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Videotelefon ACN IRIS 5000

Uživatelská příručka

© 2011, ACN Inc. Všechna práva vyhrazena. ACN, Videotelefon ACN IRIS 
5000, ACN Digital Phone Service jsou obchodní známky a/nebo známky 
služeb společnosti ACN Inc. a mohou být registrovány. Všechny další  
obchodní známky jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.  

Společnost ACN neustále vylepšuje/aktualizuje software  
videotelefonu ACN, což může vést k situaci, že se uložené obrázky  
obrazovky nemusí přesně shodovat s aktuálním zobrazením na 
produktu. Informace obsažené dále se mohou bez předchozího 
upozornění měnit. Společnost ACN neustále provádí vylepšení nebo 
změny produktů popsaných v tomto manuálu. 
TUTO PŘÍRUČKU POSKYTUJE SPOLEČNOST ACN INC. A JEJÍ 
PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE 

BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, BUĎ VÝSLOVNÉ ČI SKRYTÉ, ZAHRNUJÍCÍ, 
ALE NE OMEZENÉ NA, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI 
NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. 

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v jakékoliv formě 
nebo jakýmkoliv způsobem k vytvoření odvozených prací (jako je překlad, 
převod nebo přizpůsobení) bez písemného svolení společnosti ACN.  
Tento produkt je v USA patentován pod číslem 7 239 338 a může být  
uveden v dalších dosud nevyřízených žádostech o patenty.  
Používání produktu podléhá licenční smlouvě.

IRIS 
         Videophone

V
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Vítáme vás! Děkujeme, že jste si vybrali videotelefon ACN IRIS 5000 od 
společnosti ACN. 

Videotelefon ACN IRIS 5000 představuje novou generaci v osobní multimediální 
komunikaci.  Přístroj ACN IRIS 5000 umožňuje uskutečnění spolehlivých, 
reálných videohovorů prostřednictvím internetu. 

Pomocí videotelefonu ACN IRIS 5000 lze také:

•	 vytvořit adresář osob, kterým nejčastěji voláte

•	 zobrazit historii hovorů

•	 získat přístup k hlasové a video poště

•	 přizpůsobit váš telefon

•	 uložit snímek obrazovky během videohovoru

•	 vypnout video z důvodu soukromí

•	 uskutečnit konferenční hovor

•	 opětovně vytočit hovor

•	 podržet hovor

•	 odpovědět na čekající hovor

Můžete rovněž nadále používat stávající standardní telefon. Jednoduše zapojte 
standardní telefon do zadní strany videotelefonu ACN IRIS 5000. 

Videotelefon ACN IRIS 5000 může fungovat jako digitální fotorám a zobrazovat 
oblíbené fotografie. Fotografie lze zobrazit na telefonu nebo je přesměrovat na 
větší obrazovku, například televizi.

Z důvodu snadné instalace typu plug-and-play a intuitivního uživatelsky 
přívětivého rozhraní se videotelefon ACN IRIS 5000 snadno používá. Pokud máte 
dotazy při používání prvků nového telefonu, jednoduše zvolte možnost Nápověda 
na obrazovce.

Ještě jednou děkujeme za výběr videotelefonu ACN IRIS 5000.

Úvod

Úvod
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Nezbytné kroky

K nastavení videotelefonu ACN IRIS 5000 je zapotřebí:

•	 Vysokorychlostní připojení k internetu (např. DSL, kabelové, optické připojení) 
pomocí modemu - rychlost nahrávání 200 kbps 

•	 Digitální telefonní služba ACN
Doporučené nastavení: Směrovač s kabelem sítě Ethernet 

Rozbalení a kontrola obsahu balení

Zkontrolujte a ujistěte se, že krabice obsahuje všechny položky  
zobrazené níže:

1 Hlavní tělo videotelefonu ACN IRIS 5000

2 Sluchátko

3 Kabel sítě Ethernet (RJ-45)

4 Napájecí adaptér

Začínáme

Začínáme

1

2
4

3
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Důležitá bezpečnostní upozornění
Při používání vybavení telefonu je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření a 
snížit tak riziko požáru, elektrického výboje a zranění osob, včetně těchto opatření:

•	 Nepoužívejte tento produkt blízko vodních zařízení, např. vany, umyvadla, kuchyňského 
dřezu nebo prací nádoby, ve vlhkém sklepě nebo blízko bazénů.

•	 Nedoporučujeme používat telefon (jiný než drátové modely) během elektrických bouří. 
Může se vyskytnout vzdálené riziko zásahu bleskem.

•	 Nepoužívejte telefon k hlášení úniku plynu v dosahu úniku.

•	 Používejte pouze zdroj napájení dodaný s produktem. 

Pokud nejsou dodržovány pokyny, může dojít ke zraněním nebo finančním ztrátám.
•	 Neinstalujte jednotku do umístění, kde může být ovlivněna prachem nebo plynem.
•	 Nerozebírejte ani neupravujte videotelefon nebo napájecí adaptér. Záruka nepokrývá 

jakékoliv závady, které plynou ze špatného zacházení.
•	 Chcete-li předejít poškození, přehřátí nebo výboji, neinstalujte přístroj do vlhkých prostor.
•	 Neinstalujte jednotku na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů, 

například radiátorů.
•	 Chcete-li předejít zásahu elektrických proudem, nedotýkejte se během bouřky napájecího 

adaptéru.
•	 Chcete-li předejít poškození, udržujte jednotku v bezpečí před náhlým výbojem. 

Nepoužívejte nadměrnou sílu, zvláště na obrazovku LCD nebo kameru.
•	 Náhlé změny teplot mohou poškodit jednotku.
•	 Pokud není jednotka používána po delší dobu, odpojte napájecí kabel.
•	 Neinstalujte videotelefon do nebezpečných míst nebo na nestabilní povrch.
•	 Při čištění LCD nebo kamery používejte jemnou látku.
•	 K čištění videotelefonu nepoužívejte silná chemická rozpouštědla nebo brusné materiály, 

protože mohou poškodit vybavení, zvláště LCD nebo kameru.
•	 Pomalu sejměte ochrannou folii z obrazovky. Rychlé odstranění může vést k poškození 

obrazovky.

Uložte tyto pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy výslovně nepovolené výrobcem mohou vést ke ztrátě 
oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Začínáme
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Nastavení telefonu pomocí směrovače
Připojení videotelefonu k síti 

Telefon byl dodán předem nakonfigurovaný a připravený k práci přímo po vyjmutí 
z obalu. Chcete-li připojit videotelefon ACN IRIS 5000 k síti ACN, je nutné 
 provést několik jednoduchých kroků.

1 Zapojte sluchátko do konektoru sluchátka na levé straně hlavního těla 
přístroje.

2 Vezměte dodaný kabel sítě Ethernet a zapojte jeden konec kabelu do portu 
LAN/Ethernet na zadní straně směrovače. Vezměte druhý konec a zapojte jej 
do modrého portu označeného WAN na zadní straně videotelefonu ACN IRIS 
5000.

3 Vezměte dodaný napájecí adaptér videotelefonu ACN IRIS 5000 a zapojte jej 
do zásuvky nebo napájecího otvoru ve zdi. Vložte napájecí zástrčku do portu 
označeného DC Power na zadní straně telefonu.

•	 Po zapojení projde videotelefon ACN IRIS 5000 procesem spuštění. 
Telefon provede spojení se sítí ACN a může stáhnout aktualizovaný 
software. Poté, co videotelefon ACN IRIS 5000 nalezne síť, přestane modré 
světlo na levé horní straně klávesnice blikat a zůstane svítit. Telefon je 
připraven k použití. 

•	 Během procesu spouštění se na obrazovce zobrazí text, který umožňuje 
vybrat jazyk telefonu. Jsou uvedeny možnosti se zvýrazněným výchozím 
jazykem. Chcete-li použít výchozí jazyk, není nutné provádět žádnou akci. 
Výchozí výběr bude použit po 15 sekundách. 

•	 Chcete-li jazyk změnit, použijte směrové šipky dolů/nahoru, proveďte 
výběr a poté stiskněte tlačítko OK nebo klávesu Vybrat. Při dalším zapnutí 
telefonu je již volba uložena a zvýrazněna jako výchozí.

Připojení běžného telefonu k videotelefonu ACN IRIS 5000 

4 Zapojte telefonní zástrčku běžného telefonu do portu označeného jako Phone 
na zadní straně telefonu. Běžný telefon bude fungovat jako rozšíření a zvonit, 
kdykoliv bude zvonit videotelefon ACN IRIS 5000.

Nastavení telefonu

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Sluchátko

Kabel sítě Ethernet

Napájecí kabel Standardní směrovač

k počítači

k internetu

2Telefonní kabel4
3
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Nastavení telefonu pomocí modemu
Připojení telefonu k síti
Poznámka:  Pokud máte k dispozici modem nebo kombinované zařízení modemu 
se směrovačem, postupujte podle následujících kroků:
Před zahájením instalace videotelefonu zkontrolujte, zda funguje připojení k 
internetu.
1 Odpojte modem a vypněte ho na 5 minut.

