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Návod pro instalaci 
Postupujte podle Průvodce rychlou instalací videotelefonu ACN IRIS X v Online 
obchodě nezávislého zástupce ACN nebo na www.myacn.eu.  



 

Funkce 

Hlavní obrazovka a navigace 
Videotelefon ACN 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 ikonu přepínače.  
 
Tlačítko Domů umístěné dole ve středu telefonu (pod obrazovkou) vám umožňuje 
jednoduše přepnout z kterékoli obrazovky na Domovskou obrazovku. Pokud stiskněte 
tlačítko Domů, když je spuštěna aplikace, aplikace zůstane otevřena. K aplikaci se 
můžete vrátit stisknutím indikátoru aplikace na stavovém řádku. Pro návrat na 
domovskou obrazovku stiskněte tlačítko Domů, které když podržíte 10 vteřin zobrazí 
kalibraci obrazovky. 
 
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. Použijte posuvný 
přepínač k zapnutí nebo vypnutí těchto funkcí. Nastavení a Datum/Čas jsou navíc 
dostupné prostřednictvím zkratek.    
 
V níže uvedené tabulce je uveden význam ikon indikátoru stavu telefonu: 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Ikona Definice 

Síť  Připojeno k síti 

 Připojení k síti se nezdařilo 

Hovor  Automatická odpověď 

 Přesměrování hovoru 

Hlasitost 
vyzvánění 

 Hlasitost vyzvánění v rozmezí 0-
9 

Stav telefonu  Kamera vypnuta 

 Nerušit 



 Zmeškaný hovor 

Zvukový výstup  Náhlavní souprava je používána 

 Náhlavní souprava je zapojena 

 Hlasitý poslech je aktivní 

 Sluchátko je zvednuté 

Wi-Fi  Síla signálu Wi-Fi v rozmezí 0 až 
4 

 

 

 

 
Aplikace  Budík  

 Program na pozadí 

Externí zařízení  Karta SD 

 Jednotka USB Flash 

 Klávesnice USB 

 Myš USB 

 USB LED 1 

 USB LED 2 

 
HDMI  

 
 
Videotelefon ACN IRIS X podporuje současně až tři příchozí nebo odchozí hovory. 
Když je sluchátko zvednuto, mohou uživatelé stisknout funkci Přidržet a zvolit Linku 1, 
Linku 2 nebo Linku 3 pro dodatečné hovory. 
 
 

Režim sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy 
Videotelefon ACN IRIS X umožňuje uživatelům přepnout ze sluchátka na reproduktor 
stisknutím příslušné ikony na číselníku. V případě, že je zapojena náhlavní souprava, je 
možné zvolit ikony náhlavní soupravy. Přístroj podporuje standardní třívodičové 3,5 mm 
náhlavní soupravy. 
 
 



Volání 
1. Použitím ikony Telefon v neaktivní obrazovce 

• Na domovské obrazovce zvolte v dolní nabídce ikonu Telefon   
• Zobrazí se číselník a zazní tón vytáčení. 
• Vytočte číslo a stiskněte Audiohovor nebo Videohovor.  

Pokud chcete vytočit poslední vytočené číslo, stiskněte Opakovat 
vytáčení. 

 
2. Zvednutím sluchátka 

Uživatelé budou moci uskutečnit hovor, když je telefon neaktivní nebo probíhají 
jiné aplikace, tak, že zvednou sluchátko. 

    Po zvednutí sluchátka se objeví číselník 
    Zvolte Linku 
    Vytočte číslo a stiskněte Audiohovor nebo Videohovor 

Pokud chcete vytočit poslední vytočené číslo, stiskněte Opakovat 
vytáčení. 
 

3. Podle Seznamu hovorů 
    Pro přístup k nabídce telefonu stiskněte ikonu NABÍDKA na neaktivní 

obrazovce a zvolte Seznam hovorů.  
    Na obrazovce se objeví Vše, Příchozí, Odchozí a Zmeškané. Zvolte 

seznam hovorů, který si přejete zobrazit 
• Pro vytočení zvoleného čísla stiskněte  

 
 

Vytáčení podle Seznamu hovorů 
 

4.   Podle Kontaktů 
•  Pro přístup k nabídce telefonu stiskněte na neaktivní obrazovce ikonu 

NABÍDKA. Poté přejděte do Kontaktů a zvolte na číselníku ikonu 
Kontakty pro přístup do seznamu kontaktů.   

•   Na monitoru obrazovky se zobrazí seznam kontaktů. Posunutím přejděte 
na kontakt, který si přejete vytočit. 



 Pro volání vybraného kontaktu stiskněte . Výchozí číslo bude 
primárním kontaktním číslem kontaktu. 

 

 
 

Vytáčení podle Seznam kontaktů 
 

 
Zvolte kontakt pro zobrazení celé obrazovky s kontaktními údaji. Je možné 
vytočit čtyři možnosti čísel: Zaměstnání, Domů, Mobilní a Fax. Stisknutím  
vytočíte zvýrazněné číslo.  

 
Vytáčení podle Seznam kontaktů – další kontaktní údaje 

 
5.   Kliknutím na Kontaktovat oblíbené na neaktivní obrazovce 

Na neaktivní obrazovce stiskněte  a zvolte , čímž otevřete pomůcku 
Kontakty. Uživatelé mohou přidat kontakt na seznam oblíbených. Zvolte kontakt 
a stiskněte  pro vytáčení.  

 



Přijímání hovorů 
1. Příchozí videohovor: Po zazvonění telefonu zvolte Přijmout audio, 

Přijmout video nebo Odmítnout.  Uživatelé mohou při přijetí hovoru 
přepnout mezi sluchátkem, reproduktorem nebo hlasovou soupravou. 
Hlasitost hovoru je možné upravit stisknutím ikony reproduktoru. 

 

 
Přijetí příchozího videohovoru 

 
 
 
2. Příchozí hlasový hovor: Při příchozím hlasovém hovoru zvolte Přijmout 

audio nebo Odmítnout. 
 

 
Přijetí příchozího audiohovoru 

 
  
3. Zmeškaný hovor: Pokud hovor nepřijmete, zobrazí se na Domovské stránce 

jako Zmeškaný hovor. Uživatelé mohou stisknout tuto zprávu pro přístup k 



podrobnostem zmeškaného hovoru nebo si zmeškané hovory zobrazit 
pomocí možnosti Seznam hovorů. 

 
 
 

 

Možnosti volání 
Při hovoru máte k dispozici řadu funkcí.  K těmto funkcím patří například Přidržení hovoru, 
Ztlumit, Hlasitost a Video vypnuto (Soukromí videa).  Tyto funkce jsou dostupné v nabídce 
Možnosti. 
 
V průběhu videohovoru se můžete dotknout obrazovky pro zobrazení nabídky 
Možnosti. Pro otevření nabídky stiskněte . Níže uvedené funkce naleznete v 
nabídce Možnosti. 
 

 
 

Použijte Možnosti hovoru při videohovoru 
 

 
 

Možnosti hovoru u videotelefonu ACN IRIS X 
 

NABÍDKA MOŽNOSTI FUNKCE POPIS  

 

Číselník Zvolte tuto funkci, pokud chcete zadat čísla na číselníku 

 

Přidržet Stiskněte pro přidržení hovoru.  Pokud chcete zrušit přidržení hovoru, 
stiskněte Pokračovat 

Ztlumit/Pokračovat Stisknutím ztlumíte hovor, nebo ztlumení zrušíte 

Video vypnuto/zapnuto Stisknutím video vypnete, nebo zapnete  

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

 

Hlasitost Stisknutím zesílíte, nebo zeslabíte hlasitost 

PIP Stisknutím přepnete video mezi volajícími a zobrazíte celou obrazovku  
Viz poznámka níže 

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



Reproduktor/Sluchátko/Náhla
vní souprava 

Zvolte ikonu operace Reproduktoru, Sluchátka nebo Náhlavní soupravy 

Poznámka:  
Stisknutím tlačítka PIP během hovoru změníte zobrazení jednoho z pěti různých 
zobrazení: ¾ obrazovky zobrazení volané strany, celá obrazovka zobrazení volané 
strany, celá obrazovka zobrazení volané strany s vlastním zobrazením v pravém horním 
rohu, ¾ obrazovky s vlastním zobrazením a celá obrazovka s vlastním zobrazením. 
 
