Průvodce rychlou
Videophone instalací IRIS X
Domovská obrazovka

Tipy pro navigaci
IRIS X má intuitivní a výkonnou dotykovou obrazovku se čtyřmi
obrazovkami plochy. Pro přepnutí z jedné obrazovky na druhou
přetáhněte hlavní obrazovku nalevo, nebo napravo; případně
stiskněte
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Telefonní číslo
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Stavový řádek

10 Nabídka číselníku telefonu

Indikátor registrace (zelený)

11 Hlavní nabídka

Indikátor domovské obrazovky
Indikátor aplikace
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Přepínač obrazovky
Rozšíření řádku pomůcek
Řádek rychlého spouštění

IP adresa

.

� Nabídka
umožňuje přístup ke všem dostupným
aplikacím, pomůckám a funkcím.
zobrazuje číselník pro hlasové hovory
� Telefon
a videohovory a s nimi související funkce.
� Pomůcky jsou aplikace, které je možno přidat, přemístit
nebo odstranit z plochy.
• Pokud chcete provést úpravu pomůcky, dotkněte se jí.
Objeví se možnosti Zavřít/Nastavení.

Volání

Videotelefon IRIS X nabízí různé způsoby volání:
Vytočením čísla
• Stiskněte
sluchátko)

na Domovské obrazovce (nebo zvedněte

• Vytočte číslo a stiskněte Hlasový hovor nebo Videohovor
Podle historie hovorů
na Domovské obrazovce
• Stiskněte
• Zvolte funkci Historie hovorů
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Karty Hovor/Linka –
Videotelefon ACN IRIS X
podporuje současně až 3
příchozí/odchozí hovory
Zvukový výstup – Volba
reproduktoru, sluchátka
nebo náhlavní soupravy

� Tlačítko Domů, umístěné dole ve středu telefonu (pod
obrazovkou) vám umožňuje jednoduše přepnout
z kterékoli obrazovky na Domovskou obrazovku.
� Stavový řádek umožňuje rychlé zobrazení stavu vašeho
telefonu. Po stisknutí stavového řádku máte na výběr
z řady možností: Hlasitost, Wi-Fi vypnuto/zapnuto,
Síť vypnuta/zapnuta (Ethernet), Nerušit a Kamera
vypnuta/zapnuta.

Jak používat videotelefon IRIS X

Obrazovka telefonu
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• Dodatečné pomůcky přidáte na plochu tak, že se jich
dotknete a přetáhnete je z dolní nabídky na plochu.
,
• Pro zobrazení doplňkových pomůcek stiskněte
kterým rozšíříte řádek pomůcek.
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Ovládání hlasitosti
Hlasová schránka – Pro hlasové
zprávy a videozprávy
Po vytočení čísel stiskněte
Hlasový hovor, nebo Videohovor

• Vyberte možnost Všechny, Přijaté, Vytočené nebo
Zmeškané
• Stiskněte

pro volání vybraného čísla

Podle kontaktů
• Stiskněte

na Domovské obrazovce

• Vyberte políčko Kontakty

• Zvolte kontakt, který chcete vytočit
• Stiskněte

pro volání vybraného čísla

Ukončení hovoru

Jednoduše zavěste sluchátko nebo stiskněte Konec, pokud
používáte možnost hlasitého poslechu

Přijetí hovoru

Na obrazovce se objeví jméno a číslo volajícího. Videotelefon IRIS
X nabízí různé způsoby přijetí hovoru:

Příchozí hovor

Zmeškaný hovor

Čekající hovor

Zvolte Přijmout
hlasový hovor,
Přijmout
videohovor (pokud
je funkce dostupná)
nebo Odmítnout.

Zmeškaný hovor
se zobrazí na
Domovské
obrazovce. Uživatelé
mohou stisknout
Zobrazit pro přístup
k informacím
o zmeškaném
hovoru.

Při probíhajícím
hovoru budete
zvukovým signálem
a upozorněním
na obrazovce
informováni
o příchozím hovoru.
Hovor můžete
Přijmout, nebo
Odmítnout

Průvodce
rychlou
instalací IRIS X

Videophone

Hlasová schránka/videoschránka

Možnosti funkce volání
Při probíhajícím hovoru máte k dispozici několik funkcí. Stiskněte
všem funkcím hovoru.
Poznámka: Při videohovoru může nabídka
dotkněte obrazovky na kterémkoli místě.

pro přístup ke

zmizet. Pro zobrazení nabídky se

Zobrazí se tři možnosti nabídky:

Nabídka možnosti

Hlasová schránka a videoschránka umožňuje volajícím zanechat zprávu, když je vaše linka obsazená
nebo nemůžete hovor přijmout.

Nastavení/Načítání zpráv

Při počátečním přístupu k hlasové schránce budete vyzváni, abyste změnili své heslo (dočasné
heslo je 1234#). Pro změnu hesla a případné zaznamenání vašeho jména a pozdravu pro hlasovou
schránku/videoschránku postupujte podle instrukcí.
1. Stiskněte
na Domovské obrazovce.
2. Stiskněte obálku Hlasová schránka pro hlasovou schránku a videoschránku.
3. Pokud si chcete poslechnout zprávy z hlasové schránky nebo se podívat na videa
z videoschránky, postupujte podle instrukcí.

Funkce

Popis

Číselník

Zvolte tuto funkci, pokud chcete zadat
čísla na číselníku

Přidržet

Stiskněte pro přidržení hovoru. Pokud
chcete zrušit přidržení hovoru, stiskněte
Zrušit přidržení

Ztlumit/Zrušit ztlumení

Stisknutím ztlumíte hovor, nebo
ztlumení zrušíte

Video vypnuto/zapnuto

Stisknutím video vypnete, nebo zapnete

Tip pro práci s hlasovou schránkou

Konference

Jakmile připojíte další hovor na jiné
lince, stiskněte možnost Konference pro
zahájení trojstranné hlasové konference

Funkce hlasové schránky

Reproduktor/Sluchátko/
Náhlavní souprava

Stiskněte jednu ze tří možností pro
změnu zvukového výstupu

Hlasitost

Stisknutím zesílíte, nebo zeslabíte
hlasitost

PIP

Stisknutím přepnete video mezi
volajícími a zobrazíte celou obrazovku

Snímek

Stisknutím pořídíte snímek aktuálního
videa. Snímek se automaticky
uloží do složky „snímek“ v sekci
Nástroje>Správce souborů

Nabízíme vám dokonalou podporu!

Hlasová schránka (indikátor doručených zpráv)
Pokud tlačítko Domů modře bliká, znamená to, že si můžete vyzvednout obdrženou hlasovou zprávu
nebo videozprávu. (Při zvednutí sluchátka zazní přerušovaný oznamovací tón.) Pokud si chcete
hlasovou zprávu vyzvednout, aktivujte číselník a pak stiskněte ikonu Hlasová schránka.
Pokud chcete změnit počet vyzvánění před přeposláním hovoru do hlasové schránky/videoschránky,
vytočte *610 a postupujte podle instrukcí.
Máte na výběr z několika možností pro poslech zprávy:

Klávesa Příkaz
#

Uložit zprávu

2

Zopakovat zprávu

4

Návrat k předchozí zprávě

5

Přehrát informace v záhlaví zprávy

6

Přejít na další zprávu

7

Vymazat zprávu

*

Návrat do předchozí nabídky

Dodatečné funkce telefonu, podrobné návody a rady pro řešení potíží jsou k dispozici v uživatelské
příručce v Online obchodě nezávislého zástupce ACN nebo na www.myacn.eu
EU-QRG-EN-001

