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Contacting Customer Support
If you have questions, concerns, or need assistance, contact your product reseller or distributor.

Providing Customer Feedback
LifeSize Communications welcomes your comments regarding our products and services. If you have feedback about this or any LifeSize
product, please send it to feedback@lifesize.com.
Contact information for LifeSize Communications is as follows:
Method

Address

Internet

http://www.lifesize.com

E-mail

support@lifesize.com

Phone

(877) LIFESIZE or (877) 543-3749
(512) 347-9300

Fax

(512) 347-9301
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Velkommen til LifeSize Phone
LifeSize Phone er konferansetelefonen med stor nøyaktighet. Den drives av 16 permanent
tilkoblede mikrofoner i en lukket mikrofonsløyfe, og med sin teknologi for stråleform gir
LifeSize Phone en førsteklasses romdekning, høyttalerdetektering, renhet og
ekkoundertrykkelse for konferanser i store konferanselokaler. Det elegante og beskjedne
design har fleksibel konnektivitet.
LifeSize Phone kan brukes som en separat konferansetelefon eller fullt integrert i LifeSizes
systemer for videokommunikasjon. LifeSize Phone er enkel i bruk og gir full funksjon ved
konferanser med flere deltakere.
LifeSize Phone gir samtidig Voice over IP (VoIP) eller Public Switched Telephone Network
(PSTN) med konnektivitet i en enkelt betjeningsplass. Den fungerer med alle standarder av
SIP eller H.323 IP PBX eller IP-tjenesteleverandør, eller på standard analoge telefonlinjer,
og den tilføres strøm med PoE (Power over Ethernet) eller telefonens PSTN-adapter.
LifeSize Phone oppfyller følgende miljøkrav:
Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Fuktighet under drift

10 % til 85 %, ikke kondenserende

Lagringstemperatur

-30 °C til 55 °C

Fuktighet ved lagring

10 % til 90 %, ikke kondenserende

Høyde over havet

0 til 3048 meter

Installasjon av LifeSize Phone
LifeSize Phone leveres med følgende komponenter i emballasjen:
•

Bordkonsoll med integrert tastatur og skjerm

•

Kabel for strømforsyning over Ethernet

•

Kortfattet referansekort

•

Dokumentasjons CD, inklusive denne veiledningen og LifeSize avtale for sluttbruker på
samtlige de språk som støttes. Besøk www.lifesize.com for meldinger om
produktintroduksjoner.

•

Opplysninger om sikkerhet og forskrifter
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Konfigurasjoner som støttes
LifeSize Phone leveres i tre konfigurasjoner:
•

LifeSize Phone for bruk med IP
Merk: Bruker må skaffe en strømforsyningsadapter som svarer til IEEE 802.3af, når
det ikke finnes strømforsyning via Ethernet (PoE). Besøk www.lifesize.com for
ytterligere opplysninger eller kontakt forhandleren av LifeSizes produkter.

•

LifeSize Phone for bruk med PSTN
Merk: Til denne konfigurasjonen kreves en PSTN-adapter for telefon, inkludert en
telefonledning og en nettledning.

•

LifeSize Phone for bruk med LifeSize Room
Merk: Det vises til dokumentasjon for LifeSize Room som inneholder detaljer om
installasjon, konfigurasjon og bruk av høyttalende telefon med LifeSize Room.

Oppsett for bruk med IP
Slik innstilles LifeSize Phone så den tilpasses bruk med IP i eksisterende miljø:
Merk: Det vises til kortfattet referansekort som fulgte med leveransen og som gir en
visuell forklaring av korrekt oppsett.
1. Ethernetkabelen tilkobles den porten på telefonens underside, som er nærmest midten;
denne porten er merket med symbolet for LAN
. Den ytre porten er reservert for
fremtidig bruk. Sørg for at kablene er sikret i sine spor slik at de ikke skades.
2. Ethernetkabelens motsatte ende kobles til strømforsyningsadapteren (PoE) eller til
veggkontakten for strømforsyning via Ethernet, (PoE). Når det benyttes PoE-adapter,
må den andre enden tilkobles nettverkets vegguttak. Bruker må skaffe en
strømforsyningsadapter som svarer til IEEE 802.3af, når det ikke finnes strømforsyning
via Ethernet (PoE).
3. LifeSize Phone starter opp og ber om konfigurasjon første gang.
Oppsett for bruk med PSTN
Gjør slik for å sette opp LifeSize Phone for bruk med PSTN i eksisterende miljø:
Merk: Det vises til kortfattet referansekort som fulgte med leveransen og som gir en
visuell forklaring av korrekt oppsett.
1. Ethernetkabelen tilkobles den porten på telefonens underside, som er nærmest midten;
denne porten er merket med symbolet for LAN
. Den ytre porten er reservert for
fremtidig bruk. Sørg for at kablene er sikret i sine spor slik at de ikke skades.
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2. Den andre enden av Ethernet-kabelen kobles til kontakten på telefonens PSTN-adapter
merket med telefonsymbolet
.
3. Valgfritt alternativ: Sett en andre Ethernet-kabelen i kontakten på telefonens PSTNadapter merket med LAN-symbolet
, og denandre enden kobles til nettverkets
vegguttak.
4. Koble telefonledningen til kontakten i telefonens PSTN-adapter merket med
telefonsymbolet
, og sett den andre enden i en telefonkontakt i veggen.
5. Koble strømledningen til den midterste kontakten i telefonens PSTN-adapter, og sett
den andre enden i en stikkontakt.
6. LifeSize Phone starter opp og ber om konfigurasjon første gang.

