Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s

Bredbandstelefoni

Installationsanvisning och användarmanual

Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV’s
bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång
med din IP-telefoni är mycket enkel.

Inkoppling
I figur 3 nedan visas IP-telefonidosans (även kallad ATA-box) baksida. Tre
anslutningar skall göras enligt följande;
1.

Anslut den medföljande nätverkskabeln från din router till ATA-boxens
baksida och den blå porten märkt med en liten jordglob.

2.

Anslut sedan din vanliga telefon till ATA-boxens baksida och den gröna
porten märkt med en liten telefonlur. Vill man utnyttja befintliga
telefonjack i hemmet kopplas porten märkt med en liten lur till närmaste
telefonjack.

3.

Anslut den medföljande strömadaptern till strömanslutningen på ATAboxen.

Illustration över inkoppling av ATA-boxen
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När ATA-boxen startas upp första gången tar det cirka 10 minuter för
den att konfigureras automatiskt. Därefter är tjänsten klar att användas.
Om numret inte är påkopplat hörs en röst i luren som välkomnar dig till
vår leverantörs telefontjänst.
Notera att vid val av ett nytt sexsiffrigt IP-telefonnummer kan det ta upp
till 10 arbetsdagar innan numret registrerats i alla växlar och kommer i
bruk. Skall ett nummer porteras från en tidigare leverantör har ni fått ett
datum för aktivering. Portering kan komma att ske så sent som fram till
midnatt aktuellt datum eller efterföljande vardag.
Skulle tjänsten drabbas av driftstörningar kan felet avhjälpas genom att
rycka ur strömadaptern och låta boxen starta om.

Lägre hastighet på bredbandet?
Alla telefonsamtal kommer skickas via din bredbandsanslutning och
således uppta en viss procent av din totala bandbredd. Mängden data
som ett telefonsamtal utgör är mycket liten och ska inte påverka din
anslutningshastighet nämnvärt.

Driftstörningar
Tänk på att dina telefonsamtal görs via din bredbandsuppkoppling. Är
det driftstörningar eller avbrott på bredbandet påverkar det även din IPtelefoni. Detsamma gäller vid strömlöst då IP-telefoni ej kommer att
fungera.
ATA-boxar som är kopplade till telefonjacket är extra känsliga för åska.
Tag för vana under sommarhalvåret att rycka ur alla kablar ur din ATAbox.
Köpings Kabel-TV AB kan inte ansvara för några telefonjack eller
kopparledningar till, från eller i fastigheten. När du använder
bredbandstelefoni via Köping Kabel-TV AB är ATA-boxen ditt första jack
och det är hit vårt ansvarsområde sträcker sig. Har man problem med
telefonjacken får man vända sig till fastighetsägaren eller fackmän.

Instruktioner för Telesvar
Telesvar är en tilläggstjänst och fungerar som en vanlig telefonsvarare i
telenätet. Telesvar hjälper dig att inte missa viktiga samtal. Du lyssnar
enkelt av och talar in nya meddelanden från alla telefoner. Det innebär
att du också når ditt Telesvar från sommarstugan, arbetet, när du är ute
och reser eller hemma hos goda vänner.

Kortfakta
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsten är avgiftsbelagd och beställs separat
Telesvar rymmer 60 meddelanden
Nya meddelanden och missade samtal raderas efter 20 dagar
Meddelanden som är avlyssnade raderas efter 3 dagar
Hälsningsfrasen kan vara upp till 90 sekunder
Ett inkommande meddelande kan vara mellan 2 till 120 sekunder
Samtal till Telesvar utan meddelande registreras som missat samtal.
För att hämta eller lämna meddelande betalar du samtalspris för
Sverigesamtal. För automatisk uppringning betalar du normal
samtalstaxa.

Aktivering av Telesvar första gången
Aktivering kan ske direkt efter beställning av din tjänst hos Köpings
Kabel-TV AB. Aktivering sker enkelt med några knapptryckningar från din
telefon.
• Lyft luren
• Tryck .*
1
3
3
#.
• En talmaskin ger dig nu information
• Välj personlig kod med 4 siffror. Koden används när du ringer
Telesvar från andra telefoner. Koden kan endast ändras från en
telefon ansluten till ditt abonnemang hos Köpings Kabel TV AB.
• Du kan välja mellan att spela in ett personligt meddelande eller
behålla inspelat meddelande.
• Du har nu utfört installationen av Telesvar.

In- och urkoppling av Telesvar vid ej svar
Koppla till Telesvar efter en viss tid utan svar

För inkoppling
• Lyft luren
• Tryck .*
1
3
2 .* .2 .0
#.
Inkoppling sker då efter 20 sekunder (Du kan fritt välja 5 till 60
sekunder genom att justera de sista två siffrorna ovan)
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplat
För urkoppling
• Lyft luren
• Tryck .#
1
3
2
#.
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplat

In- och urkoppling av Telesvar vid upptaget
Koppla till Telesvar när du är upptagen i ett annat samtal

För inkoppling
• Lyft luren
• Tryck .*
1
3
8
#.
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplat
För urkoppling
• Lyft luren
• Tryck .#
1
3
8
#.
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplat

In- och urkoppling av Telesvar vid direkt
Koppla till Telesvar direkt utan att det ringer i din telefon

För inkoppling
• Lyft luren
• Tryck .*
1
3
1
#.
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplat
För urkoppling
• Lyft luren
• Tryck .#
1
3
1
#.
• En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplat

Lyssna av Telesvar från din telefon hemma
• Lyft luren
• Tryck .*
1
3
3
#.
• En talmaskin ger dig nu information

Lyssna av Telesvar från annan telefon
• Lyft luren
• Ring .0
7
7
4
1. 0. 1. 0. 1. 1.
• En talmaskin ger dig nu information att du skall slå in ditt eget
hemmanummer med riktnummer och avsluta med #, slå din
personliga kod och avsluta med #
• En talmaskin ger dig nu mer information

Automatisk uppringning
Du kan under uppspelning av ett meddelande direkt välja att ringa upp telefonnumret som
ringt dig. När du blivit uppkopplad avslutas Teesvar.

Under uppspelningen av meddelandet tryck .5 .
• En talmaskin ger dig telefonnumret som du önskar ringa.
• Tryck .1 .för att bekräfta eller .2 för att avbryta.
•

Funktioner vid Telesvar
För funktioner vid avlyssning av meddelanden.

.1. = Spela upp nya meddelanden
.2. = Spela upp nya missade samtal
.3. = Spela upp gamla meddelanden
.4. = Spela upp gamla missade samtal
.5. = Inställningar av Telesvar
.6. = Radera meddelande
.7. = Hoppa bakåt till föregående meddelande
.8. = Paus i meddelande. Tryck 8 igen för att starta.
.9. = Hoppa framåt till nästa meddelande
.*. = Avbryt uppspelning och återgå till menyn
.0. = Hjälp
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