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Tervetuloa LifeSize Phonen käyttäjäksi
LifeSize Phonen on korkeatarkkuuksinen puhelinneuvottelulaite. LifeSize Phone on
varustettu 16 jatkuvatoimisella, ympyrään sijoitetulla, keilanmuodostustekniikkaa
hyödyntävällä mikrofonilla, joten se tuottaa erinomaisen katteen, puhujantunnistuksen,
kirkkaan äänentoiston ja kaiunpoiston niin johtoportaan toimistoissa kuin suurissa
kokoussaleissakin. Sen tyylikäs, huomaamaton suunnittelu tarjoaa joustavan liittyvyyden.
LifeSize Phone toimii itsenäisenä puhelinneuvottelulaitteena tai saumattomasti yhdistettynä
LifeSize-videoviestintäjärjestelmiin. LifeSize Phone on helppokäyttöinen ja varustettu
kaikilla usean osallistujan neuvottelutoiminnoilla.
LifeSize Phone tarjoaa VoIP-äänineuvotteluyhteyden käytettäessä mitä tahansa
vakiotyyppistä SIP- tai H.323 IP PBX -vaihdetta tai IP-palveluntarjoajaa tai tavallisia
analogisia puhelinlinjoja, ja se toimii PoE-tekniikalla (Power over Ethernet).
LifeSize Phone täyttää seuraavat ympäristömääritykset:
Käyttölämpötila

0–40 °C

Suhteellinen käyttökosteus

10–85 %, ei kondensoituva

Säilytyslämpötila

-30 °C – 55 °C

Säilytystilan kosteus

10–90 %, ei kondensoituva

Korkeus merenpinnasta

0–3000 m

LifeSize Phonen asentaminen
LifeSize Phone -pakkaus sisältää seuraavat osat:
•

näppäimistöllä ja näytöllä varustettu pöytäkonsoli

•

Power over Ethernet -kaapeli

•

pikaopaskortti

•

dokumentaatio-CD, mukaan lukien tämä opas ja LifeSize-tuotteiden
loppukäyttäjäsopimus kaikilla tuetuilla kielillä. Tuotteen julkaisuilmoitukset ovat sivulla
www.lifesize.com.

•

ilmoitukset turvallisuusmääräyksistä
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Tuetut kokoonpanot
LifeSize Phone on saatavilla seuraavissa kokoonpanoissa:
•

LifeSize Phone IP-käyttöön
Huomautus: Tätä kokoonpanoa varten vaaditaan IEEE 802.3af -yhteensopiva
virtalähde, jos Power over Ethernet (PoE) ei ole saatavilla. Katso lisätietoja osoitteesta
www.lifesize.com tai ota yhteys LifeSize-tuotteen jälleenmyyjään.

•

LifeSize Phone ja LifeSize Room
Huomautus: Katso LifeSize Roomin dokumentaatiosta tietoja kaiutinpuhelimen
asennuksesta, kokoonpanosta ja käytöstä LifeSize Roomin kanssa.

IP-käyttöasetukset
Asenna LifeSize Phone IP-käyttöön omassa ympäristössäsi seuraavasti:
Huomautus: Katso järjestelmän mukana toimitetusta pikaopaskortista asennusta
koskevia kuvia.
1. Kiinnitä Ethernet-kaapeli puhelimen alaosan keskikohtaa lähinnä olevaan porttiin, joka
on merkitty LAN-symbolilla
. Ulompi portti on varattu myöhempään käyttöön.
Varmista, että kaapelit on sijoitettu ohjauskiskoihinsa vaurioitumisen estämiseksi.
2. Työnnä Ethernet-kaapelin toinen pää PoE-sovittimeen tai seinässä olevaan PoEporttiin. Jos käytät PoE-sovitinta, kytke jäljellä oleva pää seinässä olevaan
verkkoporttiin. Jos PoE ei ole saatavilla, tarvitset IEEE 802.3af -yhteensopivan
virtalähteen.
3. LifeSize Phone käynnistyy ja saat kehotuksen tehdä sen alkumääritykset.
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LifeSize Phonen asetukset
Kun LifeSize Phone on asennettu käyttöympäristöösi, saat kehotuksen määrittää
järjestelmän toimipaikkaasi ja verkkoosi. Voit muuttaa esimerkiksi näyttökieltä,
järjestelmänvalvojan salasanaa (lisäasetusten käyttöä varten) ja
numeronvalintavaihtoehtoja, joita haluat käyttää IP-yhteyksille. Voit myös muuttaa
puhelimen nimen ja numeron, jotka näkyvät puhelimen näytössä.
Huomautus: Turvallisuussyistä LifeSize suosittelee, että vaihdat
järjestelmänvalvojan oletussalasanan alkuasetuksia tehdessäsi.
Navigoi näytössä seuraavilla näppäimillä:
Näppäin

Toiminto
Vaihtaa arvoja, aktivoi kohdistimen kentässä ja hyväksyy kenttään tehdyt muutokset.

