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Velkommen! Tak fordi du har valgt ACN IRIS 5000 Videotelefonen fra ACN. 

ACN IRIS 5000 Videotelefonen er den næste generation af personlig multimedie-
kommunikation. ACN IRIS 5000 Videotelefonen giver dig driftssikre og 
virkelighedstro videotelefonsamtaler over internettet. 

Med ACN IRIS 5000 Videotelefonen kan du også:

• opbygge en telefonbog over de mennesker du ringer mest til

• se din opkaldshistorie

• få adgang til din telefonsvarer og videotelefonsvarer

• tilpasse din telefon

• tage et snapshot af skærmen under en videosamtale

• slå videoen fra, hvis du ikke ønsker dit billede vist

• holde et telefonmøde

• ringe op igen

• sætte et opkald på hold

• besvare et ventende opkald

Du kan også fortsætte med at bruge din nuværende normale telefon. Du skal 
bare tilslutte din normale telefon til bagsiden af ACN IRIS 5000 Videotelefonen.  

ACN IRIS 5000 videotelefonen kan fungere som en digital fotoramme og vise 
dine favoritbilleder. Du kan se dine billeder på telefonen eller sende dem videre 
til en stor skærm som for eksempel et TV.

Med sin enkle plug-and-play installation og intuitive brugervenlige interface er 
ACN IRIS 5000 videotelefonen nem at bruge. 

Tak igen fordi du har valgt ACN IRIS 5000 Videotelefonen.

Introduktion

Introduktion
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Hvad.du.har.brug.for

Til at installere din ACN IRIS 5000 Videotelefon har du brug for:

•	 En	højhastigheds	internetforbindelse	(f.eks.	ADSL,	kabel,	fi	ber)	med	
et	modem	-	200	kbps	uploadshastighed

•	 ACN	Digital	Telefonservice

Anbefalet installering: router med ethernet-kabel 

Udpakning.og.kontrol.af.pakkens.indhold

Kontroller at din pakke indeholder alle artikler på billedet ovenfor: 

1 Selve ACN IRIS 5000 Videotelefonen

2 Telefonrør

3 Ethernet-kabel (RJ-45)

4 Strømforsyning

Kom godt i gang

Kom godt i gang

1

2
4

3
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Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Når du bruger dit telefonudstyr, skal nogle basale forholdsregler overholdes for at nedsætte 
risiko for ild, elektrisk stød og personskade, herunder:

• Brug ikke dette produkt i nærheden af vand, for eksempel i nærheden af et badekar, 
vaskefad, køkkenvask, i en våd kælder eller nær en swimmingpool.

• Undgå at bruge en telefon (ud over en trådløs) under et tordenvejr. Der kan være en lille 
risiko for elektrisk stød fra lyn.

• Brug ikke telefonen til at meddele et gasudslip i nærheden af udslippet.
• Brug kun den strømforsyning, der er leveret sammen med produktet. 

Hvis instruktionen ikke følges, kan der opstå skader eller økonomisk tab.

• Installer ikke videotelefonen et sted, hvor den kan udsættes for støv eller gas.
• Modificer ikke og skil ikke videotelefonen eller strømadapteren ad. Garantien dækker ikke 

for defekter opstået under en sådan fejlhåndtering.
• Undgå installation et fugtigt sted for at undgå skade, overophedning eller stød.
• Installer ikke videotelefonen i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder som radiatorer.
• Undgå at berøre strømadapteren under tordenvejr for at undgå risiko for elektrisk stød.
• Hold enheden i sikkerhed fra pludselige rystelser for at forebygge skade. Brug ikke 

overdreven kraft, særligt ikke på LCD-skærmen og kameraet.
• En pludselig temperaturændring kan medføre skade på videotelefonen.
• Afbryd strømkablet, når din videotelefon ikke er i brug i en længere periode.
• Installer ikke din videotelefon et usikkert sted eller på en ustabil overflade.
• Brug en blød klud til at rengøre LCD-skærmen og kameraet med.
• Brug ikke stærke kemiske midler eller skuremidler til rengøring af din videotelefon, da de 

kan beskadige videotelefonen – særligt LCD-skærmen og kameraet.
• Fjern langsomt den beskyttende film fra skærmen. Hvis filmen fjernes hurtigt, kan det 

skade skærmen.

Gem.denne.vejledning
ADVARSEL:.Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af 
producenten, kan annullere din bemyndigelse til at benytte dette udstyr.

Kom godt i gang
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Installering af telefonen via en router
Forbindelse af videotelefonen til netværket

Din telefon er blevet leveret for-konfi gureret og klar til brug direkte fra pakken. 
Du skal bare følge nogle enkle trin for at oprette forbindelse fra din ACN IRIS 
5000 Videotelefon til ACN’s netværk.

1 Sæt telefonrøret i holderen i venstre side af apparatet.

2 Tag det medfølgende ethernet-kabel og stik den ene ende af kablet i en åben 
LAN-/ethernet-port på bagsiden af din router. Stik den anden ende i den blå 
WAN-port på bagsiden af ACN IRIS 5000 Videotelefonen.

3 Tag den medfølgende strømforsyning til ACN IRIS 5000 Videotelefonen og 
stik den i en stikkontakt. Stik jack-stikket i DC Power-porten på bagsiden af 
telefonen.
•	 Når den er tilsluttet, vil ACN IRIS 5000 Videotelefonen gå gennem en 

opstartsproces. Telefonen opretter forbindelse til ACN’s netværk og kan 
downloade opdateret software. Når ACN IRIS 5000 Videotelefonen fi nder 
netværket, vil det blå lys øverst til venstre på tastaturet gå fra at blinke til at 
lyse konstant. Din telefon er klar til brug. 