 
 
 
 
 

Přidržení hovoru (Nabídka možností) 
Přidrží příchozí hovor 

1. Pro přidržení hovoru stiskněte během hovoru tlačítko Přidržet. Ikona linky 
bude označena žlutě.  

 

 
Přidržení hovoru 

 
 
2. Pokud chcete pokračovat v hovoru, stiskněte Pokračovat.  
 
3. Více hovorů: Po přidržení hovoru mohou uživatelé zvolit pro volání další linku. 

V případě dalšího příchozího hovoru si bude uživatel moci vybrat možnost 
Přijmout nebo Odmítnout v pravé části obrazovky. Při přijetí nového 
příchozího hovoru bude předchozí hovor přidržen.  

 



 
 

Více hovorů 
 
 

Trojstranná konference (Nabídka možností) 
Chtěli bychom vás upozornit, že v současnosti je k dispozici pouze funkce 
trojstranná audiokonference. Trojstranná videokonference není v tomto okamžiku 
k dispozici. 
Pro zahájení trojstranné hlasové konference proveďte následující kroky: 

1. Zahajte hovor s prvním volajícím. 
2. Při prvním hovoru rozšiřte nabídku Možnosti na telefonu stisknutím pravého 

tlačítka ikony Možnosti . 
3. Stiskněte klávesu PŘIDRŽET. 
4. Stiskněte kartu LINKA 2 v horní části obrazovky. 
5. Vytočte číslo dalšího účastníka konference. 
6. Při tomto hovoru rozšiřte opět nabídku Možnosti stisknutím pravého tlačítka 

ikony Možnosti . 
7. Stiskněte tlačítko KONF (Konference). 
8. Stiskněte tlačítko ANO pro potvrzení konferenčního hovoru. 
9. Nyní se všichni tři volající účastní trojstranné konference. 

 

Ztlumit (Nabídka možnosti) 
Tato funkce při hovoru vypne mikrofon telefonu, takže vás další účastník hovoru neuslyší. 

1. Při hovoru se na obrazovce v panelu nástrojů Možnosti na pravé straně zobrazí 
možnost Ztlumit. Pokud se zpráva nezobrazí stiskněte pravou stranu obrazovky 
pro obnovení panelu nástrojů Možnosti.  Zvolte tlačítko Ztlumit pro ztlumení 
hovoru. 

2. Po stisknutí tlačítka Ztlumit, se na obrazovce objeví možnost Zrušit ztlumení. 
Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte funkci Ztlumit. 



 

PIP - Obraz v obraze (Nabídka Možnosti) 
Tlačítko PIP můžete stisknout pro změnu zobrazení videa při hovoru, tedy pro přepnutí 
mezi pěti různými zobrazeními: ¾ obrazovky zobrazení volané strany, celá obrazovka 
zobrazení volané strany, celá obrazovka zobrazení volané strany s vlastním 
zobrazením v pravém horním rohu, ¾ obrazovky s vlastním zobrazením a celá 
obrazovka s vlastním zobrazením. 
 

Nerušit (Stavový řádek) 
Pokud je tato funkce zapnuta, bude linka pro všechny příchozí hovory obsazená 
(hovory budou automaticky přesměrovány do hlasové pošty) bez vyzvánění a zobrazení 
upozornění na telefonu.   
 
Pro přístup k této funkci zvolte stavový řádek na Domovské stránce, kde máte na výběr 
z řady doplňkových možností. Posunem přepínače funkce Nerušit (DND) funkci 
zapnete nebo vypnete.  
 

Aktivace přesměrování hovoru 
Tato funkce přesměruje veškeré příchozí hovory na jiné telefonní číslo, aniž by se číslo 
zobrazilo na obrazovce nebo se ozvalo zvukové upozornění. 
 
Tuto funkci lze nastavit pomocí kódu funkce. Pro povolení a vypnutí funkce zadejte 
příslušný kód: 
Povolit: Zadejte *72, telefonní číslo nebo číslo linky, na které chcete hovor přesměrovat 
a symbol #. Po zaznění tónu vytáčení zavěste (tón vytáčení znamená, že je vstup 
úspěšný). 
Vypnout: Zadejte *73 a po zaznění tónu vytáčení zavěste. 
 

Blokování ID volajícího  
Tato funkce zamezí zobrazení vašeho čísla na straně volajícího u všech hovorů, dokud 
nebude zrušena.  
 
Tuto funkci lze nastavit pomocí kódu funkce. Pro povolení a vypnutí funkce zadejte 
příslušný kód: 
Povolit: Zadejte *31 a poslechněte si potvrzující zprávu. 
Vypnout: Zadejte *32 a poslechněte si potvrzující zprávu. 

 



Doplňkové kódy funkcí  
Videotelefon  ACN IRIS X má řadu prvků, které lze ovládat dvoj- a trojčíselnými kódy 
funkcí. Pro aktivaci (nebo deaktivaci) zvedněte sluchátko a zadejte některý z níže 
uvedených kódů. Uslyšíte potvrzující zprávu. 

Funkce Povolit Vypnout 

Přesměrování hovoru do 
hlasové pošty (všechny 
hovory) 

*21  #21 

Blokování vašeho ID pro 
všechny účastníky hovoru   

*31  #31  

Přesměrování hovoru do 
hlasové pošty v případě, že 
je linka obsazená 

*40  #40  

Přesměrování hovoru do 
hlasové pošty při nepřijetí 
hovoru 

*41  #41  

Upozornění na čekající 
hovor  

*43  #43  

Doba vyzvánění (změna 
počtu vyzvánění před 
přesměrováním do hlasové 
pošty) 

*610  n/a 

Doručení ID linky vašeho 
čísla pro jednotlivá volání  

*65  n/a 

Opakované vytočení 
posledně volaného čísla 

*66  n/a 

Blokování ID vašeho čísla 
pro jednotlivá volání 

*67  n/a 

Volání zpátky *69  n/a 

Přesměrování hovoru na 
jiné telefonní číslo nebo 
linku pro všechny hovory 

*72  *73  

Přesměrování hovoru na 
jiné telefonní číslo nebo 
linku v případě, že je linka 
obsazená 

*90  *91  

Přesměrování hovoru na 
jiné telefonní číslo nebo 
linku při nepřijetí hovoru 

*92  *93  

Indikátor smazání 
čekajícího hovoru 

*99  n/a 

 
 



Hlasová pošta 
Hlasová pošta umožňuje volajícím zanechat zprávu, když je vaše linka obsazená nebo 
nemůžete hovor přijmout. 
 
Nastavení 

1. Zvolte ikonu Telefon  

2. Zvolte ikonu Hlasová pošta  
3. Budete vyzváni k zadání hesla (vaše dočasné heslo je 1234#) 
4. Podle pokynů proveďte změnu hesla a nahrajte své jméno 

 
Načítání zpráv 
Pokud bliká modré tlačítko Domů nebo když uslyšíte přerušovaný tón vytáčení, 
zvedněte sluchátko a poslechněte si čekající zprávy v hlasové poště.  

 
1. Stiskněte ikonu Telefon v pravém dolním rohu obrazovky. 
2. Stiskněte tlačítko Hlasová pošta. 
3. Stiskněte tlačítko Možnosti pro zobrazení číselníku 
4. Zadejte čtyřmístný přístupový kód (výchozí je 1234) a stiskněte #. 
5. Stiskněte 1 pro načtení videozpráv. 

a. Pokud jste obdrželi nějaké zprávy, hlasové upozornění vám oznámí, zda 
jde o hlasovou zprávu nebo videozprávu. 

