Sprawdź, czy przewód jest podłączony do sieci elektrycznej.

Naciśnij dowolny klawisz lub podnieś słuchawkę, aby sprawdzić, czy nie jest uruchomiony tryb 
oszczędny. 

•

•

•

Nie słychać sygnału w słuchawce. Sprawdź, czy słuchawka jest podłączona do lewego wejścia w wideotelefonie. •

Nie mogę wykonywać połączeń. 

Sprawdź, czy przewód sieciowy jest podłączony do wejścia WAN w wideotelefonie. 

Sprawdź, czy słuchawka jest podłączona do lewego wejścia w wideotelefonie. 

Wyłącz i ponownie włącz wideotelefon. 

Jeżeli wideotelefon jest podłączony prawidłowo, sprawdź, czy świeci się lampka kontrolna 
“Register”.

Jeżeli korzystasz z opcji szybkiego wybierania, sprawdź, czy numer zapisane w „Kontaktach” jest 
poprawny. 

Jeżeli osoba, do której dzwonisz posiada wideotelefon podłączony do prywatnej sieci lub 
korzysta z zabezpieczeń typu „firewall”, zrealizowanie połączenia może być utrudnione lub 
niemożliwe. 

•

•

•

•

•

•

Nie mogę odbierać połączeń 
przychodzących. 

Jeżeli wideotelefon jest podłączony do prywatnej sieci lub korzystasz z zabezpieczeń typu 
„firewall”, odbieranie połączeń przychodzących może być utrudnione lub niemożliwe. 

Sprawdź, czy świeci się lampka kontrolna „Registration”. Jeżeli wideotelefon nie jest prawidłowo 
podłączony do internetu, wykonywanie połączeń nie jest możliwe.

Wyłącz i ponownie włącz wideotelefon. 

•

•

•

Przy połączeniach przychodzących 
sygnał wideo jest w porządku, ale nie 
słychać dźwięku dzwonka. 

Sprawdź w ustawieniach dźwięku, czy głośność dzwonka jest ustawiona powyżej 1. •

Połączenie jest realizowane, jednak 
mój rozmówca nie może mnie widzieć, 
a jakość dźwięku jest niska. 

Jeżeli wideotelefon jest podłączony do prywatnej sieci lub korzystasz z zabezpieczeń typu 
„firewall”, twój rozmówca może nie być w stanie cię widzieć. 

Sprawdź, czy osoba, do której dzwonisz ma podłączoną kamerę. 

•

•

Przy połączeniach przychodzących 
sygnał wideo jest w porządku, ale nie 
ma dźwięku. 

Sprawdź, czy osoba dzwoniąca ma podłączony sprawny mikrofon   

Jeżeli wideotelefon jest podłączony do prywatnej sieci lub korzystasz z zabezpieczeń typu 
„firewall”, twój rozmówca może nie być w stanie cię słyszeć. 

Zwiększ poziom głośności. 

•

•

•

Połączenie zostało zrealizowane, 
transmisja wideo i audio jest w 
porządku, ale osoba, do której dzwonię 
nie może mnie widzieć ani słyszeć. 

Sprawdź, czy wideotelefon osoby, do której dzwonisz, nie jest podłączony do prywatnej sieci lub 
systemu firewall.

Sprawdź, czy ustawienia wyjść wideo i audio są prawidłowo skonfigurowane. 

Sprawdź, czy rozmówca ma podłączony sprawne urządzenia audio/wideo. 

•

•

•

Połączenie zostało zrealizowane, 
transmisja wideo i audio jest w 
porządku, ale osoba, do której dzwonię 
widzi mnie, ale nie może słyszeć. 

Sprawdź, czy ustawienia wyjścia audio są prawidłowo skonfigurowane. 

Sprawdź, czy rozmówca ma podłączone sprawne urządzenie wideo.