•	 Under opstartsprocessen kommer en skærm til syne, hvor du kan vælge 
sprog til din telefons skærmtekster. Dine valgmuligheder bliver vist med 
standardsproget fremhævet. Hvis du ønsker standardsproget, behøver du 
ikke at gøre noget. Standardsproget bliver anvendt efter 15 sekunder.  

•	 Hvis du ønsker et andet sprog end standardsproget, skal du bruge ned/op 
piletasterne for at vælge og derefter vælge OK eller Vælg.  Næste gang din 
telefon genstarter, bliver dit valg husket og fremhævet som standardsprog.

Tilslutning af en normal telefon til din ACN IRIS 5000 Videotelefon

4 Stik telefonstikket fra din almindelige telefon ind i porten markeret “Phone” på 
bagsiden af telefonen. Din normale telefon vil fungere som en ekstra telefon 
og vil ringe hver gang ACN IRIS 5000 Videotelefonen ringer.

Kom godt i gang

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Telefonrør

Ethernet-kabel

Strømledning Til.computer.

Til.Internet

Typisk.router

2Telefonledning4
3
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Installering af telefonen via et modem
Forbindelse af videotelefonen til netværket

Bemærk: Hvis du har et ACN- eller et kombineret modem-router-apparat,  
bedes følgende trin følges:  

Inden du installerer videotelefonen, bedes du sikre, at internetforbindelsen 
fungerer.
1 Træk stikket ud og sluk for modemmet i 5 minutter.

2 Stik ethernet-kablet i den blå WAN-port på bagsiden af videotelefonen.

3 Stik ethernet-kablet fra videotelefonen i en linje-/ethernet-port i dit modem. 

4 Sæt stikket i og tænd for modemmet. Bemærk: Det kan vare op til 2 minutter 
før lysene på modemmet lyser med en konstant farve.

5 Stik strømforsyningen i videotelefonen og i en stikkontakt.

6 Videotelefonen starter registreringsprocessen, der kan vare op til 15 minutter. 
Vær venlig ikke at trykke på nogen taster eller forsøge at ringe op under 
denne proces. Når det blå registreringslys i venstre side er tændt, og er holdt 
op med at blinke, er videotelefonen klar til brug!

Kom godt i gang
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Modtagelse af softwareopdateringer
Hvis du får en skærmmeddelelse i venstre side, når du opstarter eller aktiverer 
din videotelefon, er din telefon klar til at installere en softwareopdatering. Vælg 
Ja for at starte installationen med det samme eller Spørg mig senere for en senere 
installation. 

Når opdateringen er gået i gang, viser telefonskærmen en installationsbesked 
indtil opdateringen er gennemført. Træk ikke stikket ud af din telefon under en 
softwareopdatering. Efter gennemført opdatering genstarter telefonen. Din 
telefon er klar til brug, når det blå statuslys i øverste venstre hjørne af tastaturet 
holder op med at blinke og lyser konstant. 

Få det bedst mulige videobillede
Undgå.stærkt.baggrundslys.
Stærkt baggrundslys opstår, når du sidder med et vindue eller en hvid mur bag 
dig. Kameraet forsøger at kompensere for det lys, der komme ind bagfra, og gør 
billedet mørkt, hvilket gør det svært at se dit ansigt.

Undgå.lyskilder.placerede.direkte.foran.ansigtet.
Lys foran ansigtet gør det “fladt” og medfører ofte en stor baggrundsskygge. 

Desuden medfører frontallys et stirrende blik, når man har briller på.

Undgå.ovenlys.
Ovenlys giver skygger, der maskerer brugerens øjne. 

Desuden reflekteres den slags lys ofte ind i kameraet fra din pande, med et 
resultat der minder om resultatet ved stærkt baggrundslys. 

Kom godt i gang
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Videoskærm

Telefonrør

4 Mikrofoner

1

Højttalere5

6

4

3 Kamera

2 Tastatur

Lær din videotelefon at kende

.1..Videoskærm

Under et opkald viser videoskærmen et billede af den person, du taler med samt 
dit eget billede. Når du ikke ringer, vises de skærme, du bruger for at gå til dine 
telefonfunktioner. Skærmen kan også bruges til at vise personlige fotografi er 
som digital fotoramme.

2. Tastatur

Tastene på tastaturet brukes til å slå nummer og bruke funksjonene på 
telefonen. Lysene på tastaturet angir statusen til noen av telefonens funksjoner. 

3 Kamera 

Kameraet overfører dit billede til den person, du ringer til. For at få det bedst 
mulige billede, se Installering af telefonen: Få det bedst mulige videobillede.

4. Mikrofoner

Mikrofonene overfører stemmen din i speakerphone-modus. Du kan bruke 
tasten Mute (Demp) for å slå av mikrofonene dine.

5 Højttalere

Højttalerne afspiller lyden af dine ringetoner og indgående lyd, når telefonen er 
indstillet til telefonhøjttalere. 

6. Telefonrør

Telefonrøret til din videotelefon gør dine samtaler private. Når du løfter røret, 
hører du en klartone. Du kan herefter bruge tastaturet til at ringe op. Når du 
lægger røret på, afslutter du opkaldet.

Lær din videotelefon at kende
Set forfra
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Set bagfra
1 Telefonstik

Telefonstikket forbinder en almindelig eller en trådløs telefon til videotelefonen.

2. Strømudgang

Strømudgangen forbinder strømforsyningen til telefonen.

 3. USB 

USB-porten forbinder telefonen til en USB-enhed, så du kan loade og hente 
billeder. 