6. Stiskněte 2 pro nastavení vaší Uvítací videozprávy pro případ, když je linka 
obsazená 

a. Zvolte upřednostňovaný typ pozdravu a postupujte podle pokynů. 
b. Pokud jste se zprávou spokojeni, stiskněte pravou stranu obrazovky a 

stiskněte Možnosti. Poté stiskněte # pro ukončení nahrávání. 
7. Stiskněte 3 pro nastavení vaší Uvítací videozprávy při nepřijetí hovoru. 

a. Zvolte upřednostňovaný typ uvítací zprávy a 
postupujte podle pokynů. 

b. Pokud jste se zprávou spokojeni, stiskněte pravou stranu obrazovky a 
zvolte Možnosti. Pro ukončení nahrávání stiskněte #. 

 
Pro změnu počtu vyzvánění před vaším hlasovým pozdravem jednoduše zadejte *610  a 
postupujte podle pokynů. 
 

Vstup klávesnice 
 
Videotelefon ACN IRIS X je vybaven virtuální klávesnicí pro zadávání znaků, která je k 
dispozici v rámci řady aplikací a pomůcek. 



 
Softwarová klávesnice videotelefonu ACN IRIS X 

 
 

Ikona Funkce 

 
Caps Lock 

 
Skrýt klávesnici 

 
Přepnout na doplňkové symboly 

 
Zpět 

 
Přepnout mezi písmeny, čísly a symboly 

 
POZNÁMKA: Externí klávesnici a myš je možné použít po zapojení zařízení do portu 
USB na telefonu. 
 
 
 

Předdefinované aplikace 
 

Budík 
Videotelefon ACN IRIS X vám nabízí aplikaci budík, která umožňuje individuální, 
detailní nastavení zvuku a času budíku podle vašich potřeb. Budík je možné nastavit v 
sekci NABÍDKA > Nástroje > Budík.  
 
K dispozici jsou tři druhu budíku. Každý z nich nabízí stejné možnosti. Pro nastavení 
budíku zvolte Ano v Povolit upozornění. Můžete nastavit Dobu odložení na Bez 
omezení, případně od 5 do 30 minut. Zvuk upozornění může být nastaven za použití 



předdefinovaných vyzvánění nebo vlastních vyzvánění (ve formátu mp3). Stačí 
stisknout Procházet a zvolit soubor z telefonu nebo z externího paměťového zařízení.  
 
Pro úpravu hlasitosti tónu budíku stiskněte  pro ztlumení hlasitosti nebo  pro její 
zvýšení.  
 
Pro nastavení opakujících se dní zatrhněte rámeček nalevo ode dne, čímž 
vyberete/odeberte tuto možnost. Po zaškrtnutí rámečku bude ikona aktivována a změní 
se ze šedé na tuto ikonu . 

 

Prohlížeč  
Videotelefon ACN IRIS X má webový prohlížeč pro procházení internetu. Zvolte 
prázdné místo na navigačním panelu, kde na softwarové klávesnici zadáte URL, poté 
na klávesnici stiskněte Zadat pro návštěvu stránky.   

·   Webovou stránku můžete procházet stiskem a tahem na dotykové obrazovce. 

·   Stiskněte  pro návrat na předchozí stránku a  pro další stránku. 
·   Pro aktualizaci stránky stiskněte . 
·   Pro opuštění webového prohlížeče stiskněte . 
·   Pokud zvětšíte červenou kartu, naleznete další možnosti v nabídce. Z nabídky možností:  

–   Historie  
–   Záložky  

–   Importovat/Exportovat záložky  

–   Přiblížit/Oddálit   

–   Zobrazit znovu v normální velikosti  
 

Kalkulačka   
Součástí videotelefonu ACN IRIS X je také kalkulačka, která je k dispozici v sekci 
NABÍDKA > Nástroje > Kalkulačka. Pro práci s kalkulačkou stiskněte příslušné číslo 
na klávesnici. Početní operace (např. sčítání, odčítání, násobení, dělení) se zadávají 
příslušnými tlačítky.  
 

V aplikaci jsou k dispozici tři kategorie kalkulaček. Pro volbu upřednostňované 
kalkulačky stiskněte Jednoduché, Věda nebo Finance.  



 
Kalkulačka: Jednoduché 

 

\ 

Kalkulačka: Věda 
 

 
Kalkulačka: Finance 

 
 
 
 



Kalendář  
Aplikace Kalendář je dostupná v sekci NABÍDKA > Nástroje > Kalendář. Kalendář si 
můžete zobrazit, přidávat do něj události a synchronizovat ho s existujícím účtem 
Google Kalendář.  

 

 
Aplikace Kalendář 

 
Stiskněte  a  pro změnu a výběr měsíce a roku. Po výběru data v kalendáři bude 
datum označeno červeně a v okně na pravé straně obrazovky se zobrazí informace o 
události. 
Přidání nové události: 

•   Zvolte den a pak stiskněte tlačítko  v pravém okně.  
•   Zadejte informace o události, např. Co, Kde a Popis.  
•   Zvolte čas události. Pokud je zaškrtávací rámeček Celý den neoznačen, je třeba, 

abyste zadali určitý čas.  
•   V Opakování můžete zvolit možnost Neopakuje, Denně, Týdně, Měsíčně nebo 

Ročně pro nastavení upozornění na událost. 
 

 
Přidat událost do kalendáře 



 

 
Událost přidána do kalendáře 

 

 
Nastavení svátků v kalendáři 

 
Pro povolení funkce zobrazení svátků v různých zemích stiskněte Nastavení a zvolte 
země z rozevírací nabídky. Tato funkce zobrazí svátky až pro tři různé země. Po výběru 
země stiskněte Uložit.  

Videotelefon ACN IRIS X může události synchronizovat s vaší službou Google 
Kalendář. Pokud chcete nastavit tuto funkci, stiskněte Přihlášení v horní části 
obrazovky. Zadejte údaje účtu Google Kalendář a stiskněte tlačítko Přihlášení v dolní 
části okna. 

 



 
Synchronizace s Google Kalendář 

 
Po úspěšném přihlášení a nastavení účtu Google Kalendář stiskněte Synchronizovat v 
horní části obrazovky pro dokončení synchronizace.  
 

Seznam hovorů  
Videotelefon ACN IRIS X může uložit až 100 odchozích hovorů, 100 příchozích hovorů 
a 100 zmeškaných hovorů. Záznamy hovorů jsou dostupné v sekci NABÍDKA > 
Seznam hovorů. 

 
Seznam hovorů 

 
Můžete si vybrat ze čtyř karet Vše, Příchozí, Odchozí a Zmeškané pro přístup k 
příslušnému záznamu hovoru.  

U každého záznamu máte na výběr z možností Hovor , Zpráva , Upravit a 

Uložit do kontaktů  nebo Odstranit . Stačí stisknout ikonu funkce.  

Pro vymazání všech záznamů hovorů na jedné straně stiskněte Prázdný.  



 

Kontakty  
Spravujte své kontakty s aplikací Kontakty. Tato aplikace podporuje 1000 záznamů a 
20 skupin. Skupiny lze použít pro organizování kontaktů, například členů rodiny.  
Můžete také telefonní číslo přidat na seznam Blacklist a hovory z tohoto čísla vám 
budou zasílány přímo do hlasové pošty. 
 

•   Pro zobrazení a úpravy informací o kontaktech nebo skupinách zvolte Seznam 
kontaktů nebo Seznam skupin.  

 
•   V Seznamu kontaktů můžete zvolit skupinu pro zobrazení všech kontaktů. 

Pokud chcete vyhledávat kontakty podle jména, stiskněte prázdné místo vedle . 
Budete vyzváni, abyste na softwarové klávesnici zadali vyhledávané jméno. 

Jakmile vyberete kontakt, stiskněte ikonu  pro provedení hovoru.  
 

•   Pokud chcete přidat kontakt jako oblíbený, stiskněte .   

•   Pokud chcete kontakt smazat, stiskněte .  
•   Pro zobrazení všech informací o kontaktech nebo jejich úpravu, stiskněte jméno 

kontaktu.   
•   Pro přidání nového kontaktu stiskněte Nový.  

 
Při přidávání nebo úpravě kontaktu se aktivuje softwarová klávesnice, jakmile zvolíte 
pole, které chcete aktualizovat. Všechny kontakty je možné nastavit s vlastní miniaturou 
a vyzváněním.  Miniatury a vyzvánění je možné přidat také skupinám na kartě Seznam 
skupin. 
 
