
Videophone

2. způsob: přidat připojení k Wi-Fi ručně:  

1. způsob: Vyhledat připojení Wi-Fi:Pokyny pro  
bezdrátovou síť (WiFi)

Nastavení Wi-Fi 

Videotelefon ACN IRIS X 
podporuje 802.11b/g/n. 

Funkce Wi-Fi na telefonu 
je automaticky vypnuta. 
Bezdrátové nastavení  

je možné nakonfigurovat 
pomocí Povolit  

ve Funkce Wi-Fi.

Wi-Fi je možné nakonfigurovat 
dvěma způsoby.

1. Stiskněte tlačítko Menu vpravo na spodní straně obrazovky.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko Síť.
4. Stiskněte kartu Wi-Fi.
5. Zkontrolujte, zda svítí tlačítko Povolit, a stiskněte Použít.
6. Stiskněte tlačítko Vyhledat.
7. Klikněte dvakrát na požadované ESSID.
8. Na klávesnici na obrazovce zadejte příslušný klíč.  Nezapomeňte zaškrtnout políčko Uložit klíč.  

Pokud není klíč požadován, přejděte k dalšímu kroku.
9. Po zadání klíče stiskněte tlačítko klávesnice nalevo ve spodní části a klávesnice z obrazovky zmizí.
10. Pro uložení připojení stiskněte Uložit v pravém horním rohu.
11. Stiskněte tlačítko Domů.  Pokud má pomůcka Informace v pravém horním rohu zelenou ikonu a 

v dolní části IP adresu, úspěšně jste se připojili k síti Wi-Fi.

(užitečné pro připojení k Wi-Fi se skrytým SSID)
1. Stiskněte tlačítko Menu vpravo dole na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko Síť.
4. Stiskněte kartu Wi-Fi.
5. Zkontrolujte, zda svítí tlačítko Povolit, a stiskněte Použít.
6. Stiskněte tlačítko Upřesnit.
7. Zvolte Režim zabezpečení připojení Wi-Fi z rozevírací nabídky na obrazovce konfigurace Wi-Fi.   

 Možnosti v nabídce:  WEP/Open; WEP/Shared 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Na klávesnici na obrazovce zadejte příslušný klíč. Stiskněte Zobrazit heslo pro ověření, zda je klíč 
napsaný správně.  Pokud není klíč požadován, přejděte k dalšímu kroku.

9. Po zadání klíče stiskněte tlačítko klávesnice nalevo ve spodní části a klávesnice z obrazovky zmizí.
10. Pro zadání ESSID (název bezdrátového připojení) stiskněte políčko ANO vpravo od pole Vlastní 

ESSID a pak klikněte dovnitř pole pro zobrazení klávesnice na obrazovce.
11. Zadejte název ESSID.
12. Pro uložení připojení stiskněte Uložit v pravém horním rohu.
13. Stiskněte tlačítko Domů.  Pokud má pomůcka Informace v pravém horním rohu zelenou ikonu 

a v dolní části IP adresu, úspěšně jste se připojili k síti Wi-Fi.

Pokud ověřování proběhlo správně a 
signál sítě Wi-Fi je dostatečně silný, 
pak by se měl telefon poté, co uložíte 
nastavení, připojit k síti Wi-Fi. 

Ikona síly sítě Wi-Fi  se zobrazí v 
pravém horním rohu obrazovky.  
Po registraci se barva telefonního 
čísla v pomůcce Informace změní 
na zelenou.

POZNÁMKA: Pokud máte připojení 
k internetu prostřednictvím 
kabelového připojení i Wi-Fi, vyberte 
ručně připojení, které chcete používat 
pomocí spínače v rozevírací nabídce 
v pravé horní části obrazovky.

Pokud telefon používá síťové 
připojení, v pravé horní části se 
zobrazí tato ikona. Pokud telefon 
používá Wi-Fi, zobrazí se tato ikona 
v pravé horní části obrazovky.
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