4. LAN
LAN-porten bruges hvis et modem benyttes sammen med en PC. 

5. WAN
WAN-porten forbinder din telefon til et Wide Area Network. Du skal bruge den til 
at forbinde din telefon til internettet ved brug af et ethernet-kabel.

6 Video- og lydutgang

Video- og lydudgangene gør dig i stand til at sende video og lyd fra din telefon 
til et andet apparat, som f.eks. et tv, via et kombineret video- og lyd-kabel. 
Se eksternt videodisplay.

Telefonstik Video- og lydudgang

DC.Strømudgang

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Lær din videotelefon at kende
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Bløde.taster

Ring.op.og.Afslut.
opkald.taster

Navigationstaster

Lær din videotelefon at kende

1

2

3 Alfanumeriske.taster4

Tastatur
1 Bløde taster

Programtaster er programmert for å aktivere forskjellige funksjoner (f.eks. 
godta innkommende anrop, send til post osv) avhengig av alternativene i en 
bestemt meny/skjerm. Den tilsvarende funksjonsmeldingen vises rett over 
programtasten, på den nedre delen av LCD-skjermen.

..2. ..Navigasjonstaster

Piletaster navigerer gennem menuerne på skærmen.

OK bruges i forbindelse med piletasterne for at vælge 
muligheder på skærmen.

3 Ring op og Afslut opkald taster

Ring op ringer op, når du har indtastet nummeret.

Afslut opkald afslutter et opkald.

4. Alfanumeriske.taster

Numeriske taster bruges til at indtaste telefonnumre og til at indtaste bogstaver, 
tal og symboler, når andre telefonfunktioner benyttes.

(*)-tast – brukes til å legge inn *

(#)-tast – brukes til å legge inn #
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Lær din videotelefon at kende

5. Status-.og.beskedlys
Statuslys.-.lyset til venstre viser, at telefonen er forbundet og klar til brug. Når 
du tænder for din telefon, blinker lyset under opstartsprocessen. Når den er klar 
til brug, vil det lyse konstant. 

Blåt.beskedlys.-.lyset til højre viser om du har telefonbesked/videobesked, der 
venter.

• Hvis du ikke har nogen beskeder, er lyset slukket.
• Hvis du kun har gamle beskeder, du har gemt, lyser det konstant.
• Hvis du har nye beskeder, blinker lyset.

6. Funktionstaster

.Hold sætter et opkald på hold/henter et opkald fra hold. Når 
holdtastens lys ændrer sig fra hvidt til blåt, viser det, at en samtale 
er på hold. 

Telefonmøde starter et 3-vejs telefonmøde.

 Mute stopper transmissionen af din lyd under en samtale.

Slå.videoen.fra stopper transmissionen af din video under en 
samtale.

Telefonhøjttaler sender lyden til højttalerne og mikrofonerne.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Status-.og.beskedlys

Funktionstaster

5

6
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Navigation
Navigationsmenuerne er meget brugervenlige på ACN IRIS 5000 Videotelefonen. 
Øverst på tastaturet er der tre bløde taster, der svarer til rubrikker nederst på 
skærmen. De hedder bløde taster, fordi deres funktion ændres afhængigt af, 
hvilken skærm der er fremme. 

Fra hjemmeskærmen kan du for eksempel trykke på tasten i venstre side øverst 
på tastaturet for at vælge Muligheder og se en liste over muligheder på den 
skærm. Du kan trykke på tasten i midten for at vælge Menu og navigere til 
Menuskærmen. Du kan trykke på tasten til højre for at vælge Telefonsvarer og 
komme til din telefon- og videotelefonsvarer.

I mange situationer kan du benytte den bløde tast i midten øverst på tastaturet 
eller tasten OK for at foretage de samme valg, bortset fra når du bliver bedt om 
at bruge tasten OK for at udføre en anden funktion.

For at navigere til en tidligere skærm eller menu, tast Tilbage. Hvis man 
trykker på Tilbage tilstrækkeligt mange gange, kommer man tilbage til 
hjemmeskærmen. 

For at bevæge sig mellem valgmulighederne, bruger man piletasterne rundt om 
OK tasten. På nogle skærme vil højre og venstre piletaster navigere gennem en 
række faneblade.

Hjælp i telefonen 
De fleste ACN IRIS 5000 Videotelefonskærme har et Hjælpelink i menuen 
Muligheder, som giver yderligere information og vejledning i brug af skærmens 
funktioner. 

Når man vælger hjælp fra en af telefonens skærme vises information om 
funktionen og skærmen man i øjeblikket ser på. Når man er færdig med at læse 
hjælpeinformationen, vælges Luk for at komme tilbage til den tidligere skærm.

Ud over den hjælp, der findes på hver skærm, er der generel hjælp til rådighed 
under fanebladet Hjælp på informationsskærmen. Se information og hjælp.

Bemærk: Ved at trykke på tasten 
Afslut opkald kommer man direkte til 
hjemmeskærmen, men vil slette alle 
ændringer, man har foretaget på den 
nuværende skærm.

Lær din videotelefon at kende
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Lær din videotelefon at kende

Indtastning af tekst  
ACN IRIS 5000 Videotelefonen bruger en metode, der ligner den, man bruger 
på en mobiltelefon, når man skal indtaste tal og bogstaver. Områder, hvor man 
indtaster for eksempel et navn, viser “Abc” som indtastningsform i øverste højre 
hjørne, når man vælger det pågældende område. 