Pro importování nebo exportování kontaktů na kartu SD nebo USB a z ní, zvolte 
Možnosti > Importovat/Exportovat. Potom zvolte v operačním režimu Importovat 
nebo Exportovat.   
 
Jsou podporovány tři typy souborů: XML, CSV a VCard.  
 
Při výběru Importovat máte na výběr z možností Vyčistit seznam Starých a Nahradit 
duplicitní položky v importovaných souborech. Pokud je operační režim v Importovat, 
je třeba, abyste stiskli tlačítko Procházet pro identifikování souboru importovaného z 
externího úložného zařízení. Pro dokončení operace zvolteImportovat/Exportovat. 
 
Pro smazání všech kontaktů zvolte Možnosti > Smazat vše. 
 
 



Správce souborů 
Soubory jako hudba, obrázky a dokumenty můžete spravovat v sekci NABÍDKA > 
Nástroje > Správce souborů. 

 
Správce souborů 

 
Východní nastavení vám nabízí pět složek: Pracovní plocha, Spořič obrazovky, 
Screenshot, Vyzvánění a Videa. Pokud je připojeno zařízení USB, bude zobrazené a 
dostupné ve Správci souborů jako sda1 nebo sdb1. 
Pokud chcete soubor (např. obrázek nebo mp3) otevřít, stiskněte miniaturu souboru.  
Můžete také stisknout a podržet (na 2 až 4 vteřiny) miniaturu pro přístup k doplňkovým 
možnostem, včetně: Otevřít, Vyjmout, Kopírovat, Přejmenovat a Odstranit.  
Pro vložení zkopírovaného souboru stiskněte a podržte (na 2 až 4 vteřiny) prázdné 
místo uvnitř složky. Zobrazí se dvě možnosti: Nová složka a Vložit. Pro zkopírování 
souboru do složky zvolte Vložit. Můžete také vytvořit nový adresář výběrem možnosti 
Nová složka. 
Celková kapacita uživatele je 100MB. Soubory uživatele by měly být uloženy ve 
složkách Screenshot, Vyznánění nebo Video. Soubory uživatele je také možné uložit 
přímo na USB nebo do úložiště SD. 
 

Přehrávač médií  
Aplikace Přehrávač médií videotelefonu ACN IRIS X umožňuje uživatelům přehrávat 
hudební soubory a videosoubory.  Aplikace podporuje tyto formáty: MP3, ogg, wav, 
wma, avi, flv (h263/h264/vp6), mp4 a 3gp.  
 
Pro přístup k Přehrávači médií zvolte NABÍDKA > VIDEO > Přehrávač médií.  
Pro přehrání vybrané hudby z místního nebo externího úložného zařízení zvolte 
Možnosti >Otevřít soubor nebo Přidat soubor do seznamu.  
V Možnosti > Výstup si můžete vybrat reproduktor, náhlavní soupravu nebo stereo. 
Po přidání souborů do seznamu stop stiskněte Smyčka pro volbu režimu přehrávání 
Opakovat jednou, Seznam opakování nebo Žádné opakování. 

 



 
Přehrávání hudby Přehrávačem médií 

 
 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ikony a funkce pro přehrávání hudebních 
souborů. 
Ikona Funkce  

 Přeskočit a přehrát další položku na seznamu stop 
 Přehrát 
 Přeskočit a přehrát předchozí položku na seznamu stop 
 Pozastavit/Zastavit 
 Hlasitost Posunutím spínače hlasitosti upravíte hlasitost 

 Vymazat položku ze seznamu stop 
 Přesunout na předchozí položku v seznamu stop 
 Přesunout na další položku v seznamu stop 

 Možnosti: Přidat soubor do seznamu, Otevřít soubor, Otevřít složku, 
Výstup, Vyčistit seznam 

 Smyčka: Opakovat jednou, Seznam opakování, Žádné opakování 
 

 
Pokud si vyberete video pro přehrávání, video se zobrazí na obrazovce. Načítání 
videa může chvíli trvat.  



 
Přehrávání videí Přehrávačem médií 

 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ikony a funkce pro přehrávání videosouborů. 
Ikona Funkce  

 Možnost výstupu: Stereo 
 Možnost výstupu: Náhlavní souprava Tato možnost je k 

dispozici, když je náhlavní souprava zapojena. 
 Možnost výstupu: Reproduktor 
 Zastavit 
 Pozastavit 
 Celá obrazovka 
 Ukončit 

 
 

Filmový trailer 
Aplikace Filmový trailer videotelefonu ACN IRIS X vám nabízí přístup k nejnovějším 
informacím ze světa filmu a množství trailerů.  
 
Zvolte NABÍDKA >VIDEO > Filmový trailer.  Zobrazí se obrazovka s nejnovějšími 
filmy.  Stisknutím obrázku vyberete film, který chcete sledovat. 
 
Pro navigaci mezi obrazovkami stiskněte  a .   

 



 
Filmový trailer 

 
 

 
Zvolte pro přehrání traileru 

 
 

Obraz v obraze (PIP) 
Můžete využívat zabudovanou kameru pro pořizování fotografií a nahrávání videí.  
 
Pro přístup zvolte NABÍDKA > PIP. 
 
Pro pořízení fotografie stiskněte Snímek. Fotografie se uloží ve složce Snímek ve 
Správci souborů. 
 
Pro nahrání videa stiskněte Zaznamenat. Video bude uloženo ve složce Video ve 
Správci souborů. 
 
 



Prohlížeč fotografií 
Své fotografie si můžete jednoduše prohlížet v sekci NABÍDKA > Fotografie > 
Prohlížeč fotografií. Aplikace podporuje formáty souborů: png, jpeg a gif.  
 

Vyberte umístění souboru fotografie.  Soubory je také možné zobrazit z externí jednotky 
USB. 

  
Otevření složky v Prohlížeči fotografií 

 
Stiskněte složku pro otevření a výběr fotografií ve složce.  Obrazovka bude podobná 
výše uvedenému snímku obrazovky. Například, otevřete první obrázek ze složky 
Spořič obrazovky. 

 

 
Zobrazení obrázku v Prohlížeči fotografií 

 
Předchozí a následující fotografii zobrazíte tak, že přejedete prstem po obrazovce. Pro 
zobrazení fotografie na celé obrazovce stiskněte . 



 
Zobrazení obrázku v Prohlížeči fotografií 

 
Obrázky, ať samostatné nebo v prezentaci, můžete Přiblížit nebo Oddálit, Otočit 
(ve směru a protisměru hodinových ručiček) a Překlopit (svisle nebo vodorovně). 
Pokud zvolíte prezentaci obrázků, fotografie se budou zobrazovat ve vybraném 
intervalu (10, 15 nebo 20 vteřin).  

Ikona Funkce  
 Zobrazit předchozí fotografii 
 Zobrazit další fotografii 
 Zobrazit fotografii na celé obrazovce 
 Zobrazit fotografii v prezentaci 
 Ukončit 
 Zobrazit fotografii v běžném režimu 
 Přiblížit 
 Oddálit 
 Zvětšit na velikost obrazovky 
 Zvětšit na velikost obrazovky 
 Překlopit vodorovně 
 Překlopit svisle 
 Otočit ve směru hodinových ručiček 
 Otočit proti směru hodinových ručiček 

 
 

Prezentace  
Aplikace Prezentace vám umožňuje vybrat sadu fotografií a zobrazit je jako prezentaci. 
Pro přístup k aplikaci zvolte NABÍDKA > Fotografie > Prezentace.  

 



 
Nastavení prezentace 

 
Pokud je ve Zdroji zvolena Vlastní složka, je třeba, abyste zadali složku stisknutím 
tlačítka Procházet. Složka může být umístěna v telefonu nebo v externím úložném 
zařízení. 
 

YouTube  
Pro přístup k aplikaci YouTube zvolte panel snadného spuštění ve spodní části 
Domovské obrazovky nebo NABÍDKA  > Video > YouTube 
 
Kromě přehrávání videí můžete videa také  vyhledávat na základě klíčových slov a 
preferencí. Stačí stisknout Možnosti > Vyhledávání. V Hledat slovo zadejte klíčové 
slovo a stiskněte tlačítko Vyhledávání.  
 