Käyttäytyy kuten ylös- ja alas-näppäimet asetuksissa liikuttaessa.
Äänenvoimakkuus alas -näppäin muuttaa tekstinsyöttömuotoa tekstikenttää
muokattaessa.

Käyttäytyy kuten Takaisin-näppäin palattaessa edelliseen näyttöön tai kuten
Askelpalautin tekstinsyötössä.
Käyttäytyy kuten Peruuta muutettaessa asetusten arvoja.

Siirtää valittua nimikettä alaspäin lajitellussa luettelossa.

Siirtää valittua nimikettä ylöspäin lajitellussa luettelossa.

Tehtyäsi kaikki alustavat määritykset voit soittaa ja vastaanottaa puheluja tai määrittää
lisäasetuksia järjestelmänvalvojan valikosta.
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Lisäasetukset
Järjestelmänvalvojan asetukset antaa pääsyn lisäasetuksiin. Käytä järjestelmänvalvojan
asetuksia seuraavasti:
1. Paina painikkeita

peräkkäin puhelimen ollessa lepotilassa.

2. Syötä järjestelmänvalvojan salasana (oletuksena 1 2 3 4) ja paina

.

Jos annoit väärän salasanan, näkyviin tulee viesti Sisäänkirjautuminen epäonnistui.
Kuuden sekunnin kuluttua palaat päänäyttöön.
Jos annoit oikean salasanan, esiin avautuu Päävalikko, joka sisältää seuraavat
vaihtoehdot:
•

1 - Käyttäjävalinnat

•

2 - Järjestelmätiedot (vain lukukelpoiset)

•

3 - Diagnostiikka

•

4 - Ohje

3. Valitse jokin näistä ja selaa valikon vaihtoehtoja

-näppäimellä.

4. Siirry arvojen välillä painamalla
-näppäintä tai aktivoimalla kohdistin kentässä.
Vahvista tekemäsi muutokset painamalla
.
Huomautus: Jos puhelimeen ei kosketa asennusnäytöissä kahteen minuuttiin,
puhelin palautuu päänäyttöön. Jos et tee mitään, kun Päävalikko on esillä, palaat
päänäyttöön.
5. Kun olet saanut asetukset valmiiksi, tallenna ne painamalla
6. Painamalla

-painiketta.

-painiketta palaat edelliseen näyttöön.