For at nå frem til et bestemt bogstav, skal man trykke på en tast 3 - 4 gange. 
Med hver tast kan man skrive små og store bogstaver samt tal. For at stave til for 
eksempel “Kat” ved brug af “abc” indtastningsformen, skal man trykke på tasten “5” 
5 gange for at få stort “K”, derefter skal man lade cursoren bevæge sig til efter “K” 
og trykke på “2” én gang for “a” efterfulgt af “8” én gang for “t”.

For at tilføje et symbol skal man taste “1”, indtil man får det symbol, man skal 
bruge. For yderligere symboler skal man taste #. Brug piletasterne til at vælge et 
symbol fra tabellen der vises.

Områder hvor man indtaster et telefonnummer, viser “123” i øverste højre hjørne, 
når man vælger det pågældende område. Dermed kan man kun indtaste tal, når 
man bruger tastaturet. For at indtaste et nummer i et område med abc, Abc eller 
ABC indtastningsformen, skal man trykke og holde tasten for nummeret. 

1  For at ændre den indtastningsform, der vises øverst til højre, skal man taste *.
Indtastningsformer til rådighed:

Indtastningsform... Tekst.
Abc Indtaster først et stort bogstav efterfulgt af små bogstaver

ABC Indtaster alle bogstaver som store

abc Indtaster alle bogstaver som små

123 Indtaster tal

 

Bemærk: For mellemrum, skal man 
taste 0 (nul). 

1

Bemærk: ACN IRIS 5000 Video-
telefonen kan gemme op til 500 
kontakter. 
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Ringe op og besvare opkald

2

4

5

1

3

Ringe op og besvare opkald
Ringe op
Med ACN IRIS 5000 Videotelefonen kan du både foretage telefonsamtaler med 
video og med lyd alene. 

1. Brug det numeriske tastatur til at indtaste dit telefonnummer, når hjem-
meskærmen er vist, eller:

•	 Løft	røret	og	tast	nummeret

•	 Tryk	på	Telefonhøjttaler	og	tast	nummeret.

•	 Tast	de	første	3	tal	og	brug	piletasterne	til	at	vælge	fra	den	automatiske	
liste	af	tidligere	indgående/udgående/mistede	opkald.

2 Tryk på Ring op tasten, OK tasten eller den bløde Indtast tast. Se Lær din nye 
telefon at kende: Set forfra: Tastatur.

 Skærmen viser “Ringer op”

3 Hvis du har valgt en videosamtale, ser du også dit eget billede indsat på skær-
men.   
Inden du ringer op, kan du se, hvordan du ser ud, ved at vælge Muligheder/
Vis billede på hjemmeskærmen. Du ser her dit eget billede vist på hele skær-
men.

4 Hvis den person, du har ringet til, besvarer med en telefon, der kun har lyd, 
vises “Kun lydopkald” på skærmen. 

5 Under en samtale kan du taste OK for at få vist fodnote og rubrikker for de 
bløde taster.

Du kan slå dit eget billede til og fra ved at vælge den venstre bløde tast Vis 
billede/Skjul billede. 

Du kan slå panelet med opkalds-id og oplysninger om opkaldets varighed til og 
fra samt funktionstasternes indikationspanel ved at vælge den højre bløde tast 
Vis/Skjul oplysninger. 

For at afslutte et opkald, skal du trykke på tasten Afslut opkald, tasten 
Telefonhøjttaler, hvis denne indstilling er valgt, eller lægge røret på.
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Ringe op og besvare opkald

Ring op fra dine kontakter eller opkaldshistorie  
Du kan ringe op ved at vælge et nummer fra skærmen Kontakter eller skærmen 
Opkaldshistorie og derefter vælge Ring op.

Kontakter

1. Naviger til dine kontakter ved at vælge ikonet Kontakter i menuen. Du kan 
også trykke og holde tasten Ring op nede for at gå direkte til dine kontakter 
fra de fleste skærme.

2. Brug piletasterne til at markere den kontakt du vil ringe til. Tast OK eller vælg 
Ring op.

3. Hvis kontakten har mere end et telefonnummer, skal du vælge et nummer 
blandt de muligheder, der kommer til syne.

Opkaldshistorie

1. .Naviger til din opkaldshistorie ved at vælge ikonet Opkaldshistorie i menuen.
 Du kan også taste Ring op for at gå direkte til din Opkaldshistorie fra de fleste 

skærme.

2. Brug piletasterne til at markere det nummer du vil ringe til. Tast OK eller vælg 
Ring op.

2

2

1

1

3
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Funktioner under et opkald 
Under et opkald kan du:

1. Indstille lydstyrken ved brug af op/ned piletasterne..

2. Slå lyden til eller fra på din udgående lyd ved at trykke på Mute. 
Funktionsindikationslyset bliver blåt for at indikere at den er slået til..

3. Slå transmission af video til/fra ved at trykke på tasten Slå videoen til/fra. 
Funktionsindikationslyset bliver blåt for at indikere at den er slået til..

4. Indstil opkaldet til telefonhøjttalere ved at trykke på tasten Telefonhøjttaler. 
Funktionsindikationslyset bliver blåt for at indikere at den er slået til. 

Tag et snapshot
Under en videosamtale kan du tage et snapshot af skærmen. 

5. Vælg Snapshot. Et snapshot af skærmen vises.
• Vælg Gem for at gemme snapshottet. Hvis du ikke foretager et valg, 

kommer du tilbage til samtalen og snapshottet bliver gemt. Vælg Slet, hvis 
du ikke ønsker at gemme snapshottet.

• Billedet bliver gemt på din telefon og kan ses ved at vælge ikonet Digital 
fotoramme fra menuen.

