
Byta språk

Efter att ha kopplat in videotelefonen för första gången kan du behöva ändra 
språkinställningen. Du kan välja det språk du vill ha genom att följa dessa  
enkla steg:

3.  Frivilligt: Koppla befintliga/extra telefon(er) 
och analog linje till videotelefonen

 

Koppla ytterligare telefoner till videotelefonen

Koppla den ena änden av en telefonsladd till telefonporten på videotelefonen. Den andra 
änden av sladden kan kopplas till en annan telefon. Om du kopplar den till en sladdlös 
telefon kan du använda din digitala ACN-telefontjänst vart som helst i ditt hem. 

3. Välj "Display" och bläddra ner till 
"Language".

4. Välj ett av språkalternativen.

1. Tryck på MENU och välj "Settings". 2. Välj "System Settings".

2.A.    Installation med router 
(kräver router med ledig port)

1. Koppla handenheten till dockningsplatsen på sidan av videotelefonen.

2. Koppla den ena änden av Ethernetkabeln (RJ-45) till WAN-porten på din ACN 
Videotelefon. Koppla den andra änden till en öppen Ethernetport på routern.

3. Se till att datorn är kopplad till en annan port på din router eller via en befintlig 
trådlös (WIFI) uppkoppling.

4. Koppla strömadaptern till strömporten och koppla sedan in strömadaptern  
i ett vägguttag.  
Observera: Använd inte strömadaptrar från andra apparater.

5. Sätt på videotelefonen. 

6. Du kommer att se en statuslinje på skärmen medan telefonen går igenom 
installationsprocessen. När den är avslutad kommer ”register”-lampan på 
framsidan av telefonen att lysa grön, telefonen är då redo att användas. 
Observera: Samtidig användning av datorn och videotelefonen kommer att 
påverka uppkopplingens kvalitet. 
 
Om du inte har en dator kopplar du videotelefonen till modemet eller routern på 
det sätt som beskrivs i steg 2. 
 

 

2.B.  Installation utan router
1. Koppla handenheten till dockningsplatsen på sidan av din ACN Videotelefon.

2. Koppla ur den befintliga  Ethernetkabeln från datorn, den kabel som kopplar 
kabel/DSL-modemet till datorn. Den andra änden av den här kabeln ska förbli 
kopplad till modemet. Koppla den Ethernetkabel som du kopplade ur datorn till 
WAN-porten på videotelefonen

3. Koppla den ena änden av den nya Ethernetkabeln (RJ-45), som följde med 
videotelefonen, till LAN-porten på telefonen. Koppla den andra änden till 
Ethernetporten på datorn. 

4. Koppla strömadaptern till strömporten och koppla sedan in strömadaptern  
i ett vägguttag.  
Observera: Använd inte strömadaptrar från andra apparater. 

5. Sätt på videotelefonen.

6. Du kommer att se en statuslinje på skärmen medan telefonen går igenom 
installationsprocessen. När den är avslutad kommer ”register”-lampan på 
framsidan av telefonen att lysa grön, telefonen är då redo att användas. 
Observera: Samtidig användning av datorn och videotelefonen kommer att 
påverka uppkopplingens kvalitet. 
 
Om du inte har en dator kopplar du din videotelefon från ACN till modemet eller 
routern på det sätt som beskrivs i steg 2. 
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1. Kontrollera nödvändiga föremål

Följande komponenter bör du redan ha:
 
Router/Kabel eller DSL-modem  Snabb internetuppkoppling

Följande föremål ska finnas bifogade med din videotelefon.
Om något föremål saknas, kontakta ACN Digital Phone Service Technical Support.