•

•

Połączenie zostało zrealizowane, 
transmisja wideo i audio jest w 
porządku, ale osoba, do której dzwonię 
słyszy mnie, ale nie może mnie 
widzieć. 

Sprawdź, czy ustawienia wyjścia wideo są prawidłowo skonfigurowane. 

Sprawdź, czy rozmówca ma podłączone sprawne urządzenie wideo.

•

•
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PrOblem rOzWiązAnie

Wyświetlacz mojego rozmówcy nie 
działa i nie słychać dźwięku. 

Sprawdź, czy wideotelefon jest prawidłowo podłączony do internetu. 

Sprawdź, czy wideotelefon twojego rozmówcy jest prawidłowo podłączony do internetu. 

•

•

Telefon podłączony do wideotelefonu 
nie dzwoni. 

Sprawdź, czy wideotelefon działa prawidłowo bez dodatkowego telefonu. 

Sprawdź, czy dodatkowy telefon i wideotelefon są ze sobą prawidłowo połączone przewodem 
telefonicznym.

Podłącz telefon bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Radzimy nie korzystać z dodatkowych 
przewodów ani automatycznych sekretarek. 

Sprawdź, czy sygnał dzwonka w dodatkowym telefonie jest włączony. 

Spróbuj podłączyć inny aparat telefoniczny i sprawdź, czy dzwoni. Niektóre telefony wymagają 
więcej energii, niż wideotelefon jest w stanie im dostarczyć. Nie wszystkie telefony są ze sobą 
kompatybilne.

•

•

•

•

•

Odbieranie połączenia poprzez 
dodatkowy aparat telefoniczny jest 
niemożliwe. 

Sprawdź, czy wideotelefon działa prawidłowo bez dodatkowego telefonu. 

Sprawdź, czy dodatkowy telefon i wideotelefon są ze sobą prawidłowo połączone przewodem 
telefonicznym.

Podłącz telefon bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Radzimy nie korzystać z dodatkowych 
przewodów ani automatycznych sekretarek. 

Spróbuj podłączyć inny aparat telefoniczny i sprawdź, czy dzwoni. Niektóre telefony wymagają 
więcej energii, niż wideotelefon jest w stanie im dostarczyć. Nie wszystkie telefony są ze sobą 
kompatybilne.

•

•

•

•

Wykonywanie połączeń poprzez 
dodatkowy aparat telefoniczny jest 
niemożliwe. 

Sprawdź, czy wideotelefon działa prawidłowo bez dodatkowego telefonu. 

Sprawdź, czy dodatkowy telefon i wideotelefon są ze sobą prawidłowo połączone przewodem 
telefonicznym.

Sprawdź, czy dodatkowy telefon ma ustawione wybieranie tonowe. 

Podłącz telefon bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Radzimy nie korzystać z dodatkowych 
przewodów ani automatycznych sekretarek. 

Spróbuj podłączyć inny aparat telefoniczny i sprawdź, czy dzwoni. Niektóre telefony wymagają 
więcej energii, niż wideotelefon jest w stanie im dostarczyć. Nie wszystkie telefony są ze sobą 
kompatybilne.

•

•

•

•

•

Przy połączeniach wykonywanych 
poprzez dodatkowy aparat telefoniczny 
nie jest możliwe korzystanie z 
funkcji *1 lub *2. Opcja ta pozwala 
na przetransferowanie połączenia na 
wideotelefon, w przypadku, gdy osoba 
dzwoniąca wykonuje połączenie za 
pośrednictwem wideotelefonu (*1 
transferuje wideo, 2* transferuje audio). 

Sprawdź, czy wideotelefon działa prawidłowo bez dodatkowego telefonu. 

Sprawdź, czy dodatkowy telefon i wideotelefon są ze sobą prawidłowo połączone przewodem 
telefonicznym.

Sprawdź, czy dodatkowy telefon ma ustawione wybieranie tonowe. 

Podłącz telefon bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Radzimy nie korzystać z dodatkowych 
przewodów ani automatycznych sekretarek. 