2 Připojte kabel sítě Ethernet k modrému portu sítě WAN na zadní straně 
videotelefonu.

3 Zapojte kabel sítě Ethernet z videotelefonu do portu linky nebo sítě ě Ethernet 
na modemu. 

4 Zapojte a zapněte modem. Poznámka: Než začnou světla modemu svítit bez 
blikání, může to trvat až 2 minuty.

5 Připojte napájecí adaptér k videotelefonu a do elektrické zásuvky.

6  Telefon zahájí proces registrace, který může trvat až 15 minut. Během této 
doby nemačkejte žádné klávesy ani se nepokoušejte volat. Jakmile svítí modré 
registrační světlo nalevo (bez blikání), videotelefon je připraven k použití.

Nastavení telefonu
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Stažení softwarových aktualizací
Pokud se na levé straně obrazovky zobrazí hlášení při spouštění nebo aktivaci 
videotelefonu, je telefon připraven k instalaci aktualizace software. Vyberte Ano 
a spusťte instalaci okamžitě nebo Zeptat se později a instalaci odložte. 

Po spuštění aktualizace se na obrazovce telefonu zobrazí hlášení o instalaci, 
dokud není aktualizace dokončena. Neodpojujte telefon během aktualizace 
softwaru. Po dokončení se telefon restartuje. Telefon je připraven k použití,  
pokud modré stavové světlo na levém horním rohu klávesnice přestane blikat 
a zůstane svítit. 

Dosažení nejlepší možné kvality videoobrazu
Pozor na silné zadní světlo
Silné zadní světlo se vyskytuje v místech, kde sedíte s oknem nebo bílou stěnou 
za zády. Kamera se pokusí kompenzovat přicházející světlo ze zadní strany a 
ztmaví obrázek, což způsobí, že vaše tvář nebude vidět.

Pozor na umístění světel přímo před předmět
Světla před předmětem zobrazení předmětu spíše zhoršují, než zlepšují a často 
způsobují velký stín na pozad.

Osvětlení zepředu navíc způsobuje odlesky pokud nosíte brýle.

Pozor na osvětlení nad hlavou
Osvětlení nad hlavou způsobuje, že stíny zakrývají oči uživatele. 

Navíc se tato světla často odrážejí do kamery od čela a způsobují tak výsledek 
podobný silnému osvětlení zezadu.

Nastavení telefonu
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

videoobrazovka

 sluchátko

4  mikrofony

1

reproduktory5

6

4

3 kamera

2 klávesnice

Seznámení se s novým telefonem

1  Videoobrazovka
Během hovoru se na videoobrazovce zobrazí obrázek volané osoby pomocí  
vlastního nastaveného obrázku. Pokud neprobíhá hovor, zobrazuje obrazovka  
obrazovky, které používáte k přístupu k vlastnostem telefonu. Obrazovku lze 
rovněž použít k zobrazení osobních fotografií jako digitální fotorám.

2	 Klávesnice
Klávesy klávesnice se používají k vytáčení a použití funkcí telefonu. 
Světla klávesnice označují stav různých funkcí telefonu. 

3	 Kamera
Kamera přenáší obraz k volané osobě. Chcete-li získat nejlepší možný obraz, 
přejděte k části Nastavení telefonu: Dosažení nejlepší možné kvality videoobrazu. 

4	 Mikrofony
Mikrofony přenášejí hlas v režimu hovoru s reproduktory. Klávesu Ztišit lze použít 
k vypnutí mikrofonů.

5	 Reproduktory
Reproduktory přehrávají zvuk vyzváněcích tónů a příchozí zvuk v režimu hovoru 
s reproduktory.

6	 Sluchátko
Sluchátko videotelefonu poskytuje soukromí zvuku během hovorů. Při zvednutí 
sluchátka uslyšíte vyzváněcí tón. Poté lze použít klávesnici k uskutečnění hovoru.
Zavěšením sluchátka ukončíte hovor.

Seznámení se s novým telefonem 
Pohled zepředu
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Pohled zezadu
1 Telefonní zástrčka
Telefonní zástrčka připojuje bezdrátový nebo drátový telefon k videotelefonu.

2 Napájení stejnosměrným proudem
Zdroj stejnosměrného napájení se připojuje k napájecímu adaptéru.

3 USB	

Port USB se připojuje k telefonu pomocí disku USB, takže lze nahrávat a stahovat 
obrázky.  

4 LAN
Port LAN se používá, pokud je modem používán ve spojení s PC. 

5 WAN
Port WAN se připojuje k telefonu pomocí širokopásmové sítě. Tento port bude 
použit k připojení telefonu k internetu pomocí kabelu sítě Ethernet.

6 Video a audio výstup
Přípojky video a audio výstupu umožňují promítání videa a zvuku z telefonu do 
jiných zařízení, například TV přes kompozitní video + audio kabel. Viz externí 
zobrazení videa.

telefonní zásuvka video a audio  
výstup

napájení 
stejnosměrným 

 proudem

USB

1

2

3

4 LAN

5 WAN

6

Seznámení se s novým telefonem
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Programové klávesy

Klávesy Hovor a 
Ukončit hovor

Navigační klávesy

Seznámení se s novým telefonem

1

2

3 Alfanumerické  
klávesy

4

Klávesnice
1 Programové klávesy

Programové klávesy jsou nastaveny na spouštění různých funkcí (například 
příjem příchozího hovoru, odeslání e-mailu atp.) v závislosti na možnostech 
dostupných u konkrétní nabídky/obrazovky. Přímo nad programovou klávesou 
se zobrazí odpovídající funkční hlášení, na spodní části LCD obrazovky.

2 Navigační klávesy

Klávesy směrových šipek  navádějí možnostmi nabídky na 
obrazovce.

OK se používá ve spojitosti s klávesami směrových šipek 
k výběru možností na obrazovce.

 
3 Klávesy Hovor a Ukončit hovor 
 
   Hovor vytočí hovor po zadání čísla.

Ukončit hovor ukončí hovor.

4 Alfanumerické klávesy

•	 Numerické klávesy - používají se k zadání telefonních čísel k vytočení a k 
zadání písmen, čísel a symbolů při používání vlastností telefonu.

•	 klávesa (*) - používá se k zadání znaku *
•	 klávesa (#) - používá se k zadání znaku #
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Seznámení se s novým telefonem

5 Světla statusu a zpráv
Světlo statusu – světlo na levé straně signalizuje, že je telefon připojen a 
připraven k použití. Když telefon zapínáte, bliká toto světlo během zapínání.  
Jakmile je telefon připraven k použití, zůstane světlo rozsvíceno. 

Modré světlo zpráv – světlo umístěné na pravé straně označuje že jsou k 
dispozici hlasové/video zprávy k přehrávání.

•	 Pokud nemáte žádné zprávy, bude světlo vypnuté.
•	 Pokud máte pouze uloženy staré zprávy, světlo bude trvale rozsvíceno.
•	 Pokud máte nové zprávy, bude světlo blikat.

6 Funkční klávesy

 
Podržet podrží hovor a znovu jej obnoví. Při podržení hovoru se 
podsvícení klávesy změní z bílého na modré.

Konference spustí trojstranný zvukový konferenční hovor.

Ztlumit zastaví přenos zvuku během hovoru.

Soukromí videa zastaví přenos videa během hovoru.

Reproduktor přesměruje zvuk do reproduktorů a mikrofonu.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Světla statusu a zpráv

Funkční klávesy

5

6



15

Navigace 
Navigační nabídky jsou na videotelefonu ACN IRIS 5000 velmi jednoduché. 
Na horní straně klávesnice se nacházejí tři programové klávesy, které odpovídají 
popiskům na obrazovce. Nazývají se programové klávesy, protože se jejich funkce 
změní v závislosti na zobrazené obrazovce. 

Z domácí obrazovky lze například stisknout levou klávesu na horní straně 
klávesnice a vybrat Volby a zobrazit seznam možností dostupný na této 
obrazovce. Chcete-li vybrat Nabídku k navigaci do obrazovky Nabídka, 
lze stisknout středovou klávesu. Chcete-li vybrat možnost Pošta k přístupu 
k hlasové a video poště, stiskněte pravou klávesu.

V mnoha situacích lze použít středovou programovou klávesu v horní části 
klávesnice nebo klávesu OK a provést stejný výběr, dokud nejste vyzvání k použití 
klávesy OK a provedení odlišné funkce.

Chcete-li přejít na předchozí obrazovku nebo nabídku, stiskněte klávesu Zpět. 
Pokud stisknete klávesu Zpět několikrát, skončíte v domácí obrazovce. 

Chcete-li se přesouvat mezi volbami, použijte klávesy směrových šipek, které 
obklopují klávesu OK. Na několika obrazovkách budou pravá a levá směrová šipka 
navigovat skrze několik tabulek.

Nápověda v telefonu 	
Většina obrazovek videotelefonu ACN IRIS 5000 poskytuje odkaz na Nápovědu 
v nabídce Možnosti a poskytuje další informace a návod pro používání vlastností 
obrazovky. 

Výběrem položky Nápověda na jedné z obrazovek telefonu se zobrazí informace 
o vlastnostech a aktuálně zobrazené obrazovce. Pokud jste dokončili čtení 
informací z Nápovědy, vyberte možnost Uzavřít a vraťte se na předchozí 
obrazovku.