Konfigurasjon av LifeSize Phone
Etter at LifeSize Phone er installert i det aktuelle miljøet, blir du bedt om å konfigurere
systemet for lokale forhold og nettverket. Ulike innstillinger gir mulighet for å endre
grunnleggende valg som f.eks. skjermspråk, admin passord (for adgang til avanserte
innstillinger), anropsalternativer ved bruk av konnektivitet for IP eller PSTN og andre
innstillinger. Det er også mulig å endre telefonens navn og nummer slik de vises på
telefonens skjerm.
Merk: Av hensyn til sikkerheten anbefaler LifeSize å endre standard admin passord
under den foreløpige konfigurasjonen.
Følgende taster brukes til navigering under konfigurasjon:
Tastaturt
ast

Funksjon
Veksler mellom verdier, aktiverer markøren i et felt og bekrefter endringer i et felt.

Virker som piltast opp eller ned når du blar igjennom innstillinger.
Reduksjon av volum vil også endre skrivefunksjonen ved redigering av et tekstfelt.

Virker som Tilbake når du går tilbake til et tidligere skjermbilde eller Retur under skriving.

Virker som Avbryt ved endring av innstillinger.
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Tastaturt
ast

Funksjon
Flytter en valgt posisjon nedover i en sortert liste.

Flytter en valgt posisjon oppover i en sortert liste.

Etter den foreløpige konfigurasjonen kan du foreta anrop, motta anrop eller konfigurere
ytterligere innstillinger ved å gå til menyen for administrasjon.
Avansert konfigurasjon
Den administrative konfigurasjonen gir adgang til avanserte innstillinger. Slik åpnes menyen
for administrative konfigurasjon:
1. Trykk på

gjentatte ganger når telefonen ikke er i bruk.

2. Oppgi standard admin passord (standard er 1 2 3 4) og trykk på

.

Dersom det oppgis feil passord vil meldingen Innlogging mislykket bli vist. Etter seks
sekunder går systemet tilbake til hovedskjermbildet.
Etter vellykket innlegging av passord vil skjermen vise Hovedmeny med følgende
valgmuligheter:
•

1 - Innstillinger

•

2 - Systeminfo (opplysninger bare for lesing)

•

3 - Vedlikehold

•

4 - Hjelp

3. Velg et alternativ og trykk på tasten
4. Trykk på tasten
igjen på tasten

for å bla igjennom menyens valg.

for å veksle mellom verdier eller aktivere markøren i et felt. Trykk
for å bekrefte endringen.

Merk: Dersom det ikke i løpet av to minutter blir utført noen handling i et skjermbilde
for innstillinger, går systemet tilbake til hovedskjermbildet. Dersom det ikke utføres noen
handling i Hovedmeny, går systemet tilbake til hovedskjermbildet.
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5. Etter fullførte innstillinger lagres disse med et trykk på tasten
6. Trykk på

.

for å gå tilbake til foregående skjerm.

Konfigurasjon fra en nettleser
Det er også mulig å konfigurere LifeSize Phone fra en nettleser ved å navigere til URL som
vises nederst i adminstrator konfigurasjon Hovedmeny på LifeSize Phone. Fra innloggingsskjermbildet velges det språket som skal brukes for grensesnittet, deretter oppgis admin
passord og det klikkes på Bruk.
Merk: En IP-adresse som f.eks. 0.0.0.0 eller 169.254.x.y er ugyldig for IPkonfigurasjoner, men kan gjelde for PSTN-konfigurasjoner uten nettverkstilkobling. I
denne konfigurasjonen kan du ikke åpne for nettkonfigurasjonen, fordi det ikke er
adgang til noe nettverk.
Du må ha installert og konfigurert Flash Player på din nettleser for å få adgang til
administrator konfigurasjon fra en nettleser. Du kan laste ned Flash Player fra
www.macromedia.com. Opplysninger om aktuell versjon finnes i LifeSize Phone
Release Notes.