Asetusten tekeminen verkkoselaimesta
LifeSize Phone voidaan myös määrittää verkkoselaimesta siirtymällä URL-osoitteeseen,
joka näkyy LifeSize Phonen järjestelmänvalvojan asetusten Päävalikossa. Valitse
sisäänkirjautumisnäytössä käyttöliittymän kieli, anna järjestelmänvalvojan salasana ja
valitse Lähetä.
Jotta voisit käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia verkkoselaimesta, tietokoneeseen täytyy olla
asennettuna Flash Player. Flash Player on ladattavissa osoitteesta www.macromedia.com.
Katso tarvittavia versiotietoja LifeSize Phonen julkaisuilmoituksista.
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Verkkoasetusten määrittäminen
Määritä verkkoasetukset avaamalla järjestelmänvalvojan asetukset kohdassa
”Lisäasetukset” sivulla 6 kuvatulla tavalla tai avaa ne verkkoselaimesta, kuten on kuvattu
kohdassa ”Asetusten tekeminen verkkoselaimesta” sivulla 6. Verkko : Yleiset -valikosta voit
valita DHCP-asetuksen tai kiinteän IP-verkkoasetuksen.
Huomautus: Jos muutat IP-asetuksia, järjestelmä saattaa käynnistyä uudelleen
automaattisesti.
DHCP-protokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol) käytetään IP-osoitteiden
dynaamiseen jakamiseen ja määrittämiseen. DHCP mahdollistaa verkkolaitteiden
siirtämisen aliverkosta toiseen ilman järjestelmänvalvojan toimia. Voit ottaa DHCPprotokollan käyttöön, jos käytettävissä on DHCP-palvelin. Jos DHCP poistetaan käytöstä,
on syötettävä IP-osoite (paikallisesti määritetty IP-osoite, jos DHCP-palvelin ei ole sitä
nimennyt), aliverkon peite (käytetään IP-osoitteen tunnistamiseksi verkossa ja isännän
tunnisteena) sekä reititin (järjestelmän käyttämän oletusreitittimen IP-osoite).
Voit syöttää järjestelmän isäntänimen ja IP-osoitteet DNS-palvelinten asetusten
määrittämiseksi.
Voit myös määrittää ne toimialueen nimet, joita etsitään, kun isäntänimiä ratkaistaan. DNS
(Domain Name System) muuntaa verkkosolmujen nimet osoitteiksi. Määritä tämä asetus,
jos haluat käyttää DNS-palvelinta muuntamaan laitteiden isäntänimet IP-osoitteiksi.
Puhelimen määrittäminen käyttämään SIP-protokollaa
SIP-protokolla (Session Initiation Protocol) on Internet Engineering Task Forcen (IETF)
standardi IP-protokollaa käyttäviin multimediakonferensseihin. SIP on ASCII-pohjainen
sovelluskerrosten hallintaprotokolla, joka muodostaa, ylläpitää ja päättää puheluja kahden
tai useamman laitteen välillä.
Määritä puhelin käyttämään SIP-protokollaa avaamalla järjestelmänvalvojan asetukset
kohdassa ”Lisäasetukset” sivulla 6 kuvatulla tavalla tai avaa ne verkkoselaimesta, kuten on
kuvattu kohdassa ”Asetusten tekeminen verkkoselaimesta” sivulla 6. Syötä Tietoliikenne :
SIP : Yleiset -valikossa tarvittaessa käyttäjänimi, SIP-palvelimen käyttöoikeusnimi ja
laitteen salasana. Käyttöoikeusnimi ja salasana ovat arvoja, joita LifeSize Phone
käyttää todentamiseen. Näitä arvoja tarvitaan vain, jos palveluntarjoaja tai välityspalvelin
vaativat todennusta.
Voit myös määrittää SIP-palveluntarjoajan ja välityspalvelinasetukset aktivoimaan ja
määrittämään SIP-välityspalvelimen ja SIP-palveluntarjoajan (Tietoliikenne : SIP :
Välityspalvelin- ja Palveluntarjoaja-valikoista). SIP-laitteet käyttävät rekisteröintiasetuksia
nykyisen sijaintinsa dynaamiseen rekisteröintiin. SIP-lisäasetuksista voit muuttaa SIP UDPtai TCP-signaaliportteja ja yhteyspolkua käytettäväksi SIP-rekisteröinnissä.
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Puhelimen määrittäminen käyttämään H.323-protokollaa
Jotta voisit soittaa puhelun käyttäen nimeä tai alanumeroa H.323-protokollan välityksellä,
sinun tarvitsee valita H.323-asetukset (avaa järjestelmänvalvojan asetukset, kuten on
kuvattu kohdassa ”Lisäasetukset” sivulla 6, tai käytä verkkoselainta, kuten on selitetty
kohdassa ”Asetusten tekeminen verkkoselaimesta” sivulla 6). Syötä Tietoliikenne : H.323 :
Yleiset -valikkoon sen laitteen nimi tai alanumero, jota haluat käyttää H.323-protokollalla
soittamiseen. Nämä ovat valinnaisia arvoja, joilla gatekeeper-palvelin tunnistaa laitteen.
Mikä tahansa rekisteröity laite voi soittaa toiselle käyttämällä tätä tunnusta ja
puhelinnumeroa.
H.323-nimi

Tunnetaan myös nimityksellä H.323 ID. Tätä valinnaista arvoa käytetään,
kun gatekeeper-palvelin on määritetty ja kun se vaatii järjestelmältä H.323
ID -rekisteröintitunnuksen. Jos gatekeeper-palvelimen järjestelmänvalvoja
määrittää järjestelmälle H.323 ID -tunnuksen, tässä kentässä tulee olla
kyseinen tunnus.