Světové fotografie  
Aplikace Světové fotografie vám umožňuje prohlížet si tisíce fotografií ze všech zemí 
světa. Pro přístup k této aplikaci zvolte NABÍDKA > Fotografie > Světové fotografie. 
Pro vaše snadné vyhledávání jsou fotografie rozděleny podle lokality.  

 



 
Světové fotografie 

 
Vyberte regiony a zemi, které si přejete zobrazit. Fotografie se zobrazí na 
obrazovce. Pokud chcete přejít na další stranu, stiskněte , a přejeďte nahoru 
nebo dolů pro dostupné fotografie. Pro prohlížení fotografie v Prohlížeči fotografií 
stiskněte miniaturu. Podrobné informace o prohlížení fotografií v Prohlížeči 
fotografií naleznete v předcházející sekci. 
 

 
Zobrazení fotografií ze Světových fotografií 

 
 

Pomůcky 
 
Vzhled Domovské obrazovky si můžete sami nastavit pomocí různých pomůcek 
umístěných na plochu. 
Pro úpravu plochy stiskněte a podržte existující pomůcku na 2 až 4 vteřiny, čímž 
aktivujete možnosti Nastavení  a Zavřít .  



Pozici pomůcky můžete upravit tak, že ji podržíte a přetáhnete. Pomůcku můžete 
přemístit nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo na stejné obrazovce nebo ji přemístit na jinou 
obrazovku. 
Pokud chcete otevřít na ploše nové pomůcky, stiskněte  a nabídka pomůcek v dolní 
části zobrazí možnosti včetně Informace, Počasí, Světový čas, Informace a 
Fotorámeček.  Nabídku pomůcek skryjete stisknutím . 
Následující sekce popisuje jak tyto pomůcky konfigurovat a využívat. 
 

Oblíbené kontakty  
Často používané kontakty můžete umístit na plochu. 
Posunutím nalevo nebo napravo zvolte kontakt ze seznamu. Stisknutím  
proveďte hovor. 

Ikona tlačítka Funkce 
 Zavolat vybraný oblíbený kontakt 
 Poslat zprávu vybranému oblíbenému kontaktu 

 Přidat nový oblíbený kontakt ze seznamu 
 Vymazat vybraný kontakt ze seznamu oblíbených 
 Upravit zvolený kontakt 

 

Informace  
Nabídka Informace zobrazuje tři řádky informací.  Na prvním řádku je uvedeno 
telefonní číslo telefonu a ikona, která bude zelená, pokud je telefon řádně 
zaregistrován. Na druhém řádku je telefonní číslo telefonu. Na třetím řádku je IP adresa 
telefonu. 

Fotorámeček  
Pomůcka Fotorámeček vám umožňuje přehrávat obrázky v okně na hlavní obrazovce. 
Stisknutím pomůcky Fotorámeček pomůcku přemístíte na hlavní obrazovku.  Při 
delším stisknutí pomůcky se zobrazí cesta k umístění fotografií na telefonu. 
 

Počasí 
Aplikace Počasí obsahuje informace o vlhkosti, viditelnosti (v mílích), směru větru, 
rychlosti větru (mil/h) a teplotě v jednotkách nakonfigurovaných uživateli. 
 
Pro přístup k nastavení počasí stiskněte . Zadejte Čas aktualizace a zvolte 
Jednotku (stupně Celsia nebo Fahrenheita) podle vašich preferencí.  
Pro zjištění počasí v určitém místě nejprve zadejte město. Stiskněte prázdné místo 
vedle Jména města a zadejte jméno na softwarové klávesnici. Stiskněte Vyhledávání.  
Výsledky se zobrazí ve Výsledcích vyhledávání. Zvolte požadované místo a stiskněte 
tlačítko Přidat.  



Můžete přidat jedno a více měst. Pro smazání místa zvolte město v poli Město a 
stiskněte tlačítko Odstranit.  

Světový čas  
Pomůcka Světový čas zobrazí aktuální čas na ploše v časovém pásmu podle vašeho 
výběru.  
 
Pro zadání času na hodinách aktivujte možnost Nastavení stisknutím a podržením 
obrázku hodin. Potom stiskněte .   
 
Můžete změnit Název a Styl hodin. Po výběru možností se zobrazí jejich náhled.  

 
Nastavení světového času > Vzhled 

 
Stiskněte Časové pásmo pro zobrazení seznamu možností.  Po zaškrtnutí políčka 
časového pásma se čas na hodinách zaktualizuje.   
Poznámka: Časové pásmo nastavené v aplikaci Světový čas je zadáno nezávisle 
na časovém pásmu zadaném v nabídce Čas na telefonu. 
 

 
Nastavení světového času >  Časové pásmo 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nastavení systému 
 

Nastavení systému vám umožňuje konfigurovat nastavení pro Kalibraci obrazovky, 
Síť, Čas, Displej, Údržbu, Kameru, Video, Funkce volání, Spořič obrazovky, 
Pozadí, Tóny a Jazyk. Většina nastavení je umístěna v sekci NABÍDKA > Nastavení 
systému. 

 

Kalibrace obrazovky  
Dotykovou obrazovku videotelefonu ACN IRIS X je možné kalibrovat pro úpravu 
citlivosti na dotykové ovládání. 

1. Pro návrat na Domovskou obrazovku stiskněte a podržte tlačítko Domů zhruba 
na 1 vteřinu. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko Domů přibližně 10 vteřin.  Když tlačítko Domů po 10 
vteřinách pustíte, zobrazí se nástroj Kalibrace dotykové obrazovky. (Pokud se 



nezobrazí, zopakujte postup.)   
3. Když se zobrazí obrazovka kalibrace, dotkněte se perem křížků v každém z pěti 

umístění na obrazovce. 
4. Kalibraci dokončíte stisknutím tlačítka Domů. 
 

Nastavení sítě  
Videotelefon ACN IRIS X podporuje připojení sítě Ethernet a Wi-Fi. Nastavení sítě 
naleznete v sekci NABÍDKA > Nastavení systému > Síť. 
 
V kartě Ethernet můžete nastavit telefon tak, aby  automaticky přijímal IP adresu s 
DHCP nebo nastavoval IP adresu statisticky.  Doporučené nastavení je výchozí 
nastavení DHCP. 
 

Nastavení Wi-Fi  
Videotelefon ACN IRIS X podporuje 802.11b/g/n.  
 
Při výchozím nastavení je funkce Wi-Fi na telefonu vypnuta. Bezdrátové nastavení 
můžete nakonfigurovat pomocí Povolit ve Funkce Wi-Fi.   
 

Máte k dispozici dva způsoby konfigurace Wi-Fi: 

 
1. způsob: Vyhledat připojení Wi-Fi: 
1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA 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 Prohledat. 
7. Stiskněte dvakrát požadovaný ESSID. 
8. Zadejte příslušný klíč prostřednictvím klávesnice na obrazovce.  Nezapomeňte 

kliknout na políčko Uložit klíč. Pokud není klíč požadován, přejděte na další krok. 
9. Po zadání klíče stiskněte tlačítko klávesnice vlevo dole, kterým skryjete klávesnici 

na obrazovce. 
10. Stiskněte Uložit v pravém horním rohu pro uložení připojení. 
11. Stiskněte tlačítko Domů.  Pokud má pomůcka Informace v pravém horním rohu 

zelenou ikonu a dole IP adresu, úspěšně jste se připojili k síti Wi-Fi. 
 
 
2. způsob: Přidat připojení Wi-Fi ručně (praktické u sítí Wi-Fi se skrytým SSID): 
1. Stiskněte tlačítko Nabídka v pravé dolní části obrazovky. 
2. Stiskněte tlačítko Nastavení. 
3. Stiskněte tlačítko Síť. 