Navíc je k Nápovědě dostupné z každé obrazovky k dispozici obecná nápověda 
na kartě Nápověda na informační obrazovce. Viz Informace a nápověda.

Poznámka:	Stisknutím klávesy 
Ukončit Hovor budete okamžitě 
přeneseni na domácí obrazovku,  
ale dojde ke zrušení jakýchkoliv změn 
provedených na aktuální obrazovce.

Seznámení se s novým telefonem
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Seznámení se s novým telefonem

Zadávání textu   
Videotelefon ACN IRIS 5000 používá metodu, která je podobná zadávání čísel a 

písmen do mobilního telefonu. Pole, kam například zadáváte jméno, zobrazí při 
zvýraznění „Abc“ jako Typ vstupu v pravém horním rohu. 

Abyste napsali požadované písmeno, možná bude zapotřebí příslušnou klávesu 
stisknout 3-4krát. Každá klávesa poskytuje přístup k velkým i malým písmenům 
stejně jako k příslušnému číslu. Budete-li například chtít napsat slovo „Cat“ 
(Kočka) pomocí způsobu zadávání „abc“, stiskněte klávesu 2 šestkrát, abyste 
napsali velké C. Potom nechte kurzor přejít za písmeno „C“. Nyní stiskněte 
klávesu 2 ještě jednou, čímž napíšete „a“ a poté stiskem klávesy 8 napište 
písmeno „t“.

Pro přidání symbolu stiskněte opakovaně klávesu „1“, dokud nenapíšete symbol, 
který potřebujete. Další symboly získáte stiskem klávesy #. Pomocí směrových 
šipek vyberte symbol ze zobrazeného seznamu.

Pole, kam zadáváte čísla, zobrazují při zvýraznění v pravém horním rohu symbol 
„123“. Pokud používáte klávesnici umožňuje tato funkce zadat pouze čísla. 
Chcete-li zadat číslo do pole, které používá typ zadání abc, Abc nebo ABC, 
stiskněte a přidržte klávesu daného čísla.

1  Pro změnu aktuálního typu vstupu stiskněte klávesu *

Dostupné typy zadávání: 

Poznámka:	Pro napsání mezery  
je nutné stisknout klávesu 0 (nula). 

Typ zadávání   Text 
Abc Zadá počáteční velké písmeno 
 následované malými písmeny
ABC Zadá všechna písmena velká
abc Zadá všechna písmena malá
123 Zadává pouze čísla

1

Poznámka:	Do videotelefonu ACN 
IRIS 5000 je možné uložit až 500 
kontaktů. 
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Provádění a přijímání hovorů

2

4

5

1

3

Provádění a přijímání hovorů
Vytočení hovoru
Videotelefon ACN IRIS 5000 vám umožňuje provádět jak video hovory, tak i 
samostatné audio hovory.

1 Když je zobrazena výchozí obrazovka, použijte numerickou klávesnici k zadání 
čísla, nebo:

•	 Zvedněte sluchátko a vytočte číslo.
•	 Stiskněte klávesu Reproduktor telefonu a vytočte číslo.
•	 Vytočte první 3 čísla a pomocí směrových šipek vyberte z automaticky 

doplňovaného seznamu číslo jednoho z dříve vytočených/přijatých/
zmeškaných hovorů.

2 Stiskněte klávesu Volat, klávesu OK nebo programovou klávesu Vytočit. 
Viz Seznámení se s novým telefonem: Pohled zepředu: Klávesnice.  
Obrazovka zobrazí zprávu „Vyzvánění“.

3 Pokud jste zahájili video hovor, uvidíte na obrazovce také své vlastní video. 

 Než provedete hovor, můžete se podívat na vlastní video volbou Možnosti/
Náhled na výchozí obrazovce. Uvidíte svůj náhled na celé obrazovce.

4 Pokud osoba, které jste zavolali, přijme hovor na telefonu umožňujícím pouze 
audio hovory, na displeji se zobrazí zpráva „Pouze audio hovor“. 

5 Během hovoru lze stisknout klávesu OK a zobrazit zápatí a popisky 
programových kláves. 

•	 Vlastní obraz lze zapnout a vypnout volbou levé programové klávesy 
Vlastní náhled.  
Identifikaci volajícího, panel podrobností o trvání hovoru a indikační panel 
funkčních kláves lze zapnout a vypnout vybráním pravé programové 
klávesy Podrobnosti/Skrýt podrobnosti. 

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu Ukončit hovor, klávesu 
Reproduktory telefonu, pokud se nachází v režimu používání reproduktorů 
telefonu nebo vraťte sluchátko do kolébky.
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Provádění a přijímání hovorů

Volání z kontaktů nebo historie hovorů 
Hovor lze uskutečnit výběrem čísla z obrazovky s kontakty nebo z historie hovorů 
volbou Vytočit.

Kontakty

1 Výběrem ikony kontaktů v Nabídce přejděte do Kontaktů. Lze také stisknout a 
podržet klávesu Hovor a tak z většiny obrazovek přejít přímo do kontaktů.

2 Pomocí směrových šipek zvýrazněte kontakt, kterému chcete volat.  
Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vytočit.

3 Pokud kontakt obsahuje více než jedno telefonní číslo, vyberte ze zobrazené 
možnosti, které číslo chcete vytočit.

Historie hovorůů

1  Výběrem ikony Historie hovorů v Nabídce přejděte do Historie hovorů. 
Lze také stisknout a podržet klávesu Hovor a tak z většiny obrazovek přejít 
přímo do Historie hovorů.

2 Pomocí směrových šipek zvýrazněte zadání, které chcete volat.  
Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vytočit.

2

2

1

1

3
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Funkce během hovorů 
Během hovoru můžete:

1 Nastavit hlasitost hovoru stiskem směrových šipek nahoru a dolů. 

2 Vypnout a zapnout odchozí zvuk stiskem klávesy Ztlumit. Světlo ukazatele 
vlastnosti se po zapnutí funkce modře rozsvítí. 

3 Vysílání vašeho videa je možné vypnout a zapnout stiskem klávesy Soukromí 
videa. Světlo ukazatele vlastnosti se po zapnutí funkce modře rozsvítí. 

4 Přepněte hovor do režimu reproduktorů telefonu stisknutím klávesy  
Reproduktory telefonu. Světlo ukazatele vlastnosti se po zapnutí funkce modře 
rozsvítí. 

Pořizování snímků
Během videohovoru lze pořídit snímek obrazovky. 

5 Vyberte možnost Snímek. Zobrazí se snímek aktuální obrazovky.

•	 Chcete-li uložit snímek vyberte možnost Uložit. Pokud neprovedete 
výběr, vrátíte se zpět na displej hovoru a snímek se uloží. Pokud 
nechcete snímek uložit, vyberte možnost Odstranit.

•	 Obrázky uložené v telefonu lze zobrazit výběrem ikony Digitální fotorám 
v Nabídce.

•	 Vyberte na obrazovce Digitálního fotorámu možnost Místní obrázky a 
zobrazte uložený obrázek.

Provádění a přijímání hovorů
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Přijímání hovorů
•	 Když přichází nový hovor, uslyšíte telefon zvonit a na displeji se zobrazí 

identifikační informace volajícího (pokud je volající neblokuje). Pokud se 
volající nachází v Kontaktech, zobrazí se snímek. Obrazovka také zobrazí 
následující programové klávesy:

•	 Náhled – zobrazí náhled vašeho obrazu, který se odešle volajícímu,  
když přijmete hovor.

•	 Přijmout – přijme hovor. Hovor můžete také přijmout:

•	 Stisknutím klávesy Volat 

•	 Stisknutím klávesy OK 

•	 Stisknutím klávesy Reproduktor telefonu

•	 Zvednutím sluchátka

Odeslat do pošty - odešle volajícího do vaší hlasové/video schránky. 
Výchozí obrazovka zobrazuje všechny zmeškané hovory.

Provádění pouze audio hovorů
V tomto případě máte k dispozici dva typy audio hovorů:

1. Hovory, které provádíte ze svého telefonu připojeného ke svému videotelefonu. 
Viz Seznámení se s novým telefonem: Pohled zezadu: Telefonní zástrčka.

2.  Hovory, které provádíte ze svého videotelefonu na telefon, který podporuje 
pouze audio hovory.

Chcete-li s jiným videotelefonem provést pouze zvukový hovor, použijte klávesu 
Video Soukromí a zastavte přenos videa.

Provádění a přijímání hovorů

Poznámka: Vyzváněcí tón telefonu 
lze změnit. Viz Nastavení: Konfigurace 
Klávesnice a zvuků.
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Uskutečnění konferenčního hovoru (trojstranné 
videokonference)
K zahájení zvukového konferenčního hovoru se třemi účastníky: 

1 Během hovoru stiskněte klávesu Konference. Současný hovor je podržen a 
zobrazí se číselník.

2 Zadejte číslo třetí strany a zvolte možnost Vytočit.

3 Zahajte hovor s třetí stranou. Ke spojení obou hovorů do konferenčního 
hovoru stiskněte znovu klávesu Konference. 

4 Dva hovory jsou spojeny do trojstranného zvukového konferenčního hovoru. 
Rozsvítí se indikátor konferenčního hovoru.

Stiskem klávesy Konference lze ke konferenčnímu hovoru připojit také 
vyčkávajícího účastníka. Viz Přijetí čekajícího hovoru.