H.323alanumero

Tätä valinnaista arvoa käytetään, kun gatekeeper-palvelin on määritetty ja
kun se vaatii järjestelmän rekisteröintiä E164-numerolla tai -alanumerolla.
Jos gatekeeper-palvelimen järjestelmänvalvoja määrittää järjestelmälle
E164-numeron tai -alanumeron, tämän kentän tulee sisältää kyseinen
numero.

Aseta Gatekeeper ID vain, jos gatekeeper-palvelin vaatii sitä (esimerkiksi kun on määritetty
useita gatekeeper-palvelimia). Gatekeeper ID -asetuksen on vastattava sille gatekeeperpalvelimelle määritettyä tunnusta, johon järjestelmä on rekisteröitymässä. Älä määritä tätä
asetusta, jos gatekeeper ei sitä vaadi, sillä tällöin rekisteröityminen gatekeeper-palvelimeen
voi epäonnistua.
Jos järjestelmä on rekisteröitynyt gatekeeper-palvelimeen, järjestelmä näyttää sen tilan. Jos
haluat, että LifeSize Phone löytää automaattisesti H.323-gatekeeper-palvelimen, valitse
kohdan Gatekeeper-tila asetukseksi Auto (Tietoliikenne : H.323 : Gatekeeper -valikosta).
Voit myös valita asetukseksi Manuaalinen, jos haluat valita gatekeeperin manuaalisesti. Jos
asetukseksi on valittu Manuaalinen, määrittele ensisijaisen gatekeeper-palvelimen IP-osoite
ja portti. Toissijaisen H.323-gatekeeper-palvelimen määrittäminen on valinnaista.
NAT-/palomuuriasetusten määrittäminen
Palomuuri suodattaa yksityiseen verkkoosi muusta verkosta tulevaa liikennettä, jolla on eri
luottamusalue, esimerkiksi Internet. Verkko-osoitteiden muuntaminen (NAT) mahdollistaa
yhteyden lähiverkkosi laitteiden, joilla on yksityiset IP-osoitteet, ja julkista IP-verkkoa
käyttävien laitteiden välillä. Kiinteä NAT varmistaa, että sama julkinen IP-osoite kartoittaa
aina järjestelmän yksityiseen IP-osoitteeseen siten, että julkisesta verkosta yksityiseen
järjestelmään tarkoitettu data voidaan luotettavasti reitittää järjestelmään.
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Voit määrittää puhelimen kommunikoimaan palomuurin lävitse kiinteän NATin välityksellä tai
sitä ilman käyttämällä asetusta Verkko : NAT. Jos määrität puhelimen kommunikoimaan
palomuurin lävitse, palomuuri täytyy asettaa sallimaan saapuva ja lähtevä liikenne:
•

TCP-portista 1720

•

UDP-portista 5060

QoS-ominaisuuksien (Quality of Service) määrittäminen
Voit määrittää verkon QoS-asetukset (Quality of Service) kohdassa Verkko : Verkon QoSominaisuudet. Määritä nämä asetukset omassa verkossasi käytettyjen asetusten
mukaisiksi.

LifeSize Phonen käyttäminen
Tutustu LifeSize Phonen toimintoihin ennen sen käyttöön ottamista. Näytössä näkyy
puhelimen tila, määritysvalikot ja käyttäjän syötteet. Tunnistusmerkkivalot palavat tai
vilkkuvat osoittaen tiettyjä tiloja.
Näppäimistön käyttäminen
Seuraavassa taulukossa kuvataan puhelimen näppäimiä, joista osalla voi olla eri toimintoja
riippuen siitä, milloin niitä käytetään.
Näppäin

Kuvaus
Vastaa tulevaan puheluun, aloittaa puhelun, antaa valintaäänen tai
lopettaa puhelun.

Soittaa tai sallii uusien osallistujien liittymisen nykyiseen puheluun.
Käyttäytyy kuten Peruuta määrityksiä tehtäessä.

Aloittaa videoneuvottelun.
Huomautus : Video-näppäin käyttäytyy kuten Ääni-näppäin erillisissä
puhelimissa.

Valitsee aiemmin valitun numeron.
Toimii myös kuten Takaisin tai Askelpalautin määrityksiä tehtäessä.

LifeSize Phone -käyttöopas
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Näppäin

Kuvaus
Lisää tai vähentää kaiuttimen ja soittoäänen voimakkuutta.
Toimii myös ylös- ja alasvieritysnäppäimenä määrityksiä tehtäessä.
Äänenvoimakkuus-näppäin muuttaa tekstinsyöttömuotoa tekstikenttää
muokattaessa.