4. Stiskněte kartu Wi-Fi. 
5. Zkontrolujte, zda tlačítko Povolit svítí, a klikněte na Použít. 
6. Stiskněte tlačítko Pokročilé. 
7. Zvolte Režim zabezpečení připojení Wi-Fi z rozevírací nabídky na obrazovce 

Konfigurace Wi-Fi.   
Máte k dispozici možnosti: WEP/Otevřený 

WEP/Sdílený 
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 zadán správně. Pokud není klíč požadován, přejděte na další 
krok. 

9. Po zadání klíče stiskněte tlačítko klávesnice vlevo dole, kterým skryjete klávesnici 
na obrazovce. 

10. Pro zadání ESSID (názvu bezdrátového připojení) stiskněte zaškrtávací políčko 
ANO napravo od pole Vlastní ESSID a klikněte do pole pro zobrazení klávesnice na 
obrazovce. 

11. Zadejte název ESSID. 
12. Stiskněte Uložit v pravém horním rohu pro uložení připojení. 
13. Stiskněte tlačítko Domů. Pokud má pomůcka Informace v pravém horním rohu 

zelenou ikonu a dole IP adresu, úspěšně jste se připojili k síti Wi-Fi. 
 

Poté, co uložíte nastavení, by měl být telefon schopný se připojit k síti Wi-Fi, pokud jsou 
ověřovací údaje správné a síla signálu sítě Wi.Fi dostatečná.  

TV pravém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona síly sítě Wi-Fi . Po registraci 
začne telefonní číslo pomůcky Informace svítit zeleně. 
POZNÁMKA: Pokud máte připojení k internetu prostřednictvím kabelového i Wi-Fi 
připojení, zvolte ručně, které připojení použijete pomocí přepínačů v rozevírací nabídce 
vpravo nahoře na obrazovce. 
Pokud telefon používá kabelové připojení, zobrazí se v pravé horní části obrazovky tato 
ikona . Pokud telefon používá Wi-Fi připojení, zobrazí se v pravé horní části 
obrazovky tato ikona .  
 

Nastavení času  
Videotelefon ACN IRIS X umožňuje automatickou aktualizaci času prostřednictvím 
serveru NTP. Můžete definovat Časové pásmo nebo použít Automatické časové 
pásmo. Formát zobrazení času a data může být také zadán tak, že v aplikaci zvolíte 
NABÍDKA > Nastavení systému >Čas. 
 



 
Nastavení času 

 
V možnosti Manuální zvolte prázdné pole a upravte čas. Potom stiskněte Použít. Po 
každé změně nastavení stiskněte tlačítko Uložit. Čas se zobrazí v pravém rohu horního 
stavového řádku obrazovky tak, jak byl nakonfigurován. 
POZNÁMKA: Časové pásmo zvolené v této nabídce je zadáno nezávisle na 
časovém pásmu v pomůcce Světový čas. 
 

Displej  
Nabídka Displej je k dispozici v sekci NABÍDKA > Nastavení > Displej.  Jas 
podsvícení displeje je možné opravit stisknutím místa nalevo nebo napravo od kurzoru 
na řádku jasu. Hodnoty jsou v rozmezí 1 až 10. Po konfiguraci stiskněte Uložit. 
Můžete také změnit Velikost písma na Velké, Normální (výchozí) nebo Malé. 
 

 
Nastavení displeje 

 
 
 
 
 



 

Údržba 
Na obrazovce pro nastavení Údržby v sekci NABÍDKA > Nastavení systému > 
Údržba se nacházejí čtyři karty: Restartovat, Záloha, Tovární funkce a Laděníg.  
 

Restartovat 
 
Stránka Restartovat nabízí možnosti restartování zařízení nebo provedení Továrního 
nastavení. 
Pro obnovení továrního nastavení telefonu prostřednictvím nabídky obrazovky proveďte 
tyto kroky: 

1. krok: Zvolte NABÍDKA pro přístup k nabídce telefonu a poté zvolte Nastavení 
systému.  

2. krok: Zvolte Údržba a navigujte na kartu Restartovat. 
3. krok: Zvolte možnost Tovární nastavení.  
4. krok: Stiskněte OK. Telefon provede restartování a Tovární nastavení. 

Upozornění:  Tovární nastavení smaže veškerá data na telefonu včetně informací 
o kontaktech. 
POZNÁMKA: Po provedení Továrního nastavení je třeba provést jednu nebo více 
kalibračních operací, než se zobrazí hlavní obrazovka telefonu. Postupujte podle 
pokynů na obrazovce pro dokončení kalibrace před použitím telefonu. 

Záloha 
Stránka Záloha obsahuje funkce Záloha a Obnovit, které usnadňují zálohování 
stávajícího nastavení konfigurace v pravidelných intervalech (denně, týdně nebo 
měsíčně) a v případě potřeby obnovují tato nastavení na telefonu. 
Stiskněte šipku Dolů pro volbu možnosti zálohy/obnovení. Potom zvolte data, která 
chcete nahrát, zatržením rámečku příslušných položek v možnosti Obsažená data.  
Stiskněte Odeslat nyní nebo Obnovit nyní pro okamžitou aktivaci operace. Odeslaný 
soubor bude souborem spojeným s adresou MAC telefonu. 

 



 
Údržba > Záloha 

 
 

Tovární funkce 
Na stránce Tovární funkce nabízí videotelefon ACN IRIS X několik testovacích 
diagnostik pro obrazovku, kameru, video, audio a dotykovou obrazovku zařízení. Pro 
jednotlivé testy stiskněte Start a postupujte podle pokynů na obrazovce.  
 

Ladění 
Stránka Ladění obsahuje zabudované nástroje ladění videotelefonu ACN IRIS X. 
Nástroje ladění usnadňují diagnostiku v případě systémových problémů. Pro zahájení 
zachytávání trasování povolte aplikaci Ladění a stiskněte tlačítko Start vedle možnosti 
Zachytávat pakety. Pro test síťového připojení zadejte IP adresu do Testování sítě 
(ping) pro "pingování" cíle. Stisknutím Zastavit zastavíte operaci. 
 

Kamera  
Nastavení Kamery v sekci NABÍDKA > Nastavení > Kamera vám umožňuje změnit 
nastavení kamery telefonu ACN IRIS X. Je možné nakonfigurovat nastavení Barevný 
režim (Vícebarevný, Monochromatický), Vyvážení bílé (Auto, Pevný), Ovládání blikání 
(Auto, 50Hz a 60Hz) a Nastavení čoček (Zakázat, Povolit).      



 
Nastavení kamery 

 
Výchozí nastavení by mělo vyhovovat většině uživatelů. 
  

Spořič obrazovky  
Když s telefonem nepracujete, na Spořiči obrazovky se zobrazí nakonfigurované 
fotografie. Výchozí složka s obrázky použitými ve Spořiči obrazovky je dostupná 
prostřednictvím Nabídka > Nástroje > Správce souborů > Spořič obrazovky. Můžete 
také zvolit obrázky z místní nebo externí složky kliknutím na Vlastní složka v možnosti 
Spořič obrazovky. 
 
Můžete nastavit interval(y), které stanoví interval zobrazení obrázků na obrazovce při 
aktivaci spořiče. Po nastavení hodnoty Časový limit se obrázky začnou zobrazovat 
poté, co bude telefon po danou dobu nepoužívaný. Telefon přejde do úsporného 
režimu, pokud byl zadán Čas automatického vypnutí LCD. Pro provedení změn 
stiskněte tlačítko Uložit. 

Pozadí  
Videotelefon ACN IRIS X má čtyři plochy a každá z nich může být nastavena s různým 
pozadím podle vašich preferencí. 
 
U každé plochy můžete vybrat barvu nebo obrázek z místních nebo externích souborů.  
Po provedení výběru můžete vytvořit náhled nastavení. Pro provedení změn stiskněte 
tlačítko Uložit. 
 



 
Nastavení pozadí 

 

Správce tónů 
Správce tónů konfiguruje hlasitost a vyzvánění. Nabídka Tóny je k dispozici v sekci 
NABÍDKA > Nastavení systému > Tóny. 

 
Stránka Hlasitost vám umožňuje zvýšit nebo snížit hlasitost a vyzvánění stisknutím  
nebo . 
 