•	 Pokud	při	stisknutí	klávesy	Konference	k	přidání	volajícího	z	přidrženého	
hovoru probíhá videohovor, bude videohovor pokračovat a třetí strana bude 
přidána pouze se zvukem.

•	 Pokud	se	při	stisku	klávesy	Konference	k	přidání	volajícího	z	přidrženého	
hovoru nacházíte v režimu samotného zvuku, bude hovor pokračovat jako 
trojstranná konference pouze se zvukem.

Přidržení hovoru
Chcete-li přidržet hovor, stiskněte klávesu Podržet. Rozsvítí se indikátor podržení 
hovoru. Druhá strana obdrží oznámení o přidržení.

Chcete-li hovor obnovit, stiskněte znovu klávesu Podržet. Indikátor podržení 
hovoru se zhasne.

Provádění a přijímání hovorů
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Příjem čekajícího hovoru
1 Když probíhá hovor a ve stejném okamžiku přijde další hovor, upozorní vás 

telefon zobrazením zprávy Příchozí hovor.

Obrazovka také zobrazí následující programové klávesy:

•	 Ukončit a odpovědět  - ukončí současný hovor a přijme příchozí hovor. 

•	 Podržet a odpovědět   - podrží současný hovor a přijme příchozí hovor.  
 To lze udělat také stiskem klávesy OK.
2 Pokud zvolíte možnost Podržet a odpovědět, bude váš současný hovor 

podržen, zatímco přijímáte nový hovor.

3 Mezi oběma hovory lze přepínat výběrem klávesy Přepnout.

4 Oba hovory lze spojit do konferenčního hovoru se třemi účastníky stiskem 
klávesy Konference.

Opětovné vytočení hovoru
Chcete-li opětovně vytočit hovor, stiskněte jednou klávesu Volat a zobrazte  
Historii hovorů. Poslední příchozí nebo odchozí číslo bude zvýrazněno.  
Znovu stiskněte klávesu Hovor, čímž vytočíte zvýrazněné číslo. 

Provádění a přijímání hovorů
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Výchozí obrazovka
Z výchozí obrazovky lze:

•	 Uskutečnit hovor s reproduktory zadáním čísla na klávesnici a stiskem   
OK nebo volbou Vytočit.

•	 Hovor s reproduktory lze také uskutečnit stiskem klávesy Reproduktor   
telefonu, zadáním čísla na klávesnici a stiskem OK nebo volbou Vytočit.

•	 Přejít do Nabídky stiskem klávesy OK nebo výběrem možnosti Nabídka.

•	 Zobrazit status zmeškaného hovoru: celkový počet dosud nezobrazených 
zmeškaných hovorů. 

•	 Zobrazit status hlasové a video pošty: celkový počet hovorů, nové    
hovory, neodkladné hovory a uložené hovory.

•	 Přejít do hlasové a video pošty volbou možnosti Pošta.

•	 Přehrát prezentaci snímků výběrem položky Možnosti/Přehrát prezentaci. 
Tato možnost se objeví, pokud jsou k dispozici nějaké snímky k    
přehrání podle aktuálního nastavení prezentace.

•	 Zobrazit svůj náhled, jak ho během video hovoru uvidí osoba, které    
voláte, výběrem položky Možnosti/Náhled.

•	 Přejít na zmeškané hovory výběrem položky Možnosti/Zobrazit    
zmeškané hovory. Tato možnost se objeví pouze, pokud jsou k dispozici   
dosud nezobrazené zmeškané hovory.

•	 Použít položku Externí video displej k zobrazení obrázku displeje  
 telefonu na externím zařízení volbou položky Možnosti/Použít externí 
video displej. Při používání externího displeje se tato možnost    
změní na možnost Použít místní displej videa.

Výchozí obrazovka a Nabídka

Výchozí obrazovka a Nabídka
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Výchozí obrazovku lze uživatelsky upravit tak, aby zobrazovala jeden z obrázků, 
které jste nahráli na svůj telefon, jako tapetu/pozadí. Vyberte ikonu  nastavení 
z Nabídky. Poté vyberte Vzhled a pomocí pravé směrové šipky přejděte na 
záložku Displej.

Oblast záhlaví

Horní oblast všech obrazovek, kromě případů probíhajících hovorů, se používá 
k zobrazení:

1 Záhlaví/Nadpisu (Poznámka: Výchozí obrazovka nemá nadpis)

2 Indikace používaných rozšíření

3 Volitelný displej data a času

4 Indikace metody zadávání

5 Indikace aktivity

Pro přidání/odstranění displeje data a času vyberte z Nabídky ikonu Nastavení. 
Poté zvolte Vzhled a pomocí pravé šipky přejděte na záložku Displej.

Pro změnu formátu zobrazovaného data a času na všech obrazovkách telefonu 
zvolte z Nabídky ikonu Nastavení. Poté vyberte Datum a formát.

Výchozí obrazovka a Nabídka

2

4

5

1

3



25

Nabídka
Obrazovka nabídky zobrazuje ikony používané k přístupu ke klíčovým funkcím 
telefonu. Když přecházíte na jednu z ikon, v oblasti nadpisu se zobrazí název 
dané funkce.. 

Kontakty: Umožňuje vytvořit adresář nejčastěji volaných osob.

Historie hovorů: Zobrazuje seznam odchozích, příchozích a 
zmeškaných hovorů.

Nastavení: Poskytuje možnosti konfigurace a přizpůsobení 
telefonu.

Hlasová pošta a Video pošta: Poskytuje přístup k hlasové poště/
hlasové schránce.

Digitální fotorám: Umožňuje zobrazení a správu obrázků a 
tvorbu prezentace.

Informace: Poskytují telefonní číslo, IP adresu a další technické 
údaje o telefonu. Poskytuje také přístup k obsahu nápovědy 
telefonu.

Výchozí obrazovka a Nabídka

Poznámka: Provádět hovor 
s reproduktory na obrazovce nabídky 
lze zadáním čísla na klávesnici a 
stiskem klávesy OK nebo volbou 
Vytočit.
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Jsou dva způsoby, jak získat přístup k hlasové poště a video poště:

1 Volbou ikony Hlasová pošta a video pošta v Nabídce.

2 Volbou možnosti programové klávesy Pošta ve výchozí obrazovce.
V pravé dolní části výchozí obrazovky se zobrazuje:

•	 Celkový počet zpráv ve vaší schránce

•	 Počet nových zpráv

•	 Počet neodkladných zpráv

•	 Počet uložených zpráv

•	 Světlo ukazatele zpráv (světlo nejvíce napravo pod obrazovkou) poskytuje 
také informace o vaší poště:

•	 Vypnuto = žádné zprávy

•	 Svítí = uložené zprávy

•	 Bliká = nové zprávy

Jakmile zahájíte hovor se službou hlasové pošty a video pošty, postupujte podle 
pokynů pro poslechnutí vzkazů, uložení nebo smazání zpráv, aktualizace nebo 
změnu vašeho pozdravu nebo přístup k jiným funkcím. 

Hlasová pošta a Video pošta

Hlasová pošta a Video pošta1

2
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Externí zobrazení videa
Chcete-li odeslat video a audio z telefonu na externí zařízení:

Zapojte do portů pro audio a video na zadní straně telefonu složený kabel pro 
audio a video.

Druhý konec kabelu zapojte do portů pro audio a video na vašem externím 
zařízení.

•	 Na výchozí obrazovce zvolte položku Možnosti/Používat externí displej 
videa. 

1 Na zobrazenou otázku „Chcete používat externí video?“ odpovězte Ano.
•	 Pokud nebude provedena žádná akce, vrátí se zobrazení zpět na obrazovku 

telefonu během 30 sekund.
Chcete-li vrátit video a audio z externího zařízení do telefonu:

•	 Na výchozí obrazovce zvolte položku Možnosti/Používat místní displej 
videa.

Poznámka: Video výstup musí být 
používán ve spojení s audio výstupem. 
Jinými slovy, na externí zařízení nelze 
odeslat video, pokud váš telefon  
odesílá audio, a opačně.

Externí zobrazení videa

1 Externí zobrazení videa
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Kontakty se používají k uchovávání a načítání jmen, adres, telefonních čísel a 
dalších informací o lidech, kterým chcete telefonovat. Do videotelefonu ACN IRIS 
5000 je možné uložit až 500 kontaktů.

Na obrazovce Kontakty lze:

•	 Vybrat a vytočit kontakt

•	 Přidat/Upravit kontakt

•	 Zobrazit detaily kontaktu

•	 Odstranit kontakt

•	 Používat skupiny kontaktů

Výběr a vytáčení kontaktů
1 V nabídce použijte klávesy směrových šipek k výběru ikon Kontaktů.