Aktivoi tai poistaa mykistyksen.
Vaihtaa myös arvoja tai aktivoi kohdistimen kentissä määrityksiä
tehtäessä.

Huomautus:

Katso puhelimen näytöstä ohjeita näiden näppäimien käytöstä.

Puhelun soittaminen
Soita puhelu painamalla

ja valitsemalla sitten numero näppäimistöltä.

Huomautus: Kun äänipuhelun (Käyttäjävalinnat : Tietoliikenne : Yleiset) valintaasetuksena on VoIP, voit valita IP-osoitteita ja puhelinnumeroita.
Voit lisätä uuden osallistujan puheluun painamalla
painamalla
-näppäintä.
Lopeta puhelu painamalla

, antamalla uuden numeron ja

.

Puheluun vastaaminen, puhelun ohittaminen tai sen hylkääminen
Puhelun tullessa:
•

Hyväksy puhelu painamalla

•

Ohita puhelu painamalla

•

Jos meneillään on toinen puhelu, voit myös painaa
(Ei saa häiritä), mikä jättää
uuden soittajan huomiotta ja estää muita puheluja häiritsemästä.
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LifeSize Phonen vianmääritys
Seuraavissa osioissa kuvaillaan oireita, mahdollisia syitä ja mahdollisia ratkaisuja yleisiin
ongelmiin, joita LifeSize Phonessa saattaa ilmetä.
Ongelman ilmetessä tarkasta yksikkö silmämääräisesti. Varmista, ettei järjestelmä ole
altistunut vedelle tai lämmön lähteille tai vaikuta fyysisesti vaurioituneelta.
Paras suorituskyky saadaan noudattamalla seuraavia ohjeita:
•

Sijoita LifeSize Phone huoneen keskelle.

•

Vältä siirtämästä LifeSize Phonea puhelun aikana.

•

Puhu normaalilla keskusteluäänellä ja suuntaa ääni puhelinta kohti.

Virheellinen johdotus
Virheellisesti kytketyt tai löysästi kiinnitetyt johdot ovat laitteisto-ongelmien tavallisin syy.
Tutkiessasi järjestelmäongelmaa tarkasta ensin kaikki ulkoiset säätimet ja kaapeleiden
kytkennät. Varmista, että kytkennät ovat asianmukaiset ja suojatut, eikä kaapeleiden tiellä
ole mitään esteitä.
Tarkista, että laite saa kunnolla virtaa PoE-virtalähteenkautta. Merkkivalot syttyvät ja näyttö
aktivoituu, kun laitteeseen tulee riittävästi tehoa.
Jos puhelin on kytketty PoE-lähteeseen, mutta verkko ei tue sitä, verkkoliitännän ja
puhelimen väliin täytyy asentaa PoE-sovitin virtalähteeksi. Virtalähteen tulee olla IEEE
802.3af -yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.lifesize.com/support.
Tarkista kaikkien järjestelmäkaapeleiden kummankin pään liitännät esteiden tai löystymisen
varalta. Varmista, että verkkokaapeli on yhdistetty kunnolla PoE-virtalähteeseen,
seinäporttiin tai liitäntämoduuliin. Vaikka LAN-pään voi kytkeä puhelimeen, puhelin ei silti
toimi. Korjaa liitäntä kääntämällä kaapeli toisin päin LifeSize Phonen yhdistämiseksi oikein.
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IP-osoite näkyy virheellisenä
Jos IP-osoitteessa näkyy väärä arvo tai Päävalikossa näkyy osoite http://0.0.0.0, jokin
seuraavista tiloista on mahdollinen:
Tila

Ratkaisu

Laite on asetettu hakemaan osoite DHCPpalvelinta käyttäen, mutta DHCP-palvelin
ei ole käytettävissä.

Varmista, että laite on liitetty verkkoon, joka käyttää DHCPpalvelinta.

Virheellinen Ethernet-kaapeliliitäntä.

Vaihda Ethernet-kaapeli parempilaatuiseen kaapeliin.

Laite on asetettu käyttämään kiinteää IPosoitetta, mutta tätä osoitetta ei ole annettu
osoitekenttään.

Tarkista ja syötä kaikki tarvittavat IP-tiedot, jos DHCP ei ole
käytössä.

Verkkoyhteys ei ole käytettävissä.

Tässä kokoonpanossa ei voi käyttää verkkomääritystä, koska
verkko ei ole käytettävissä.