• Vælg Lokale billeder på skærmen for den digitale fotoramme og se 
snapshot-billedet.

Ringe op og besvare opkald
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Besvarelse af opkald
Når et opkald kommer ind, hører du telefonen ringe og ser skærmen vise id-
oplysninger på den, der ringer op (hvis denne funktion ikke er blokeret af den, 
der ringer op). Hvis den, der ringer op, er i dine kontakter, vises snapshottet. 
Skærmen viser også følgende bløde taster:

•	 Se billede - viser det billede af dig, som bliver sendt til den, der ringer op, når 
du besvarer et opkald.

•	 Svar - besvarer opkaldet. Du kan også besvare opkaldet ved at:
•	 Trykke på tasten Ring op
•	 Trykke på tasten OK 
•	 Trykke på tasten Telefonhøjttaler 
•	 Løfte røret

•	 Send til telefonsvarer - sender den, der ringe op, til din vidoetelefonsvarer/
telefonsvarer. Hjemmeskærmen viser alle opkald, du har mistet.

 

Samtaler med lyd alene
Der er to typer af opkald, som kun er med lyd:

1. Opkald du foretager fra den telefon, du har forbundet til din videotelefon.  
Se Lær din nye telefon at kende: Set bagfra: Telefonstik

2. Opkald du foretager fra din videotelefon til en telefon, der kun har lyd

Hvis du ønsker at have en samtale uden billede med en anden videotelefon, 
brug Slå billede til/fra tasten for at stoppe transmission af din video

Ringe op og besvare opkald

Bemærk: Du kan ændre ringetonen 
på din telefon. Se indstillinger: 
Konfigurering af tastatur og lyd.
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Telefonmøde (tre på linjen)
For at starte et 3-vejs telefonmøde:  

1. Tryk på tasten Telefonmøde under en samtale. Den i gangværende samtale 
sættes på hold og en, der ringer op, vises.

2. Indtast nummeret på tredjeparten og vælg Ring op.

3. Start samtalen med den tredje part. For at sætte de to samtaler sammen til et 
telefonmøde, skal du trykke på tasten Telefonmøde igen. 

4. De to samtaler samles nu i et 3-vejs telefonmøde. Telefonmødeindikatoren 
lyser.

Du kan også medtage en, der venter i kø, ved at trykke på tasten Telefonmøde. 
Se Besvarelse af et opkald i kø.

•	 Hvis du er i gang med en videosamtale, når du trykker på tasten Telefonmøde 
for at tilføje den, der er på hold, vil videosamtalen fortsætte og den tredje 
deltager vil kun være med på lydsiden.

•	 Hvis du er i gang med en samtale uden video, når du trykker på tasten 
Telefonmøde for at tilføje den, der er på hold, vil samtalen fortsætte som 
lydsamtale alene.

Sætte et opkald på hold
For at sætte et opkald på hold, skal man trykke på Hold tasten. 
Holdindikatoren lyser. 

Den anden part modtager en besked om Hold.

For at hente opkaldet igen, tryk på Hold tasten igen. Holdindikatoren slukker.

Ringe op og besvare opkald
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Besvarelse af et opkald i kø
1. Når du er i gang med en samtale og en anden ringer til dig, fortæller 

telefonen det ved at vise en besked om et Indgående opkald.
Skærmen viser også følgende bløde taster:

• Afslut & besvar - afslutter den nuværende samtale og besvarer det 
indgående opkald. 

• Hold & besvar - placerer den nuværende samtale på hold, og besvarer det 
indgående opkald. Du kan også gøre dette ved at trykke OK.

2. Hvis du vælger Hold & besvar, bliver din i gangværende samtale placeret på 
hold, mens du besvarer det nye opkald.

3. Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge Flash.

4. Du kan også medtage to opkald i et telefonmøde ved at trykke på tasten 
Telefonmøde.

Genopkald
For at ringe igen til et nummer, tryk på Ring op én gang for at vise 
Opkaldshistorie. Det sidst indgående eller udgående nummer bliver fremhævet.  
Tryk på Ring op igen, for at ringe til det fremhævede nummer. 

Ringe op og besvare opkald
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Hjemmeskærm
På hjemmeskærmen kan du:

•	 Foretage et opkald med telefonhøjttalere ved at indtaste et nummer på 
tastaturet og taste OK eller Ring op.

•	 Du kan også foretage et telefonhøjttaler opkald ved at trykke på 
Telefonhøjttaler, indtaste et nummer på tastaturet og taste OK eller Ring op.

•	 Gå til menuen ved at taste OK og vælge Menu.
•	 Se status over mistede opkald: antal i alt af mistede opkald, der endnu ikke er 

set. 
•	 Se telefonsvarer og videotelefonsvarer status: antal i alt af opkald, nye opkald, 

vigtige opkald og gemte opkald.
•	 Gå til Telefonsvarer og Videotelefonsvarer ved at vælge Beskeder.
•	 Afspille et slideshow ved at vælge Muligheder/Afspil slideshow. Denne 

valgmulighed kommer kun til syne, hvis der er billeder klar til at blive 
afspillede med de nuværende slideshow indstillinger.

•	 Se det billede af dig selv på forhånd som den person, du ringer til, ser under 
en videosamtale ved at vælge Muligheder/Vis billede. 

•	 Gå til dine mistede opkald ved at vælge Muligheder/Se mistede opkald. 
Denne mulighed kommer kun til syne, hvis der er mistede opkald, du endnu 
ikke har set.

•	 Brug eksternt videodisplay for at vise billedet på telefonskærmen på et 
eksternt apparat ved at vælge Muligheder/Brug eksternt videodisplay. 
Denne valgmulighed ændres til Brug lokalt videodisplay, når et eksternt 
display er i brug.