Huvudenhet Handenhet

Strömadapter
(med landsspecifik  

adapter, om aktuellt)
Ethernetkabel

(RJ-45)
Telefonkabel

(RJ-11)



1 Register Den gröna lysdiodlampan lyser när 
videotelefonen är uppkopplad mot 
ACNs digitaltelefontjänst.

2 Power Indikerar om din videotelefon är på.

3 Meddelande Möjliggör för dig att hämta video-
/röstmeddelanden. 

4  Köa Gör att du kan placera samtal i kö.

5  Tyst läge Stänger av överföringen av ljud och 
under samtal.

6  Telefonbok Ger dig tillgång till din personliga 
telefonbok. 

7  Konferens Möjliggör konferenssamtal med 
flera personer 3-partssamtal. 

8  Privat läge Stänger tillfälligt av 
videoöverföringen under ett 
samtal.

9 * Anger ”*” 

10 Numerisk 
knappsats

Med dessa knappar anger du 
telefonnummer när du ska 
ringa, eller bokstäver i menyn 
”Inställningar”.

11 # Anger ”#”. Avvisar inkommande 
samtal.

12 Menu Aktiverar ”Huvudmenyn” på din 
LCD-skärm. 

13 Tillbaka Låter dig gå till föregående meny 
från till exempel ”Inställningar”-
menyn under ett samtal och 
raderar tecken när du skriver med 
telefonen. 

I/O (På/Av) Stänger av/sätter på videotelefonen

+12V DC Power Uttag för strömadaptern

Usb USB-port som används för att överföra data till/från videotelefonen

Lan Uttag för lokalt nätverk  

Wan Uttag för uppkoppling mot internet via ethernetkabeln

Phone Kopplar en annan telefon till videotelefonen

Video out Överför video till en TV eller dator 

Audio out Överför ljud till externa högtalare eller ljudsystem

Att ringa ett samtal  

Det är lätt att ringa ett samtal med 

videotelefonen. Oavsett om du ska ringa 

ett vanligt samtal eller ett videosamtal, 

lyft luren, knappa in numret och tryck på 

"Ring"-knappen . Om du inte vill att den 

uppringda personen ska se dig, tryck på 

knappen för "Privat läge"  .  

Framsidan

14 Innehåll Listar tillgängligt innehåll.  

15 Navigationsknapp 
upp

Navigationsknapp för upp.

16 Ok Används för att göra val och för 
att spara inställningar i menyn 
”Inställningar”.

17 Navigationsknapp 
ner 

Navigationsknapp för ner

18 Navigationsknapp 
vänster

Navigationsknapp för vänster

19 Navigationsknapp 
höger

Navigationsknapp för höger.

20 Status Listar information som 
behövs för teknisk support, 
till exempel konfiguration och 
programvaruversion

21 Caps Lock Gör att du kan välja att skriva 
stora bokstäver och väljer vilken 
typ av bokstäver eller tecken 
du ska skriva. Skiftar mellan 
numeriska tecken och små och 
stora bokstäver.  

22 Tilläggsfunktioner Listar tillgängliga funktioner.

23 Återuppringning Ringer upp det senast slagna 
numret.

24 Högtalare Aktiverar/avaktiverar 
högtalartelefonen.

25 Ring Ringer upp det slagna numret.

Att aktivera och nå 
röstmeddelanden

1. Tryck på knappen för "Meddelande" 

. Den första gången du 

använder din brevlåda, ange 1234, 

därefter kan du bestämma din egen 

4-siffriga kod. Följ instruktionerna för 

att aktivera röstbrevlådan. 

2. För att nå dina meddelanden, tryck 

på "1" efter att du loggat in på 

röstbrevlådan.

3. För mer information om 

detta, och om hur man 

spelar in videohälsningar och 

skickar videomail, se Guide 

till videohälsningar & video-/

röstbrevlåda på kundtjänstsidan på 

www.myacn.eu.

Telefonbok & avancerade 
funktioner

För information om hur man använder 

telefonboken, och om avancerade 

funktioner, som den digitala fotoramen och 

video- & ljudutgång (koppla videotelefonen 

till en LCD-skärm och externa högtalare), 

se Användarmanual på kundtjänstsidan på 

www.myacn.eu.
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