Näytön huono laatu
Jos näyttölaatu on huono tai sitä on vaikea lukea, säädä LCD-kontrasti-asetusta
(Käyttäjävalinnat : Ulkoasu -valikko). On suositeltavaa käyttää oletusasetusta.
Näyttöhäiriöt
Jos tiedot eivät näy puhelimen näytössä, odota kunnes laite on kytketty kunnolla PoEliitäntään. Varmista, että Ethernet-liitin on kiinnitetty kunnolla puhelimen pohjassa olevaan
RJ-45-pistokkeeseen. Varmista myös, että Ethernet-pistoke on PoE-tyyppinen (standardi
Ethernet ei anna virtaa) IP-käyttöön. Näyttöhäiriöiden syynä voi olla myös huono Ethernetkaapeli, jolloin se täytyy vaihtaa korkealaatuiseen Ethernet-kaapeliin.
Numeronvalintaääni puuttuu
Jos valintaääntä ei kuulu, kun aloitat puhelun painamalla
että äänenvoimakkuus on säädetty oikein.

- tai

-näppäintä, varmista,

Huono äänenlaatu
Jos puhelimen soittoääni ei kuulu puhelun tullessa, kaiuttimen äänenvoimakkuus on ehkä
säädetty liian alhaiseksi. (Merkkivalot vilkkuvat sinisenä merkiksi tulevasta puhelusta.)
Säädä äänenvoimakkuutta ylös- ja alasnäppäimillä. Jos audio-ongelmia ilmenee edelleen,
muokkaa Soittoäänen voimakkuus -valintaa (Käyttäjävalinnat : Audio -valikko).
Vaimea vastaanotto voi johtua huoneiden voimakkaasta kaiusta. Jos audiovastaanotto on
huono, lisää huoneen äänenvaimennusta ja puhu lähellä puhelinta.
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Säädä äänen pakkausprioriteettia (Käyttäjävalinnat : Audio -valikko), jos ensimmäiseksi
on valittu alhaisen kaistanleveyden äänen pakkaus.
Varmista, että linjan toisessa päässä sijaitseva soittaja on määrittänyt puhelimensa oikein ja
sijaitsee akustisesti edullisessa ympäristössä. Parhaat tulokset saadaan, kun etäpään
käyttäjällä on myös LifeSize Phone.
Vääristynyt ääni
Heikko äänenlaatu voi aiheutua myös huonosta verkkoyhteydestä. Varmista, että
verkkoliitäntä pystyy toimimaan oikealla kaistanleveydellä. LifeSize suosittelee vähintään
100 Mbps:n (100-baseT) liitäntänopeutta parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Varmista myös, etteivät puhelun kummankaan pään kaiuttimet ole peitossa tai vioittuneet.
Älä kasaa tavaroita puhelimen päälle. Älä käytä mitään nestemäistä tai
aerosolipuhdistusainetta puhelimen puhdistamiseen. Pehmeä, hieman kostea liina riittää
puhelimen pintojen puhdistukseen tarvittaessa.
Oletusasetusten palauttaminen
Puhelin täytyy ehkä palauttaa sen oletustilaan (Käyttäjävalinnat : Järjestelmä :
Järjestelmän nollaus -valikko) tuntemattomien ongelmien korjaamiseksi. Jos nollaus
epäonnistuu, voit palauttaa puhelimen oletustilan myös manuaalisesti. Kytke virta pois, pidä
näppäimiä 7, 8 ja 9 painettuina samaan aikaan ja kytke virta takaisin päälle. Pidä näppäimiä
painettuina, kunnes näyttö Ensikonfiguraatio avautuu.

LifeSize Phonen päivittäminen
Päivitä LifeSize Phonen ohjelmisto seuraavasti:
1. Lataa päivitystiedosto hakemistosta LifeSize-sivustolta oman järjestelmäsi paikalliseen
hakemistoon.
www.lifesize.com/support
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
3. Avaa verkkomääritys noudattamalla ohjeita kohdasta ”Asetusten tekeminen
verkkoselaimesta” sivulla 6.
4. Valitse käyttöliittymän kieli.
5. Anna järjestelmänvalvojan salasana ja valitse Lähetä.
6. Valitse Ylläpito.
7. Valitse Järjestelmän päivitys.
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8. Jos päivitys vaatii sitä, että palautat järjestelmän alkuperäisiin oletusasetuksiinsa,
valitse Palauta oletustilaan.
9. Selaa päivitystiedostoon, jonka latasit vaiheessa 1.
10. Napsauta Lähetä.
Huomautus:

Päivitys saattaa kestää useita minuutteja, älä keskeytä prosessia.