Betjening av LifeSize Phone
Før LifeSize Phone tas i bruk bør du være fortrolig med dens egenskaper. På skjermen
vises telefonstatus, skjermbaserte menyer for konfigurering og brukers inndata. Lysdioder
lyser eller blinker for å vise bestemte tilstander.
Bruk av tastaturet
Nedenstående tabell beskriver telefonens tastefunksjoner; noen av disse har to funksjoner
avhengig av når de betjenes.
Tast

Beskrivelse
Svarer på mottatt anrop, starter et anrop, får en summetone eller avslutter
aktuelt anrop.

Ringer opp eller lar flere deltakere være med på den aktuelle samtalen.
Virker som Avbryt under konfigurasjon.
Starter en videokonferanse.
Merk: Tasten Video virker på samme måte som tasten Tale på separate
telefoner.
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Tast

Beskrivelse
Ringer det tidligere ringte nummeret.
Virker dessuten som Tilbake eller Retur ved konfigurasjon.
Øker eller reduserer volumet til høyttaler og ringetone.
Virker dessuten som piltast opp og ned ved konfigurasjon.
Volum - endrer metode for inntasting ved redigering av et tekstfelt.

Slår funksjonen lydløs på eller av.
Vil også veksle mellom verdier eller aktivere markøren i feltene ved
konfigurasjon.

Merk: Det vises til hjelpetekster på telefonens skjerm, der det gis forklaring til disse
tastene.

Feilsøking på LifeSize Phone
I de følgende avsnittene beskrives symptomer, mulige årsaker og potensiell avhjelpning av
vanlige problemer som kan oppstå med LifeSize Phone.
Når det oppstår et problem må utstyret undersøkes visuelt. Sørg for at systemet ikke har
vært utsatt for vann eller varmekilder, og at det ikke er tegn på fysisk skade.
For å oppnå best mulig ytelse må følgende retningslinjer følges:
•

Plasér LifeSize Phone midt i rommet.

•

Unngå å flytte på LifeSize Phone under en samtale.

•

Snakk direkte inn i telefonen med vanlig konverserende talestyrke.

Feil i kabelforbindelse
Feilkoblede eller løse kabler er en vanlig årsak til utstyrsproblemer. Når et problem ved
systemet skal undersøkes, må man først sjekke de eksterne betjeningsorganene og
kabelforbindelsene. Sjekk at tilkoblingene er korrekt utført og sikret samt at kablene ikke
blokkeres.
Kontroller at strømtilførselen til enheten via PoE eller en PSTN-adapter for telefon er riktig.
Lysdiodene lyser og skjermen blir aktiv når det er tilstrekkelig strømforsyning.
Dersom en telefon med PoE skal kobles til et nettverk som ikke har PoE, må det benyttes en
PoE-adapter mellom nettverkstilkoblingen og telefonen for strømforsyning. Bruker må skaffe
en strømforsyningsadapter som svarer til IEEE 802.3af. Ytterligere opplysninger finnes på
www.lifesize.com/support.
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Ved tilkobling til PSTN må det benyttes en tilkoblingsmodul for telefon som strømforsyning.
Sørg for at telefonens tilkoblingsmodul er korrekt tilkoblet som forklart under "Oppsett for
bruk med PSTN" på side 4.
Bruk en PSTN-adapter for telefon som strømforsyning ved tilkobling til PSTN. Sørg for at
nettverkskabelen er koblet korrekt til PoE-adapteren, veggkontakten eller telefonens
tilkoblingsmodul. Selv om det er mulig å koble LAN-enden til telefonen, vil ikke telefonen
virke. Rett på tilkoblingen ved å snu kabelen slik at det blir forbindelse til LifeSize Phone.
Ugyldig IP-adresse vises
Dersom IP-adressen viser en ugyldig verdi, eller adressen i Hovedmeny vises som http://
0.0.0.0, kan en av følgende tilstander ha oppstått:
Tilstand

Avhjelpning

Enheten er konfigurert for å få en adresse
ved hjelp av DHCP, men det er ingen
DHCP-server.