2 Použijte klávesy směrových šipek k výběru kontaktu. Kontakt lze nalézt 
 v dlouhém seznamu pomocí možnosti hledání. Pokud zadáte znaky do pole 
 hledání, seřadí se seznam podle shod. Po výběru kontaktu vyberte možnost 
 Vytočit.

3 Pokud obsahuje kontakt více než jedno číslo, zobrazí se seznam těchto čísel 
 a z něj lze provést výběr.

Kontakty

Kontakty

3

1

2
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Přidání/Úpravy kontaktů
•	 Na	obrazovce	volby	kontaktů	vyberte	programovou	klávesu	Možnosti a 

použijte směrové šipky ke zvýraznění Nového kontaktu nebo Úpravě kontaktu. 
Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vybrat.

1 Zobrazí se záložka Přehled. Zadejte jméno a údaje čísla. Kontakt musí 
obsahovat jméno a alespoň jedno číslo.
•	 K pohybu skrz údaje na obrazovce použijte klávesy směrových šipek 

nahoru a dolů.
•	 Pro zadání údajů použijte alfanumerické klávesy. Viz Seznámení se s novým 

telefonem: Zadávání textu.
•	 Vyberte tlačítko Přiřadit ke skupině a přiřaďte kontakt ke skupině.  

Viz Používání skupiny kontaktů.
•	 Použijte klávesy směrových šipek vpravo a vlevo k výběru obrazovek se 

záložkami.
2 Vyberte záložku Média. Vyberte obrázek, který chcete přiřadit ke kontaktu a 

vyberte jedinečný vyzváněcí tón k identifikaci kontaktu.
3 Vyberte záložku Osobní. Zadejte/upravte osobní telefonní číslo a údaje o 

adrese kontaktu.
4 Vyberte záložku Obchodní. Zadejte/upravte osobní obchodní číslo a údaje o 

adrese kontaktu.
5  Po dokončení zadávání nových údajů o kontaktech vyberte možnost Zpět. 

Nový kontakt se zobrazí na obrazovce Kontakty.

Kontakty
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Zobrazení kontaktních informací
1 Na obrazovce Kontakty zvýrazněte kontakt.

2 Vyberte programovou klávesu Možnosti a použijte klávesy směrových šipek ke 
zvýraznění Zobrazit kontakt. Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. 

3 Na obrazovce Zobrazit kontakt se zobrazí záložka Přehled s údaji zadanými 
do kontaktu. Chcete-li vytočit kontakt, stiskněte klávesu OK nebo vyberte 
možnost Vytočit. Pokud kontakt obsahuje více než jedno číslo, vyberte číslo z 
rozevíracího seznamu.

4   Vyberte záložku Hovory a zobrazte všechny příchozí a odchozí hovory 
uskutečněné s kontaktem. Pomocí směrových šipek vyberte vyzváněcí číslo. 

5 Vyberte programovou klávesu Možnosti a použijte klávesy směrových šipek 
ke zvýraznění Detailů o hovoru. Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost 
Vybrat. Zobrazí se detaily daného hovoru.

Odstranění kontaktu
•	 Na obrazovce Kontakty použijte klávesy směrových šipek k výběru kontaktu.

•	 Vyberte záložku Možnosti a použijte klávesy směrových šipek ke zvýraznění 
položky Odstranit kontakt.  
Zobrazí se nabídka Odstranit kontakt.

•	 Vyberte možnost Ano.

Kontakty
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Používání skupin kontaktů
Přiřazení kontaktů ke skupinám
Skupiny lze používat k lepší organizaci kontaktů. Chcete-li vložit kontakt do  
skupiny nebo skupin:

1 Na obrazovce Kontakty vyberte programovou klávesu Možnosti a použijte 
klávesy směrových šipek ke zvýraznění možnosti Upravit kontakt. Stiskněte 
klávesu OK nebo Vybrat. Zobrazí se záložka Přehled. 

2  Vyberte tlačítko Přiřadit ke skupinám.
3 Použijte klávesy směrových šipek na obrazovce Přiřadit ke skupinám k výběru 

skupiny. Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat k výběru/nebo zrušení výběru 
skupiny. Vyberte možnost Zpět.

Zobrazení a správa skupin

4 Na obrazovce Kontakty vyberte programovou klávesu Možnosti a použijte 
klávesy směrových šipek ke zvýraznění možnosti Zobrazit skupiny. Stiskněte 
klávesu OK nebo Vybrat. Zobrazí se rozevírací nabídka Výběr skupiny. 

•	 Pomocí směrových šipek vyberte skupinu. Stiskněte klávesu OK nebo 
vyberte možnost Vybrat.

5 Obrazovka Kontakty nyní zobrazí pouze členy vybrané skupiny. Pokud 
zobrazíte skupinu, lze v této skupině provádět změny:

•	 Vyberte možnost  Možnosti/Nastavit skupinu Vyzváněcí tón a vyberte 
jedinečný vyzváněcí tón členů této skupiny.

•	 Vyberte možnost Možnosti/Odstranit skupinu chcete-li odstranit skupinu 
(není dostupné u obchodních nebo osobních skupin). Odstranění skupiny 
nevede k odstranění kontaktů ve skupině.

•	 Vyberte možnost Možnosti/Přejmenovat skupinu (není dostupné u 
obchodních a osobních skupin) a přejmenujte jakoukoliv vytvořenou 
skupinu.

•	 Vyberte možnost Možnosti/Vybrat členy skupiny a přidejte kontakty do 
skupiny.

•	 Vyberte možnost Zpět a vraťte se do seznamu všech kontaktů.
•	 Vyberte možnost Možnosti/Nová skupina chcete-li vytvořit novou skupinu.

Kontakty
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Historie hovorů zobrazuje záznam alespoň 50 hovorů.
Na obrazovce Historie hovorů lze:
•	 Zobrazit příchozí, odchozí a zmeškané hovory

•	 Vytáčet z historie hovorů

•	 Uložit volajícího do seznamu kontaktů

•	 Zobrazit detaily hovoru

•	 Odstranit hovor

Zobrazení příchozích, odchozích 
a zmeškaných hovorů
1 V nabídce použijte klávesy směrových šipek k výběru ikony Historie 

hovorů. Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vybrat.

2 Na obrazovce Historie hovorů se zobrazí záložka všech hovorů. Ikona 
označuje zda je hovor příchozí, odchozí nebo zmeškaný. 

3 Použijte klávesy směrových šipek k výběru záložky odchozích, 
příchozích nebo zmeškaných hovorů. 

Vytáčení z historie hovorů
•	 V záložkách Všechny, odchozí, příchozí nebo zmeškané hovory použijte 

klávesy směrových šipek k výběru čísla a stiskněte tlačítko OK nebo 
vyberte možnost Vytočit.

Historie hovorů

Historie hovorů
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Uložení hovoru do seznamu kontaktů

1 Na obrazovce Historie hovorů použijte klávesy směrových šipek k výběru 
vstupu na jedné ze záložek Všechny, odchozí, příchozí nebo zmeškané hovory. 
Vyberte možnost Možnosti/uložit do kontaktů.

•	 Poznámka:	Pokud	již	zvolené	číslo	v	kontaktech	existuje,	bude	nabídka	
Možnost obsahovat položku Zobrazit detaily namísto položky Uložit do 
kontaktů.

•	 Na	obrazovce	Nový	kontakt	se	zobrazí	předvyplněné	číslo	(a	jméno,	pokud	je 
k dispozici).

2 Zadejte zbývající údaje kontaktu. Vyberte možnost Zpět, uložte kontakt a 
vraťte se do Historie hovorů.

Zobrazení detailů hovoru

•	 Chcete-li	zobrazit	hovor	na	obrazovce	Historie	hovorů,	použijte	klávesy	
směrových šipek k výběru vstupu na jedné ze záložek Všechny, odchozí, 
příchozí nebo zmeškané hovory. Vyberte možnost Možnosti/Zobrazit detaily.

Odstranění hovoru

3  Chcete-li odstranit hovor na obrazovce Historie hovorů, použijte klávesy 
směrových šipek k výběru vstupu na jedné ze záložek Všechny, odchozí, 
příchozí nebo zmeškané hovory. Vyberte Možnosti/Odstranit.

4 Chcete-li odstranit všechny hovory, vyberte možnost Možnosti/Vymazat. 
Použijte klávesy směrových šipek k výběru všech hovorů nebo kategorie. 
Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat.

Historie hovorů
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Nastavení vám umožňují konfigurovat a přizpůsobovat váš telefon. 

Na obrazovce Nastavení můžete:

•	 Konfigurovat	vzhled	vašeho	telefonu

•	 Konfigurovat	nastavení	vzhledu

•	 Konfigurovat	klávesnici	a	zvuk

•	 Konfigurovat	nastavení	sítě

•	 Konfigurovat	datum	a	čas

Konfigurace vzhledu
1 V nabídce použijte klávesy směrových šipek k výběru ikon Nastavení. 

Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat.

2 Zobrazí se nabídka Nastavení. K výběru položky Vzhled použijte klávesy 
směrových šipek a stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat. 