Hjemmeskærm og menu

Hjemmeskærm og menu
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Hjemmeskærmen kan tilpasses, så den viser et af de billeder, du har loadet til 
din telefon, som wallpaper/baggrund. Vælg ikonet Indstillinger fra menuen. 
Vælg derefter Udseende og brug den højre piletast for at navigere til fanebladet 
Display.

Overskriftsområde
Den øverste del af alle skærme, bortset fra under en samtale, plejer at vise:

1. Overskrift/titel (Bemærk: hjemmeskærmen har ingen titel)

2. Indikation af ekstratelefon i brug

3. Valgfri visning af dato og tid

4. Information om indtastningsform 

5. Aktivitetsindikation

For at tilføje/fjerne visning af dato og tid vælges ikonet Indstillinger fra 
menuen. Vælg derefter Udseende og brug den højre piletast for at navigere til 
fanebladet Display. 

For at ændre format på visning af dato og tid på dine telefonskærme, vælges 
ikonet Indstillinger fra menuen. Vælg herefter Dato og tid.

Hjemmeskærm og menu

2

4

5

1

3



25

Menu
Menuskærmen viser ikoner, der bruges til at gå til nøglefunktioner på din 
telefon. Når du navigerer til et af disse ikoner, vises navnet på den funktion i 
titelområdet. 

Kontakter: Giver dig mulighed for at oprette en telefonbog 
over de mennesker, du ringer mest til.

Opkaldshistorie: Viser lister over udgående -, indgående - og 
mistede opkald.

Indstillinger: Giver mulighed for at konfi gurere og gøre din 
telefon personlig.

Telefonsvarer og videotelefonsvarer: Giver adgang til 
telefonsvarernes indbakker.

Digital fotoramme: Gør dig i stand til at se og administrere 
dine billeder og lave et slideshow.

Information: Viser dit telefonnummer, IP-adresse og andre 
tekniske oplysninger om din telefon. Giver også adgang til 
hjælpeindekset i telefonen.

Hjemmeskærm og menu

Bemærk: Du kan foretage et opkald 
via telefonhøjttaler fra menuskærmen 
ved at indtaste et nummer på 
tastaturet og taste OK eller vælge 
Ring op.
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Der er to måder til at få adgang til din telefonsvarer og videotelefonsvarer:

1. Ved at vælge ikonet Telefonsvarer og Videotelefonsvarer i menuen.

2. Ved at vælge den bløde tastfunktion Besked fra hjemmeskærmen.
Den nederste højre del af hjemmeskærmen viser:

• Antal af beskeder i din indbakke i alt

• Antal nye beskeder

• Antal vigtige beskeder

• Antal gemte beskeder

• Beskedindikatorlyset (lyset længst til højre under skærmen) giver dig også 
oplysninger om dine beskeder:

o Slukket = ingen beskeder
o Lyser konstant = gemt(e) besked(er)
o Blinker = ny(e) besked(er)

Når du har ringet til telefonsvareren og videotelefonsvareren, skal du følge 
vejledningen for at lytte til, gemme eller slette beskeder, opdateringer eller 
ændre din hilsen, din adgang eller andre beskedfunktioner. 

Telefonsvarer og videotelefonsvarer

Telefonsvarer og videotelefonsvarer1

2
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Ekstern videoskjerm
For at sende din telefons video- og lydsignal til et eksternt apparat:

Stik et kombineret video- og lydkabel i video- og lydudgangene på bagsiden af 
telefonen.

Stik den anden ende i video- og lydindgangene på dit eksterne apparat.
• Vælg Muligheder/Brug eksternt videodisplay på hjemmesiden. 

1. Svar Ja til pop-op spørgsmålet “Vil du bruge ekstern video?”
• Hvis du ikke gør noget, vil displayet vende tilbage til telefonskærmen efter 

30 sekunder.

For at vende tilbage til video og lyd fra et eksternt apparat til telefonen:

• Vælg Muligheder/Brug lokalt videodisplay på hjemmeskærmen. 

Bemærk: Videoudgang skal bruges 
i forbindelse med lydudgang. Med 
andre ord kan du ikke sende video til 
et eksternt apparat samtidig med at 
din telefon giver lyd og omvendt.

Eksternt videodisplay

1 Eksternt videodisplay

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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Kontakter bruges til at gemme og hente navne, adresser, telefonnumre og 
andre oplysninger om mennesker, du ønsker at ringe til. ACN IRIS 5000 
Videotelefonen kan gemme op til 500 kontakter.

På skærmen med kontakter kan du:

• Vælge og ringe til en kontakt
• Tilføje/redigere en kontakt
• Se kontaktoplysninger
• Slette en kontakt
• Bruge kontaktgrupper

Vælg og ring til en kontakt 
1. Fra menuen skal du bruge piletasterne til at vælge ikonet Kontakter.

2. Burg piletasterne til at vælge en kontakt. Du kan finde en kontakt i en lang 
liste, ved at bruge søgefunktionen. Mens du indtaster bogstaver i søgefeltet, 
sorterer listen for at finde overensstemmelse. Når du har valgt en kontakt, 
vælger du Ring op.

3. Hvis en kontakt har flere numre tilknyttede, vises en liste over disse numre, 
som du kan vælge fra.

Kontakter

Kontakter

3
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2
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Tilføj til/rediger en kontakt
• Vælg den bløde tast Muligheder og brug piletasterne til at fremhæve 

Ny kontakt eller Rediger kontakt. Tast OK eller Vælg.