Sjekk at enheten er tilkoblet et nettverk som har en DHCPserver.

Feil Ethernet kabelforbindelse.

Bytt Ethernet-kabelen med en kabel av god kvalitet.

Enheten er konfigurert for bruk av en
statisk IP-adresse, men det er ikke lagt inn
noen IP-adresse i adressefeltet.

Ta rede på – og legg inn nødvendig IP-informasjon dersom
DHCP frakobles.

Det er ingen nettverkstilkobling.

En IP-adresse som f.eks. 0.0.0.0 eller 169.254.x.y er ugyldig for
IP-konfigurasjoner, men kan gjelde for PSTN-konfigurasjoner
uten nettverkstilkobling. I denne konfigurasjonen kan du ikke
åpne for nettkonfigurasjonen, fordi det ikke er adgang til noe
nettverk.

Skjermpresentasjon av dårlig kvalitet
Dersom skjermpresentasjonen er av dårlig kvalitet eller har uleselige data, må du justere
LCD Kontrast -innstillingen (fra menyen Innstillinger - Bruker). Det anbefales å bruke
standardinnstillingen.
Feil ved skjermpresentasjonen
Kontroller at enheten er riktig koblet til en PoE-tilkobling eller en PSTN-adapter hvis ingen
data vises på skjermen, Sørg for at Ethernet tilkoblingen er helt i inngrep med kontakten RJ45 på telefonens underside. Sørg også for at veggkontaktens Ethernet-tilkobling er en PoE
for bruk med IP (standard Ethernet har ikke egen strømforsyning). En dårlig Ethernet
kabelforbindelse kan dessuten føre til feil ved skjermpresentasjonen; bytt den med en
Ethernet-kabel av god kvalitet.
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Ingen summetone
Dersom det ikke kommer noen summetone etter et trykk på tasten
et anrop, må det sjekkes at høyttalervolumet er riktig innstilt.

eller

for å foreta

Manglende summetone kan også skyldes manglende forbindelse med analog telfonlinje.
Kontroller at den analoge telefonforbindelsen til telefonens PSTN-adapter er sikker, og at
den er koblet til en aktiv telefonkontakt ved tilkobling med PSTN.
Problemer med lydkvalitet
Dersom du ikke kan høre ringesignalet ved et innkommende anrop, kan høyttalervolumet
være for lavt innstilt. (Lysdiodene blinker blått for å vise et innkommende anrop). Innstill
volumet med tasten for økt eller redusert volum. Dersom lydproblemene fortsetter, må du
justere Ringetone Volum-innstillingen (fra menyen Innstillinger - Lyd).
Svakt mottak kan skyldes at det er mye etterklang i rommet. I tilfelle av dårlig mottak kan
rommet tilføyes mer lydabsorpsjon og man kan holde munnen nærmere mikrofonen.
Justér audiokodekens prioriteringsrekkefølge (fra menyen Innstillinger - Lyd) hvis du har
valgt en audiokodek med liten båndbredde som førstevalg.
Sørg for at den som ringer opp har konfigurert telefonen korrekt og befinner seg i et akustisk
godt miljø. De beste resultatene oppnås når den som ringer opp bruker en LifeSize Phone.
Forvrengt lyd
En dårlig lydkvalitet kan skyldes en dårlig nettverkstilkobling. Sørg for å ha en
nettverkstilkobling som kan klare hele båndbredden; LifeSize anbefaler å bruke en
nettverkstilkobling som klarer minst 100 Mbps (100-baseT) for best mulig ytelse.
Sørg også for at høyttalerne i begge ender av samtalen, ikke er utydelige eller skadet. Sett
ikke noen gjenstander opp på telefonen. Bruk ikke væsker eller aerosoler til rengjøring av
telefonen. En lett fuktet klut burde være tilstrekkelig til å rengjøre telefonens topp ved behov.
Gjenoppretting av standardinnstillinger
Telefonen kan stilles tilbake til standardinnstillingene (fra menyen Innstillinger Vedlikehold - Tilbakestill) for å rette ukjente problemer som måtte forekomme. Dersom
denne gjenopprettingen ikke hjelper, kan telefonen også tilbakestilles til standardverdier ved
å ta bort strømforsyningen, holde tastene 7, 8 og 9 nede samtidig inntil skjermbildet
Opprinnelig Konfigurasjon vises, og deretter slå på strømforsyningen igjen.
Hold tastene 7, 8 og 9 nede samtidig og slå deretter på strømforsyningen igjen. Hold tastene
nede inntil skjermbildet Opprinnelig Konfigurasjon vises.
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