Konfigurace témat
3 Vyberte Téma. Zvolená záložka Téma upravuje vzhled záhlaví a zápatí na 

každé obrazovce. Kromě toho každé téma nabízí soupravu barev a pozadí:

•	 Při	provádění	nového	výběru	se	aktualizuje	náhled	vlevo.

4 Vyberte Barvu. Vybrané barevné schéma definuje barvy použité ke zvýraznění, 
na text a tlačítka na všech obrazovkách. 

5 Vyberte Pozadí. Obrázek pozadí, který vyberete, se zobrazí na každé 
obrazovce.

•	 Po	ukončení	výběrů	zvolte	možnost Zpět. Vrátíte se na obrazovku Nastavení.

Nastavení

Nastavení
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Nastavení

Konfigurace displeje
1 Použijte klávesu směrové šipky doprava k pohybu ze záložky Témata do 

záložky Displej.

2 Vyberte si nastavení jasu LCD displeje. Výsledná změna bude viditelná po 
zvýraznění každé možnosti.

3 Vyberte možnost Spořič displeje. Možnost spořiče displeje se zobrazí, 
pokud byl telefon v klidu po dobu 15 minut nebo na základě zvoleného času 
(uvedeno níže). 

• Žádný spořič displeje: Displej zůstane na poslední zobrazené obrazovce.

• Zobrazit Výchozí obrazovku: Zobrazení Výchozí obrazovky. S tímto 
nastavením se obrazovka přepne po 15 minutách nečinnosti na Výchozí 
obrazovku.

• Přehrát snímky: Přehraje snímky pomocí aktuálního nastavení přehrávání 
snímků. Pokud není možné přehrávání snímků pomocí aktuálního nastavení 
provést, zobrazí se Výchozí obrazovka.

• LCD vypnuto: Vypne LCD displej. (Podle zvolené doby.)

•	 Vyberte	čas,	po	který	má	být	telefon	v	nečinnosti,	než	se	aktivuje	spořič	
displeje. Zvýrazněte zadávací políčko a stiskněte OK nebo Upravit.  
Pomocí kláves směrových šipek nahoru a dolů vyberte hodnotu nebo použijte 
klávesnici k zadání hodnoty mezi 30 a 600.

Po aktivaci deaktivuje spořič displeje stisknutí klávesy, zvednutí sluchátka nebo 
příjem příchozího hovoru. Stisknutím numerických kláves zobrazíte číselník. 
Stisknutím klávesy Hovor se zobrazí obrazovka Historie hovorů. Stisknutím 
klávesy Ukončit hovor se zobrazí výchozí obrazovka. Stisknutím jakékoliv jiné 
klávesy se zobrazí poslední navštívená obrazovka.

Spořič displeje nebude aktivován, pokud je přehrávána prezentace, pokud je 
aktivní náhled nebo pokud probíhá hovor.

Poznámka:	Pokud zde vyberete 
„Přehrát prezentaci“, je to stejné jako 
„Přehrát spořič displeje“ na záložce 
Nastavení digitálního fotorámu.
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4 Vyberte Tapetu. Vybraný obrázek tapety se zobrazí na Výchozí obrazovce. 
 Stiskněte tlačítko Vybrat obrázek a listováním vyberte jeden z obrázků 
 nahraných ve vašem telefonu. Zobrazí se náhled obrázku, který jste vybrali. 

•	 Stiskněte tlačítko Žádný obrázek k odstranění obrázku tapety bez vybrání 
nového.

5 Vyberte Jazyk. Vyberte možnost Ano pro potvrzení, že chcete změnit jazyk. 
 Telefon se restartuje a obrazovka bude aktualizována na zvolený jazyk po 
 uložení nastavení Displeje.

6 Vypněte/zapněte Zobrazení data a času v horní části obrazovky.

•	 Po ukončení výběrů zvolte možnost Zpět. Vrátíte se na obrazovku 
Nastavení.

Nastavení
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Konfigurace zvuku
1 Na obrazovce Nastavení použijte klávesy směrových šipek k výběru Zvuku a 

stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat.

2  Vyberte možnost Vyzváněcí tón. Tento vyzváněcí tón bude použit pro všechny 
příchozí hovory kromě hovorů od kontaktů, kterým jste přidělili jiný vyzváněcí 
tón.

•	 Aktuální vyzváněcí tón je zobrazen na tlačítku. Vyberte tlačítko a zobrazte 
rozevírací nabídku Výběr vyzváněcího tónu. Pokud zvýrazníte každý 
vyzváněcí tón, přehraje se. Zvýrazněte svoji volbu a stiskněte klávesu 
Vybrat.

3  Vyberte hlasitost Vyzvánění, sluchátek a reproduktorů telefonu. Zvýrazněte 
zadávací políčko a stiskněte Upravit nebo OK. Pomocí kláves směrových šipek 
nahoru a dolů vyberte hodnotu nebo použijte klávesnici k zadání hodnoty 
mezi 0 a 100.

•	 Změny provedené během hovoru se rovněž provádí ve zde zobrazeném 
nastavení. Například pokud během hovoru s reproduktory zvýšíte hlasitost, 
začne váš příští hovor s reproduktory na této hlasitosti. Pokud nechcete, 
aby se úpravy během hovoru ukládaly, vyberte „Neukládat změny 
provedené během hovoru“ na této obrazovce.

Poznámka:	Telefon uloží úpravy 
hlasitosti sluchátka a reproduktorů 
telefonu provedené během hovoru, 
pokud neuložíte vybrané nastavení.

Nastavení
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Konfigurace sítě
Síťová nastavení jsou předem nakonfigurována pro videohovory. 

1 Na obrazovce Nastavení použijte klávesy směrových šipek k výběru Sítě a 
stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat.

2 Vyberte nastavení přenosové rychlosti, které je o něco nižší než rychlost 
nahrávání.  Například pokud je rychlost nahrávání 300 kbps, je dobré zvolit 
250.

•	 Pokud neznáte rychlost připojení, můžete navštívit stránku  
http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html

•	 Ujistěte se, že spustíte tento test z počítače, který je připojen přímo 
k směrovači nebo modemu a ne pomocí bezdrátového připojení. 
Rovněž se ujistěte, že neprobíhá videohovor.

3 Vyberte nastavení IP adresy pro funkci Získat IP adresu. Zadejte příslušné 
údaje typu zvoleného nastavení.

U komplexnějších nastavení prosím kontaktujte zákaznický servis společnosti 
ACN.  

Nastavení
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Konfigurace data a času
1 Na obrazovce Nastavení použijte klávesy směrových šipek k výběru možnosti 

Datum a čas a stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat.

2 Vyberte Oblast a Časovou zónu. Dostupné zóny jsou určeny zvoleným 
regionem.

3 Vyberte formát Času a Data. Vybrané formáty se používají kdykoliv je na 
telefonu zobrazeno datum a čas, včetně Historie hovorů.

•	 Po ukončení výběrů zvolte možnost Zpět. Vrátíte se na obrazovku 
Nastavení

Poznámka:	Zobrazený čas a 
datum na levé straně se změní 
na základě výběru.

Nastavení
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Nastavení správce systému
UPRAVOVAT POLOŽKY V NABÍDKÁCH SPRÁVCE NENÍ POVOLENO. 
PRO ASISTENCI KONTAKTUJTE PROSÍM ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
SPOLEČNOSTI ACN.

Nastavení



41

Digitální fotorám vám umožňuje kopírovat fotografie mezi vaším telefonem a 
USB zařízením. Lze také vytvářet alba fotografií a konfigurovat prezentaci zobra-
zující vaše fotografie na telefonu jako digitální fotorám.

Na obrazovce digitálního fotorámu lze:

•	 Přehrát	prezentaci

•	 Konfigurovat	prezentaci

•	 Vytvářet	a	používat	alba

•	 Zobrazit	obrázky	na	telefonu

•	 Nahrát	vlastní	obrázky

•	 Kopírovat	obrázky	do	USB

•	 Zobrazit	obrázky	z	USB

Přehrávání prezentace
Prezentaci lze spustit z Výchozí obrazovky výběrem možnosti Možnosti/Přehrát 
Prezentaci. Rovněž lze prezentaci přehrát přímo z USB disku. Vložte disk do zadní 
strany telefonu a z rozevírací nabídky vyberte možnost „Přehrát prezentaci 
z USB“. Prezentaci lze upravovat a přehrávat z obrazovek digitálních fotorámů:

1 V nabídce použijte klávesy směrových šipek k výběru ikony digitálního 
fotorámu.

2  Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Zobrazí se záložka Přehled digitálního 
fotorámu. 
•	Tato	obrazovka	zobrazí	všechna	aktuální	nastavení	prvku	prezentace.

3 K výběru tlačítka Přehrát prezentaci použijte klávesy směrových šipek 
a stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat. Na obrazovce telefonu se začnou 
zobrazovat fotografie.

4  Prezentace pokračuje v zobrazování fotografií ve smyčce. Chcete-li zastavit 
prezentaci a vrátit se zpět na obrazovku digitálního fotorámu, stiskněte 
jakoukoliv klávesu.

Digitální fotorám

Poznámka:	Telefon již obsahuje 
některé obrázky, takže lze zobrazit 
náhled této vlastnosti.