1. Fanebladet Oversigt vises. Indtast information om navn og nummer. En 
kontakt skal indeholde et navn og mindst et nummer.
• Brug op/ned piletasterne for at bevæge dig gennem oplysningerne på 

skærmen. 
• Brug de alfanumeriske taster til at indtaste oplysninger. Se Lær din nye 

telefon at kende: Indtastning af tekst.
• Vælg knappen Tilknyt til gruppe for at tilknytte en kontakt til en gruppe. 

Se Brug af kontaktgrupper
• Brug højre og venstre piletasterne for at vælge tabbede skærme.

2. Vælg fanebladet Medie. Vælg et billede, du ønsker at knytte til en kontakt og 
vælg en ringetone, der identificerer kontakten.

3. Vælg fanebladet Privat. Indtast/rediger privat telefonnummer og 
adresseoplysninger på kontakten.

4. Vælg fanebladet Firma. Indtast/rediger firmatelefonnummer og 
adresseoplysninger på kontakten.

5.. Når du er færdig med at indtaste information om den nye kontakt, vælg 
Tilbage. Din nye kontakt vises nu på skærmen med kontakter.

Kontakter
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Se kontaktoplysninger
1. Fremhæv en kontakt på skærmen med kontakter.
2. Tryk på den bløde tast Muligheder og brug piletasterne til at fremhæve 

Se kontakt. Tast OK eller Vælg. 
3. Skærmen Se kontakt viser et oversigtsfaneblad med de oplysninger, du har 

indtastet, vedrørende din kontakt. For at ringe til kontakten tast OK eller vælg 
Ring op. 
Hvis kontakten har mere end et nummer, vælg så et af de numre der  
popper op.

4  Vælg fanebladet Opkald for at se alle opkald foretaget til og modtaget fra en 
kontakt. Burg piletasterne til at vælge et nummer. 

5  Tryk på Muligheder og brug piletasterne til at markere Opkaldsoplysninger. 
Tast OK eller Vælg. Oplysninger vedrørende det valgte opkald vises.

Slet en kontakt
• Burg piletasterne på skærmen med kontakter til at vælge en kontakt.
• Tryk Muligheder og brug piletasterne til at markere Slet kontakt. 
 Teksten Slet kontakt vises.
• Vælg Ja

Kontakter
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Brug af kontaktgrupper
Tilknytte.kontakter.til.grupper
Du kan bruke grupper som hjelp til å organisere kontaktene dine. For å legge en 
kontakt til en gruppe eller grupper:

1.. Tryk på Muligheder på skærmen med kontakter og brug piletasterne til at 
fremhæve Rediger kontakt. Tast OK eller Vælg. Fanebladet Oversigt vises. 

2.. Vælg knappen Tilknyt til grupper.
3.. Brug piletasterne på skærmen Tilknyt til grupper for at vælge en gruppe. Tast 

OK eller Vælg for at vælge/fravælge gruppe(r). Vælg Tilbage.

Se.og.administrer.grupper

4. Vælg den bløde tast Muligheder på skærmen med kontakter og brug 
piletasterne til at fremhæve Vis grupper. Tast OK eller Vælg. Valgt gruppe 
popper op. 
•	 Burg piletasterne til at vælge en gruppe. Tast OK eller Vælg.

5. Din skærm med kontakter viser nu kun medlemmer af den valgte gruppe. Når 
du ser en gruppe, kan du foretage ændringer til gruppen:
• Vælg Muligheder/Vælg grupperingetone for at vælge en bestemt 

ringetone for medlemmer af den gruppe.
• Vælg Muligheder/Slet gruppe for at slette en gruppe (ikke tilgængelig 

for firma- eller privatgrupper). Når en gruppe slettes, slettes de enkelte 
kontakter i gruppen ikke.

• Vælg Muligheder/Giv gruppe nyt navn (ikke tilgængelig for firma- eller 
privatgrupper) for at give et nyt navn til en hvilken som helst gruppe du 
har oprettet.

• Vælg Muligheder/Vælg gruppemedlemmer for at tilføje kontakter til 
gruppen.

• Vælg Tilbage for at gå tilbage til listen over alle dine kontakter.
• Vælg Muligheder/Ny gruppe for at oprette en ny gruppe.

Kontakter
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Opkaldshistorien viser en oversigt over de sidste 50 opkald.

På skærmene med Opkaldshistorie kan du:

• Se indgående -, udgående - og mistede opkald
• Ringe op fra din opkaldshistorie
• Gemme i din kontaktliste
• Se oplysninger om et opkald
• Slette et opkald

Se indgående -, udgående - og mistede 
opkald
1. Fra menuen skal du bruge piletasterne til at vælge ikonet 

Opkaldshistorie. Tast OK eller Vælg.

2. Skærmen med opkaldshistorie viser fanebladet Alle opkald. Ikoner 
viser om et opkald var indgående, udgående eller mistet. 

3. Brug piletasterne til at vælge fanebladende Udgående -, Indgående - 
eller Mistede opkald. 

Ring op fra din opkaldshistorie
• Fra fanebladende Alle, Udgående, Indgående eller Mistede skal du 

bruge piletasterne for at vælge et nummer, taste OK eller 
vælge Ring op.

Opkaldshistorie

Opkaldshistorie
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Gem.et.opkald.i.din.kontaktliste

1. Fra skærmen Opkaldshistorie skal du bruge piletasterne for at vælge et 
nummer fra et af fanebladende Udgående -, Indgående - eller Mistede 
opkald. Vælg Muligheder/Gem i kontakter.