 
Tóny > Hlasitost 

 
V Tónech můžete nastavit Upozornění na událost pro události přidané do aplikace 
Kalendář, Upozornění na novou zprávu a Klíčový tón (při stisknutí dotykové 
obrazovky). Všechny tóny mohou být nastaveny jako zabudované tóny nebo hudby 
z místních souborů nebo externích úložných zařízení, pokud zvolíte možnost 
Vlastní.  
 



 
 

V oddíle Vyzváněcí tóny můžete nastavit vyzváněcí tóny příchozích hovorů. 
Stiskněte Uložit pro provedení konfigurace. 
 

 
Nastavení vyzváněcích tónů 

 

Jazyk  
Videotelefon ACN IRIS X má předdefinovanou řadu jazyků.  Stiskněte šipku Dolů a 
proveďte výběr ve Vybrat jazyk. Po stisknutí Uložit se na telefonu se zobrazí 
upozornění: Chcete zařízení restartovat ihned? Zvolte Ano pro okamžité restartování 
telefonu, nebo Ne, pokud chcete změnu provést po pozdějším restartu.  
 



 
Nastavení jazyka 

 
 

Informace o systému  
V oddíle NABÍDKA > Informace o systému můžete zjistit stav účtu, systému a sítě.  
Účet zobrazuje na telefonu stav účtu a registrace. 
 
Poznámka: Tato obrazovka může zobrazovat více účtů. Videotelefon ACN IRIS X 
podporuje jedno telefonní číslo, z něhož lze uskutečnit současně až tři hovory. Tato 
funkce je podporována zobrazením více účtů. 

 

 
Informace o účtu 

 
Systém zobrazuje model produktu, verzi hardwaru, číslo součástky, dobu provozu 
systému a verzi softwaru.  
 



 
Informace o systému 

 
Síť zobrazuje adresu MAC, IP adresu, masku podsítě, bránu, server DNS a typ NAT.  

 
Informace o síti 

 
 

 
 
 

 
 

 



Upřesňující funkce 
 

Podpora USB zařízení 
Videotelefon ACN IRIS X podporuje připojení těchto USB zařízení: Klávesnice, Myš a 
USB Flash.  
 
Pokud ACN IRIS X vaše zařízení USB  podporuje, automaticky ho po připojení vyhledá. 
 

Snímek obrazovky 
Pomocí připojené USB klávesnice můžete na videotelefonu ACN IRIS X pořizovat 
snímky obrazovky: 

1. Pro pořízení snímku stiskněte na klávesnici současně Control, Alt a Enter. 
2. Přejděte do Správce souborů pro převedení souboru(ů) se snímky na externí 

zařízení USB nebo kartu SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení potíží 
Uvádíme příklady potíží, které se mohou při práci s videotelefonem vyskytnout: 
 
Videotelefon nereaguje na vstup na dotykové obrazovce 
Obrazovka Kalibrace umožňuje úpravu citlivé dotykové obrazovky tak, aby telefon po 
vašem dotyku správně identifikoval výběr.  

1. Stiskněte a podržte tlačítko Domů přibližně 1 vteřinu.  Vrátíte se do hlavní 
nabídky. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko Domů přibližně 10 vteřin.  Když tlačítko Domů 
po 10 vteřinách pustíte, zobrazí se kalibrační funkce Dotykové obrazovky.  
3. Jednoduše se perem (doporučeno) nebo prstem dotkněte křížků pěti 
umístění na obrazovce. 
4. Pro dokončení kalibrace stiskněte tlačítko Domů. 

 
Nemohu uskutečňovat a přijímat hovory 
Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno. (Viz Videotelefon ACN IRIS X -  
Průvodce rychlou instalací) 
Ověřte, zda je adaptér napájení správně připojen k zadní straně videotelefonu ACN 
IRIS X. 

1. Pokud je adaptér napájení připojen k ochraně proti přepětí nebo k 
napájecímu panelu, zkontrolujte, zda je napájení ochrany proti přepětí 
zapnuto. 
 
Ujistěte se, že tlačítko Domů svítí nebo bliká. 
 

2. Videotelefon ACN IRIS X vyžaduje směrovač. ACN doporučuje Cisco Linksys 
E-1200.  Videotelefon ACN IRIS X má dva porty sítě Ethernet. Jeden port je 
označen jako Síť, druhý jako PC. Port Síť by měl být připojen ke směrovači. 
PC nebo jiné koncové zařízení může být připojeno k portu PC, pokud je 
požadováno. Zkontrolujte, zda internetové připojení funguje správně, 
zobrazením vaší oblíbené stránky. 

 
3. Dodržte dobu potřebnou pro počáteční instalaci.  Počáteční instalace musí 

být provedena, když je videotelefon ACN IRIS X připojen pomocí kabelu.  
Dokončení počáteční instalace může trvat až 10 minut v závislosti na rychlosti 
internetu.  Telefon se může dvakrát nebo třikrát restartovat. V průběhu 
instalace videotelefon ACN IRIS X neodpojujte a nepokoušejte se uskutečnit 
hovor.  Dokončete první krok kalibrace, když se telefon napájí. 

 
 

Mám potíže s Wi-Fi 
Zkontrolujte, zda internetové připojení funguje správně, tak, že si na počítači připojeném 
ke stejnému síťovému směrovači zobrazíte svou oblíbenou stránku. 



1. Připojte videotelefon ACN IRIS X kabelem k síti. Ověřte, zda videotelefon 
ACN IRIS X může fungovat s kabelovým připojením. 

2. Pokud zařízení funguje s kabelovým připojením a ne s Wi.Fi, ověřte, zda 
Wi-Fi funguje a zda máte správně nakonfigurované nastavení Wi-Fi ve 
videotelefonu ACN IRIS X podle návodu v sekci Nastavení systému v 
tomto dokumentu. 

3. Řešení potíží s Wi-Fi ve videotelefonu ACN IRIS X: 
a.i. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi zapnuté.  Přejděte na obrazovku 

Domů, klikněte na stavový řádek vpravo nahoře, přepněte indikátor 
Wi-Fi Zap/Vyp na Zap. 

a.ii. Restartujte videotelefon ACN Iris X. 
a.iii. V nabídce Wi-Fi videotelefonu ACN IRIS klikněte na 

Prohledat, klikněte dvakrát na požadovaný ESSID, klikněte na 
Uložit. 

a.iv. V nabídce Wi-Fi videotelefonu ACN IRIS X klikněte na 
Prohledat, klikněte dvakrát na požadovaný ESSID, zrušte 
zaškrtnutí Uložit, zadejte znovu příslušný bezpečnostní klíč, 
zaškrtněte klíč Uložit, klikněte na Uložit. 

a.v. V nabídce Wi-Fi videotelefonu ACN IRIS X vypněte Wi-Fi, pak 
klikněte na Použít, potom vypněte Wi-Fi, klikněte znovu na Použít 
a klikněte na Uložit. 

b. Wi-Fi připojení funguje, pokud je v horní části Domovské obrazovky 
zobrazen ikona Wi-Fi, v horní pravé části pomůcky Informace je ikona 
zelená a na dolním řádku pomůcky Informace je zobrazena IP adresa. 

 
Chci nastavit Mi-Fi nebo Cradlepoint 
Pro ideální fungování videotelefonu ACN IRIS X doporučujeme používat kabelové 
internetové připojení (DSL nebo kabel – minimálně 384K ve směru server-klient a klient-
server).  Mi-Fi a Cradlepoint používají pro přístup k internetu bezdrátovou technologii 
(3G/4G), u níž dochází k zahlcení, nízké síle signálu a dalším faktorům, které mohou 
negativně ovlivnit výkon.  ACN z tohoto důvodu nedoporučuje nebo nepodporuje 
používání těchto technologií, i když mohou po technické stránce u videotelefonu ACN 
IRIS X fungovat. 

HDMI (TV výstup) nefunguje 
Toto je budoucí funkce.  U některých televizí tedy zatím nemusí fungovat. ACN pracuje 
na dalším rozšíření této funkce. 
 