Digitální fotorám
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Digitální fotorám

Konfigurace prezentace
1	 Na obrazovce digitálního fotorámu použijte klávesy směrových šipek doprava 

k posunu ze záložky Přehled na záložku Nastavení.

2 Vyberte možnost Konfigurovat obrázky, které chcete použít v prezentaci: 

•	 Použít místní obrázky  – toto jsou obrázky uložené v interní paměti telefonu 
jako protiklad obrázkům uloženým na disku USB.
•	 Pomocí kláves směrových šipek vyberte možnost Použít místní obrázky.

•	 Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Objeví se značka zaškrtnutí. Chcete-li 
zrušit výběr stiskněte OK nebo Zrušit výběr.

•	 Použít obrázky z USB, pokud je tato možnost dostupná – toto jsou obrázky 
uložené na disku USB, vloženém do zadní strany telefonu. Viz Seznámení se 
s	novým	telefonem	-	USB.	
•	 Pomocí kláves směrových šipek vyberte možnost Použít USB.

•	 Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Objeví se značka zaškrtnutí. 
Chcete-li zrušit výběr stiskněte OK nebo Zrušit výběr.

•	 Vybrat album – pokud vyberete možnost Použít místní obrázky, vyberte 
album k prezentaci. 
•	 Klávesy směrových šipek použijte k výběru tlačítka Vybrat alba. 

•	 K výběru možnosti Vše, Obchodní, Osobní nebo vámi vytvořených alb 
použijte klávesy směrových šipek. Stiskněte klávesu OK nebo vyberte 
možnost Vybrat. Po dokončení vyberte možnost Zpět.

2

1
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Digitální fotorám

3 3 Vyberte dodatečné nastavení prezentace:

•	 Vteřiny na snímek  - nastavuje čas, po jaký se každý obrázek zobrazuje: 
Vyberte jej pomocí směrových šipek. Pomocí klávesnice zadejte přímo 
hodnoty mezi 5 a 90 nebo použijte klávesy směrových šipek nahoru a dolů 
pro změnu hodnoty v krocích po 5 vteřinách. Po dokončení stiskněte OK 
nebo Přijmout.

•	 Smyčka  - určuje, zda se má prezentace přehrát jednou nebo přehrávat 
nepřetržitě: použijte klávesy směrových šipek k výběru možnosti Smyčka. 
Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Objeví se značka zaškrtnutí. 
Chcete-li zrušit výběr stiskněte OK nebo Zrušit výběr.

•	 Zobrazit názvy - vyberte, zda se mají zobrazovat názvy obrázků 
používaných v prezentaci: Pomocí kláves směrových šipek zvolte možnost 
Zobrazit názvy. Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Objeví se značka 
zaškrtnutí. 

•	 Přehrávat jako spořič obrazovky - vyberte, zda chcete, aby se tato 
prezentace přehrávala jako spořič displeje. Pomocí kláves směrových šipek 
zvolte možnost  Přehrávat jako spořič obrazovky. Viz Nastavení: Konfigurace 
displeje: Spořič displeje: Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Objeví se značka 
zaškrtnutí. Chcete-li zrušit výběr stiskněte OK nebo Zrušit výběr.
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Vytvoření a používání obrázkových alb
1 Na obrazovce digitálního fotorámu vyberte místní obrázky. Vytvořte nové 

album výběrem možnosti Možnosti/Nové album. Pomocí klávesnice zadejte 
název alba. Viz Seznámení se s novým telefonem: Zadávání textu. Použijte 
možnost Odstranit k posunutí zpět. Přidržte tlačítko Odstranit chcete-li 
vymazat celé zadání. Po dokončení stiskněte OK nebo Přijmout.

2 Vyberte obrázky, které chcete přidat do nového alba. Pomocí kláves 
směrových šipek přejděte na obrázek a stiskněte OK nebo Vybrat pro označení 
obrázku, který chcete zahrnout. Objeví se značka zaškrtnutí. Pro zrušení 
výběru znovu stiskněte OK nebo Vybrat. Po dokončení stiskněte Přidat.

3 Výběrem položky Možnosti/Zobrazit album zobrazte album. Zobrazí se 
rozevírací nabídka se všemi aktuálními alby. K výběru alba použijte klávesy 
směrových šipek a stiskněte Vybrat. Vyberte Není v žádném albu a zobrazte 
obrázky, které nejsou přidány do alba. 

4 Spravujte alba obrázků pomocí nabídky Možnosti:

•	 Přidejte obrázky do aktuálního alba výběrem položky Možnosti/Přidat do 
alba. Pomocí kláves směrových šipek přejděte na obrázek a stiskněte OK 
nebo Vybrat pro označení obrázku, který chcete zahrnout. Objeví se značka 
zaškrtnutí. Pro zrušení výběru znovu stiskněte OK nebo Vybrat.  
Po dokončení stiskněte Přidat.

•	 Odstraňte obrázky z aktuálního alba výběrem položky Možnosti/Odstranit 
z alba. Pomocí kláves směrových šipek přejděte na obrázek a stiskněte OK 
nebo Vybrat pro označení obrázku, který chcete odstranit. Objeví se značka 
zaškrtnutí. Pro zrušení výběru znovu stiskněte OK nebo Vybrat.  
Po dokončení stiskněte Odstranit.

•	 Přejmenujte vytvořené album výběrem položky Možnosti/Přejmenovat 
album. Pomocí klávesnice zadejte informace. Viz Seznámení se s novým 
telefonem: Zadávání textu. Použijte možnost Odstranit k posunutí zpět. 
Přidržte tlačítko Odstranit, chcete-li odstranit celé zadání. Po dokončení 
stiskněte OK nebo Přijmout. 

•	 Odstraňte vytvořené album výběrem položky Možnosti/Odstranit album. 
Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vybrat.

Digitální fotorám

4

2

1

3
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Zobrazení obrázků na telefonu
1 Na obrazovce digitálního fotorámu použijte klávesy směrových šipek k výběru 

tlačítka Místní obrázky. Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. 

2 Zobrazí se obrazovka Místní obrázky. Použijte klávesy směrových šipek 
k posouvání obrázků. 

3 Chcete-li zobrazit detaily a větší verzi obrázku, použijte k výběru obrázku 
klávesy směrových šipek. Stiskněte klávesu OK nebo Zobrazit.

4 Při zobrazení obrázku lze také vybrat:

•	 Možnosti/Odstranit
•	 Možnosti/Přejmenovat
•	 Možnosti/Uložit jako obrázek kontaktu
•	 Možnosti/Vybrat alba

Digitální fotorám

4
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1
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Načtení vlastních obrázků
1 Vložte USB disk do portu USB na zadní straně telefonu. (Viz Seznámení se 

s	novým	telefonem:	Pohled	zezadu:	USB.) Zobrazí se rozevírací nabídka.

2 Použijte klávesy směrových šipek k výběru možnosti Kopírovat obrázky do 
telefonu. Stiskněte klávesu OK nebo Vybrat. Zobrazí se obrazovka se všemi 
obrázky uloženými na disku USB.

3  Pomocí kláves směrových šipek přejděte na obrázek a stiskněte OK nebo 
Vybrat pro označení obrázku, který chcete zahrnout. Objeví se značka 
zaškrtnutí. Pro zrušení výběru znovu stiskněte OK nebo Vybrat. 

4  Po dokončení výběru obrázků vyberte možnost Kopírovat. Obrázky jsou nyní 
zkopírovány a objeví se ve složce Místní obrázky.

Digitální fotorám

4

2

1

3

Poznámka:	Tato rozevírací nabídka se 
zobrazí, kdykoliv vložíte USB disk, 
pokud momentálně neprobíhá hovor.  
Pokud chcete vložit disk USB, není nutné 
v obrazovce Místní obrázky.

Poznámka:	Na videotelefon ACN IRIS 
5000 lze uložit až 500 obrázků.
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Kopírování obrázků na USB
Existují dva způsoby jak kopírovat obrázky z telefonu na disk USB

1 Na obrazovce Místní obrázky vyberte možnost Možnosti/Kopírovat na USB.

•	 Zobrazí se obrazovka se všemi obrázky uloženými v telefonu.
•	 Pomocí kláves směrových šipek přejděte na obrázek a stiskněte OK nebo 

Vybrat pro označení obrázku, který chcete zahrnout. Objeví se značka 
zaškrtnutí. Pro zrušení výběru znovu stiskněte OK nebo Vybrat. 

•	 Po dokončení výběru obrázků vyberte možnost Kopírovat. Obrázky jsou 
nyní zkopírovány a objeví se ve složce USB obrázky.

2 Na obrazovce Místní obrázky pomocí kláves směrových šipek vyberte obrázek. 

•	 Stiskněte klávesu OK nebo Zobrazit. Stiskněte klávesu OK nebo Kopírovat 
do USB.

•	 Obrázky jsou nyní zkopírovány a objeví se ve složce USB obrázky.

Digitální fotorám

4
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Zobrazení USB obrázků
1 Na obrazovce digitálního fotorámu použijte klávesy směrových šipek k výběru 

tlačítka USB Obrázky. Stiskněte klávesu OK nebo vyberte možnost Vybrat. 
Zobrazí se obrazovka USB obrázky.