11. Järjestelmäpäivityksen tilaviesti tulee näkyviin, kun päivitys on suoritettu loppuun. Sulje
tilaikkuna ja järjestelmänvalvojan määritysikkuna.
12. LifeSize Phone on käyttövalmis. Jos valitsit Palauta oletustilaan vaiheessa 8,
LifeSize Phone on ensin määritettävä uudelleen.
Päivitykseen liittyvien ongelmien vianmääritys
Jos LifeSize Phonen päivitys epäonnistui, toimi seuraavasti:
1. Varmista, että sinulla on voimassa oleva päivityskuva.
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
3. Yritä päivitystä uudelleen.
4. Jos toinen päivitysyritys epäonnistuu, pane muistiin ilmoitettu virhekoodi. Katso
kohdasta “Päivitykseen liittyvät virhekoodit” sivulla 14 näiden koodien kuvaukset.
5. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys LifeSizen asiakastukeen.
Päivitykseen liittyvät virhekoodit
Seuraavassa taulukossa on esitetty virhekoodit, joita saattaa näkyä päivityksen
epäonnistuessa.
Koodi

Ongelma

Kuvaus

1

Sisäinen virhe

Järjestelmästä puuttuu tärkeitä tiedostoja.

2

Siirtyminen päivitykseen
epäonnistui

Komento asettaa aktiivinen osio epäonnistui.

3

Kirjoitus epäonnistui

Päivitysosion kuvaa kopioitaessa on ilmennyt kirjoitusvirhe.
Tämä ilmenee tavallisesti silloin, kun käytetään toisen LifeSizetuotteen päivityskuvaa.

14

LifeSize Phone -käyttöopas

Koodi

Ongelma

Kuvaus

4

Lukeminen epäonnistui

Sisääntulevan tiedon lukeminen epäonnistui kuvaa ladattaessa.
Tämä ilmenee tavallisesti silloin, kun yhteys katkeaa latauksen
aikana.

5

Päivityskomentosarja
epäonnistui

Kun kuvan lataaminen on onnistunut, järjestelmä suorittaa
päivityskomentosarjan lopullista käsittelyä varten. Tämä virhe
ilmaisee virhettä päivityskomentosarjassa. Tämä ilmenee
tavallisesti silloin, kun käytetään toisen LifeSize-tuotteen
päivityskuvaa.

6

Päivityskomentosarjaa ei
pystytty suorittamaan

Järjestelmä ei pystynyt suorittamaan päivityskomentosarjaa.
Tämä ilmenee tavallisesti silloin, kun käytetään toisen LifeSizetuotteen päivityskuvaa.

7

Päivitysosiota ei pystytty
asentamaan

Sen jälkeen, kun kuva oli kopioitu järjestelmään, järjestelmä
epäonnistui kuvan asentamisessa. Tämä ilmenee tavallisesti
silloin, kun päivityskuva on vioittunut tai kun käytetään toisen
LifeSize-tuotteen päivityskuvaa.

8

Ei lupaa

Järjestelmä ei pystynyt lukemaan päivitysosiota.

9

Vioittunut kuva

Päivityskuva on vioittunut ja käyttökelvoton. Tämä ilmenee
tavallisesti huonon kuvan tai laitteen latausvirheiden vuoksi.

10

Virheellinen argumentti

Päivitysprosessiin lähetettiin virheellinen argumentti. Tämä
ilmenee tavallisesti silloin, kun käytetään toisen LifeSize-tuotteen
päivityskuvaa.

11

Virheellinen allekirjoitus

Salausallekirjoitus on virheellinen. Tämä ilmenee tavallisesti
silloin, kun kuva on vioittunut tai salaus vaarantunut.

12

Salauksenpurku epäonnistui

Järjestelmä ei pystynyt purkamaan päivityskuvan salausta. Tämä
ilmenee tavallisesti silloin, kun kuva on vioittunut tai salaus
vaarantunut.

13

Kehitysjärjestelmä

Järjestelmä on määritetty kehittämistä varten siten, että vain
LifeSize-edustaja voi päivittää sen.

14

Päivitys käynnissä

Päivitys on jo käynnissä. Järjestelmä tukee vain yhtä päivitystä
kerrallaan.
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