Jaké porty UDP ACN IRIS X používá? 
Videotelefon ACN IRIS X komunikuje se sítí ACN prostřednictvím portů UDP 5004-5007 
a 5065. 



 

Požadavek na šířku pásma u videotelefonu ACN IRIS X 
V zájmu optimální hlasové funkce a funkce videa videotelefonu ACN IRIS X je 
vyžadována minimální, nepřetržitá šířka pásma pro stahování a nahrávání 384kbps.  
Využití šířky pásma není nastavitelné. 
 
Jak nastavím kameru? 
Kameru videotelefonu ACN IRIS X je možné ručně otočit do videotelefonu, čímž bude 
znemožněn přenos videa. Zkontrolujte, zda kameru vidíte nad obrazovkou. Na zadní 
straně videotelefonu ACN IRIS X je ve středu nahoře kolečko pro úpravu kamery. 
 
Při videohovoru vidím jen sebe 
To, že vidíte jen sebe, může být důsledkem stisknutí možnosti PIP. Stiskněte tlačítko 
PIP pro opětovné zobrazení možnosti vidět druhou stranu.   
 
Zobrazení je příliš tmavé. 
Pro optimální videohovor je důležité kvalitní osvícení obou účastníků hovoru. To 
znamená, že by zdroj světla měl být umístěn před účastníkem tak, aby mu osvětloval 
tvář. 
 
Rychlost reakce obrazovky   

1. Pro ideální fungování obrazovky videotelefonu ACN IRIS X používejte pero.  
Pero je vytvořeno k tomu, aby zajišťovalo optimální fungování dotykové 
obrazovky.   
 

2. Když je videotelefon ACN IRIS X po určitou dobu neaktivní, je možné, že poté, 
co se dotknete obrazovky, dojde k zahájení činnosti s malým zpožděním.   
 

3. Pokud videotelefon nereaguje, je možné, že systém potřebuje kalibraci, kterou 
provedete podle pokynů uvedených v sekci Řešení potíží. 
 

4. Pokud je otevřeno příliš mnoho aplikací nebo pomůcek, videotelefon ACN IRIS X 
může pracovat pomaleji nebo přestat reagovat. Současně může být otevřeno 
celkem 10 pomůcek. U jednotlivých pomůcek lze otevřít pouze tři instance, s 
výjimkou Kontaktů, které umožňují otevřít pouze jednu instanci. Pokud chcete 
pomůcku zavřít, stiskněte a držte ji, dokud se neobjeví možnost Zavřít, kterou 
můžete stisknout. 
 

Virtuální klávesnice 
Virtuální klávesnice má řadu znakových sad. Stisknutím jednoho ze dvou klíčů 
napravo v dolní části virtuální klávesnice zobrazíte doplňkové znaky. Například: 
Stiskněte 1/2 na standardní klávesnici pro zobrazení #, ?, * a dalších znaků. 



Chci připojit klávesnici anebo myš 
Připojení myši a klávesnice usnadňuje použití řady funkcí telefonu. Jednoduše připojte 
zařízení do portu USB na telefonu. Kompatibilní zařízení se automaticky zaregistrují. 
 
Jak nastavím na ACN IRIS X tovární nastavení? 
Upozornění: Tovární nastavení trvale smaže veškerá data včetně kontaktů, 
fotografií, videí a informací v kalendáři.   
Tuto funkci proveďte pouze na doporučení technické podpory ACN.  Více informací 
naleznete v sekci Nastavení systému. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



Videotelefon ACN IRIS X - Technické specifikace 
 

 
Specifikace funkcí  

Otevřené 
kompatibilní 
standardy 

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record a SRV), DHCP, 
PPPoE, TFTP, NTP 

Rozhraní 2x porty sítě Enthernet 10/100Mbps s integrovaným PoE, 2x USB (2.0) port, 3.5mm port stereo sluchátek, 
slot pro kartu SD, předdefinované Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Kvalita zvuku Vylepšené DSP pro zvuk, potlačení ticha, VAD, CNG, AEC a AGC 

Kvalita videa Video v reálném čase s kodekem H.264 

Vylepšené 
funkce videa 

7” odolná dotyková obrazovky LCD s rozlišením 800 x 480, 45stupňovou otáčivou čočkou (pravý úhel), 
vylepšenou čočkou VGA, automatickým ostřením, automatickou expozicí, přiblížením a oddálením (2x 
optické 2x digitální), blokování kamery, PIP (Obraz v obraze) a pořízení/uložení fotografie 

Funkce 
aplikace 

Tradiční funkce videa: ID volajícího, čekání hovoru, podržení hovoru, trojstranná konference, ztlumit, 
automatické vytáčení 

Aplikace: Prohlížeč, YouTube, Počasí, Přehrávač médií, Prohlížeč fotografií, Hry, Kalkulačka, Budík, 
Správce souborů atd. 

 
Specifikace vybavení 

 
Port sítě 
Ethernet 

Duální přepínací porty sítě Ethernet s automatickým rozpoznáváním 10M/100M 

LCD 800 x 480 odolná dotyková obrazovka LCD 

Kamera Naklonitelná kamera CMOS, 1.3M pixelů, s možností soukromí (VGA) 

Doplňkové 
porty 

HDMI, 3.5mm port stereo sluchátek, 2 x porty USB 2.0, slot karty SD 

Vnější část 
zařízení 

Černý plastový ABS, plochý panel s 1x tlačítkem Domů, stojan pro nastavení ve dvou úhlech 

Univerzální 
zdroj napájení 

Vstup: 100-240V AC 
Výstup: 12V DC, 1.5A 
K dispozici je zástrčka pro USA/Evropu/Austrálii 
8’ napájecí kabel 

Dimenze 243.5mm x 168mm x 36mm 

Hmotnost 1,04kg (telefon se sluchátkem a stojanem), 1,95kg (hmotnost balení) 

Operační 
teplota 

32°F - 104° F/0°C - 40°C 

Vlhkost 10%-90% nekondenzující 

 
Technické specifikace 

 
CPU 1GHz ARM Cortex-A8 s 800MHz DSP 

Paměť 256MB 

Úložná 
kapacita 

256MB (úložiště uživatele = 100MB) 

Podpora 
protokolu 

SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 

Displej 7” odolná dotyková LCD obrazovka s rozlišením 800 x 480  

Síťová rozhraní Duální porty sítě Ethernet s automatickým rozpoznáváním a s přepínáním 10M/100M, 2 x USB 2.0 port,  
1 x port pro zvukový výstup/výstup pro video (pro synchronizaci video výstupu pro TV), zdířka pro stereo 
sluchátka 

Zvukové funkce Sluchátko HD a plně duplexní reproduktor, vylepšený DSP 

Podporuje G.711, G729 a G.722 s potlačením ticha, VAD, CNG, AGC, maskování ztráty/zpoždění paketu; 
AEC, AGC pro reproduktor; protokol vyrovnávání jitteru 



Funkce videa Podporuje zpoždění vyrovnávání jitteru a skrytí ztráty paketu pro zlepšení kvality zvuku a videa 

Podporuje H.264 kodek videa v reálném čase, čímž zajišťuje vysokou kvalitu přenosu videa 

7” odolná dotyková LCD obrazovka s 800 x 480 rozlišením, 45stupňovou otočnou čočkou (pravý úhel), 
vylepšenou  VGA CMOS kamerou a senzorem 

Zabránění problikávání, automatické ostření, automatická expozice, přiblížení a oddálení (2x optické 2x 
digitální), ztlumení, blokování kamery, telefonní seznam pro videa, spořič, snímání/ukládání fotografií (VGA) 
a vizuální indikátor hlasových zpráv 

Funkce 
zpracování 
hovorů 

ID volajícího, ID čekajícího hovoru, čekající hovor/světelné upozornění, podržení hovoru, přesměrování 
hovoru, trojstranná konference, opětovné vytáčení, automatické vytáčení při zvednutí sluchátka, automatická 
odpověď, záznamy hovorů, ovládání hlasitosti, indikátor čekající hlasové zprávy, možnost stáhnout osobní 
vyzvánění, možnost přepínání sluchátka/sluchátek/reproduktoru během hovoru 
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