2 Použijte klávesy směrových šipek k rolování obrázků. 

3 Chcete-li zobrazit detaily, použijte klávesy směrových šipek k výběru obrázku. 
Stiskněte klávesu OK nebo Zobrazit.

4 Během zobrazení obrázku lze zvolit možnost Možnosti/Kopírovat do telefonu.

Digitální fotorám

Poznámka:	Tlačítko USB Obrázky 
je odpojeno, pokud telefon nenalezne 
USB disk.

4

2

1

3
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Informační obrazovku lze používat ke snadnému zobrazení názvu a 
telefonního čísla videotelefonu ACN IRIS 5000 a také dalších technických 
detailů. Z této obrazovky lze také získat přístup k informacím Nápovědy v 
telefonu.
1  V Nabídce použijte klávesy směrových šipek k výběru ikony Informace a 

stiskněte OK nebo Vybrat.

2 Obrazovka informace zobrazuje detaily o telefonu, na které se mohou 
vyskytnout dotazy během provádění servisního volání.

3 Použijte klávesu směrové šipky vpravo k posunu záložky Nápověda. 
Obrazovka Nápověda se zobrazí v tématech nápovědy.

•	 Základní funkce telefonu
•	 Hlasová pošta a Video pošta
•	 Vysílání videa
•	 Kontakty
•	 Historie hovorů
•	 Nastavení
•	 Digitální fotorám

4 Použijte klávesy směrových šipek nahoru a dolů k výběru tématu 
nápovědy a stiskněte tlačítko OK nebo Vybrat. Prohlížeč v telefonu 
pomáhá zobrazovat témata nápovědy.

Informace a nápověda

Informace a nápověda

4

2

1

3
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Obecné problémy

Problém Řešení
Zařízení nelze zapnout.

Ze sluchátka telefonu není 
slyšet vyzváněcí tón.

Z reproduktorů telefonu není 
slyšet vyzváněcí tón.

Nelze uskutečnit hovor.

Nelze přijímat příchozí 
hovory.

Připojení videotelefonu ACN 
IRIS 5000 trvá dlouhou 

dobu.

Během příjmu hovoru 
se obrazovka zapne, 

ale chybí vyzváněcí tón.

•	 Ověřte, zda je správně připojen napájecí kabel. 

•	 Ověřte, zda připojená zásuvka pracuje, zapojením 
hodin, rádia nebo jiného zařízení.

•	 Ověřte, zda je sluchátko připojeno k portu na levé 
straně videotelefonu.

•	 Zapojte videotelefon ACN IRIS 5000 přímo do 
modemu nebo směrovače. Viz Začínáme: Připojení 
videotelefonu k síti. Pokud slyšíte vyzváněcí tón, 
vyskytl se problém se směrovačem.

•	 Ověřte, zda je do portu WAN nebo LAN připojen 
kabel internetu. 

•	 Ověřte, zda je sluchátko připojeno k videotelefonu. 

•	 Proveďte napájecí cyklus telefonu, odpojením 
konektoru napájení stejnosměrným proudem a 
opětovným připojením.  

•	 Pokud volaná skupina používá videotelefon 
nainstalovaný na soukromé síti nebo systém 
firewallu, nemusí být hovor spojen. 

•	 Pokud je videotelefon nainstalovaný v soukromé síti 
nebo obsahuje systém firewallu, nemusí být možné 
přijímat hovory.

•	 Proveďte napájecí cyklus telefonu, odpojením 
konektoru napájení stejnosměrným proudem a 
opětovným připojením. 

1. Odpojte zdroj napájení z modemu.

2. Odpojte zdroj napájení ze směrovače.

3. Odpojte zdroj napájení z videotelefonu 
ACN IRIS 5000.

4. Zapojte zdroj napájení do modemu a počkejte, 
než se připojí k internetu.

5. Zapojte zdroj napájení do směrovače a počkejte, 
než se připojí k modemu a internetu.

6. Zapojte zdroj napájení do videotelefonu 
ACN IRIS 5000.

•	 Ověřte, zda je nastavena hlasitost vyzvánění na 
hodnotu vyšší než „0“. Viz Nastavení: Konfigurace 
Klávesnice a zvuků.

Řešení problémů

Řešení problémů
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Problémy telefonu

Problém Řešení

 
Na hovor nelze přijmout 

z běžného telefonu 
připojeného k videotelefonu.

Nelze provést hovor z telefonu 
připojeného k videotelefonu.

•	 Ověřte,	zda	telefon	správně	funguje	bez	připojení	k	
videotelefonu. 

•	 Ověřte,	zda	je	správně	zapojen	telefonní	kabel	z	
videotelefonu do pomocného telefonu. 

•	 Připojte	telefon	přímo	na	port.	Nepoužívejte	domácí	
zapojení nebo externí CID (zařízení ID volajícího) 
nebo záznamník. 

 
•	 Ověřte,	zda	telefon	správně	funguje	bez	připojení	k	

videotelefonu.
•	 Ověřte,	zda	je	správně	zapojen	telefonní	kabel	z	

videotelefonu ACN IRIS 5000 do běžného telefonu. 
Viz Začínáme: Připojení běžného telefonu k 
videotelefonu ACN IRIS 5000

•	 Ověřte,	zda	je	telefon	nastaven	na	tónovou	volbu,	
ne pulzní volbu. 

•	 Připojte	telefon	přímo	na	port.	Nepoužívejte	domácí	
zapojení nebo externí CID (zařízení ID volajícího) 
nebo záznamník.

Řešení problémů
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Problémy s videem

Problém Řešení
Hovor je spojen, ale 

obrazovka druhé strany je 
tmavá a kvalita zvuku je 

nízká.

Hovor je spojen, jak zvuk tak 
i video běží, ale volaná strana 

mne nevidí ani neslyší.

Hovor je spojen, jak zvuk tak 
i video běží, ale volaná strana 

mne slyší ale nevidí.

Obrazovka druhé strany se 
zasekla a chybí zvuk.

Slyším osobu, ke které 
mluvíte, ale na video 

obrazovce se nezobrazilo 
příchozí video.

Příchozí video je příliš tmavé.

Příchozí obraz videa se 
zasekává.

•	 Zeptejte	se	druhé	strany,	zda	lze	zlepšit	světelné	
podmínky v místnosti. Viz Začínáme: Dosažení 
nejlepší možné kvality videoobrazu. 

•	 Zkuste	upravit	jas	LCD	obrazovky.	Nastavení:	
Konfigurace displeje.

•	 Pokud	je	videotelefon	nainstalovaný	na	soukromé	
síti nebo za firewallem, může být příjem obrazu z 
druhé strany přerušen. 

•	 Ověřte,	zda	správně	pracuje	videozařízení	volané	
strany.

•	 Ověřte,	zda	je	videotelefon	správně	připojen	k	
internetu. 

•	 Ověřte,	zda	se	videotelefon	volané	strany	neodpojil	
od internetu.

•	 Zrušte	hovor	a	zkuste	to	znovu.	

 

•	 Zeptejte	se	druhé	strany,	zda	lze	zlepšit	světelné	
podmínky v místnosti. Viz Nastavení telefonu: 
Dosažení nejlepší možné kvality videoobrazu. 

•	 Zkuste	upravit	jas	LCD	obrazovky.	Nastavení:	
Konfigurace displeje.

•	 Počkejte	několik	sekund,	zda	se	problém	sám	
nespraví. Připojení k internetu nebo připojení k 
internetu druhé strany nemusí být konzistentní. 
Zrušte hovor a zkuste to znovu.

Řešení problémů
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Problémy se zvukem

Problém Řešení
Hovor je spojen, obrazovka 

běží, ale chybí zvuk.

Hovor je spojen, jak zvuk tak 
i video běží, ale volaná strana 

mne nevidí ani neslyší.

Hovor je připojen, obrazovka 
běží a je slyšet zvuk a druhé 

straně funguje obrazovka, ale 
nic neslyší.

Obrazovka druhé strany se 
zasekla a chybí zvuk.

Je slyšet ozvěna.

•	 Zvyšte	úrovně	hlasitosti.	Viz	Nastavení:	Konfigurace	
Klávesnice a zvuků.

•	 Ověřte	u	druhé	strany,	zda	mají	vypnuté	nastavení	
ztlumení.

•	 Pokud	je	videotelefon	nainstalovaný	na	soukromé	
síti nebo za firewallem, může být příjem zvuku z 
druhé strany přerušen.

 
•	 Pokud	je	videotelefon	nainstalovaný	na	soukromé	

síti nebo za firewallem, může být příjem obrazu z 
druhé strany přerušen.

•	 Ověřte,	zda	správně	pracuje	zvukové	zařízení	volané	
strany. 
 

•	 Ověřte,	zda	je	videotelefon	správně	připojen	k	
internetu. 

•	 Ověřte,	zda	se	videotelefon	volané	strany	neodpojil	
od internetu.

•	 Snižte	hlasitost.	
•	 Akustika	místnosti	nemusí	být	ideální.	Zkuste	

přesunout telefon do jiného umístění s lepší 
akustikou. 

Řešení problémů