Spróbuj podłączyć inny aparat telefoniczny i sprawdź, czy dzwoni. Niektóre telefony wymagają 
więcej energii, ni¿ wideotelefon jest w stanie im dostarczyć. Nie wszystkie telefony są ze sobą 
kompatybilne.

•

•

•

•

•

Po podłączeniu wideotelefonu 
do dodatkowego ekranu, obraz 
wyświetlany na ekranie różni się od 
tego na wyświetlaczu wideotelefonu. 

W przypadku podłączenia dodatkowego ekranu, nie wszystkie elementy widoczne na 
wyświetlaczu wideotelefonu będą widoczne na dodatkowym ekranie. 

•

Nie mogę przeprowadzić procesu 
rejestracji mojego wideotelefonu. 

Sprawdź, czy wideotelefon uzyskał adres IP z modemu/routera. 

Wyłącz i ponownie włącz wideotelefon oraz spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć modem/
router. 

Zabezpieczenia typu firewall mogą blokować proces rejestracji. Próbnie wyłącz zabezpieczenie 
firewall. 

•

•

•
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Ostrzeżenia

FUnKcjA Ostrzeżenie OPis

Włączony

Ładownie systemu• System jest uruchamiany

Inicjalizacja UI• Trwa ładowanie ustawień własnych

Inicjalizacja sieci• Pozyskiwanie adresu IP. Nawiązywanie kontaktu z serwerem NTP.

Dostarczanie• Sprawdzanie i aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja• Aktualizacja oprogramowania

Odczytywanie USB• Przenośna pamięć USB jest czytana

Usuwanie USB• Przenośna pamięć USB została usunięta

Odczytywanie SD• Przenośna pamięć SD jest czytana

Usuwanie SD• Przenośna pamięć SD została usunięta

Przewód sieciowy niepodłączony• Przewód LAN nie jest podłączony

Uruchamianie sytemu…• Trwa ładowanie ustawień

Ustawianie czasu…• Łączenie z serwerem NTP w trakcie

Inicjalizacja menu GUI• Rozpakowywanie plików GUI 

REJESTRACJA NIEUDANA•
Wideotelefon próbuje bezskutecznie nawiązać kontakt z usługą telefonii 
cyfrowej ACN. 

Rozmowa

Hold• Uruchomiona jest opcja „Hold” (wideo i audio) 

On Hold• Połączenie zostało zawieszone przez rozmówcę

Opcja “Prywatność” włączona• Uruchomiona jest opcja “Prywatność”

Opcja „Mute” włączona • Uruchomiona jest funkcja “Mute”

Dodatkowy telefon• Używany jest dodatkowy telefon podłączony do wideotelefonu

Przekierowywanie połączenia•
Połączenie jest transferowane z wideotelefonu na dodatkowy telefon 
podłączony do niego.

Brak przenośnej pamięci•
Wideotelefon nie wykrywa przenośnej pamięci (brak karty SD  lub 
nośnika USB)
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FUnKcjA Ostrzeżenie OPis

Konfiguracja ADSL

Łączenie z serwerem ADSL… 
Konfiguracja sieci. Naciśnij “#”,aby 
przerwać

•
Trwa łączenie z serwerem ADSL

Brak ustawień sieci. Naciśnij “#”, 
aby przerwać

•
Wideotelefon próbuje bez rezultatu połączyć się z serwerem ADSL.

Wykonywanie połączenia Linia zajęta.• Telefon osoby, do której dzwonisz, jest zajęty.

Zakończenie połączenia Prosimy czekać….•
Ustawienia użytkownika są właśnie zapisywanie, lub menu jest 
aktualizowane. 

Ustawienia użytkownika

Nieprawidłowe hasło• Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe

Uruchamianie system• Trwa ładowanie ustawień

Uruchamianie listy kontaktów• Trwa ładowanie ustawień spisu połączeń i kontaktów
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