• Bemærk: Hvis det valgte nummer allerede eksisterer i Kontakter, vil menuen 
vise Se oplysninger i stedet for Gem i kontakter.

• Skærmen med den Nye kontakt vises med nummeret gemt på forhånd (og 
navn hvis tilgængeligt).

2 Indtast resterende kontaktoplysninger. Vælg Tilbage for at gemme kontakten 
og gå tilbage til Opkaldshistorie.

Se.oplysninger.om.et.opkald
• For at se et opkald fra skærmen Opkaldshistorie skal du bruge piletasterne 

for at vælge et nummer fra et af fanebladende Udgående -, Indgående - eller 
Mistede opkald. Vælg Muligheder/Se oplysninger.

Slet.et.opkald

3. For at slette et opkald fra skærmen opkaldshistorie skal du bruge piletasterne 
for at vælge et nummer fra et af fanebladende Udgående -, Indgående - eller 
Mistede opkald. Vælg Mulighed/Slet.

4. For at slette alle opkald, vælg Mulighed/Slet alle. Brug piletasterne til at 
vælge et opkald eller en kategori. Tast OK eller Vælg.

Opkaldshistorie
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Med Indstillinger kan du konfigurere og tilpasse din telefon. 

På skærmene med Indstillinger kan du:

• Konfigurere din telefons udseende

• Konfigurere display indstillinger

• Konfigurer tastatur og lyd

• Konfigurere netværksindstillinger

• Konfigurere dato og tid

Konfigurering af udseende
1. Fra menuen skal du bruge piletasterne til at vælge ikonet Indstillinger. Tast OK 

eller Vælg.

2. Menuen Indstillinger vises. Brug piletasterne til at vælge Udseende og tast OK 
eller Vælg. 

Konfigurering af tema
3 Vælg et Tema. Det tema der vælges, bestemmer hvordan overskriften og 

fodnoten på hver skærm ser ud. Desuden kan man vælge blandt en række 
farver og baggrunde for hvert tema:
• Efterhånden som du foretager nye valg opdateres Se på forhånd.

4 Vælg en Farve. Det farvetema, der vælges, bestemmer de farver, der bruges 
til at markere tekst og knapper på dine skærme.

5 Vælg en Baggrund. Det baggrundsbillede du vælger, vises på alle skærme.
• Vælg Tilbage, når du er færdig med dine valg. Du kommer tilbage til 

skærmen Indstillinger.

Indstillinger

Indstillinger
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Indstillinger

Konfigurering af display
1. Brug højre piletast til at gå fra fanebladet Temaer til fanebladet Display. 

2. Vælg indstilling på lysintensitet på din LCD-skærm. Ændringen ses, når du 
fremhæver hver mulighed.

3. Vælg en Screensaver. Screensaveren vises når telefonen ikke har været brugt 
i 15 minutter, eller den tid du har valgt (som beskrevet nedenfor). 

•	 Ingen screensaver: Forbliver på sidst viste skærm
•	 Vis hjemmeskærm: Viser Hjemmeskærmen. Med denne indstilling slukker 

skærmen efter 15 minutters inaktivitet på hjemmeskærmen.
•	 Afspil slideshow: Afspiller slideshow ved brug af de nuværende slideshow 

indstillinger. Hvis slideshowet ikke kan afspilles med de nuværende 
indstillinger, kommer hjemmeskærmen frem.

•	 LCD slukket: Slukker for skærmen. (Baseret på den tid du har valgt)
•	 Vælg hvor lang tid din telefon skal være ude af brug, inden screensaverne 

bliver aktiverede. Fremhæv boksen og tast OK eller Rediger. 
Brug op/ned piletasterne til at vælge en værdi eller brug tastaturet til at 
indtaste en værdi mellem 30 og 600.

Når screensaveren er aktiveret, skal man bare trykke på en hvilken som helst 
tast, løfte røret eller modtage et indgående opkald for at deaktivere den. Ved 
at trykke på en numerisk tast vises Ring op. Ved at trykke på tasten Ring op 
vises skærmen Opkaldshistorie. Ved at trykke på tasten Afslut opkald vises 
hjemmeskærmen. Ved at trykke på en hvilken som helst anden tast vises den 
sidst besøgte skærm.
Screensaveren bliver ikke aktiveret, hvis der afspilles et slideshow, hvis Se 
billede er aktivt, eller hvis telefonen er i brug til en samtale.

Bemærk: At vælge “Afspil 
slideshow” her er det samme som 
at vælge “Afspil som screensaver” på 
fanebladet Indstillinger for digital 
fotoramme.

2
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4 Vælg et Wallpaper. Det valgte billede til wallpaper vises på hjemmeskærmen.  
Vælg knappen Vælg billede og naviger for at vælge et at de billeder, der er 
loadede til din telefon. Et forhåndsbillede af det valgte billede vises. 
• Vælg knappen Fjern billede for at fjerne et wallpaper-billede uden at 

vælge et nyt.

5 Vælg et Sprog. Vælg Ja for at bekræfte, at du ønsker at ændre sprog. 
Telefonen genstarter og skærmene vil blive opdaterede til det valgte sprog, 
når du har gemt dine Display indstillinger.

6 Slå displayet Dato & tid fra i toppen af skærmens tænd/sluk.
• Vælg Tilbage, når du er færdig med dine valg. Du kommer tilbage til 

skærmen Indstillinger.

Indstillinger

5

4

6
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Konfigurering af lyd
1 Brug piletasterne på skærmen Indstillinger til at vælge Lyd og tast OK eller 

Vælg.

2. Vælg en Ringetone. Denne ringetone bruges til alle indgående opkald, 
bortset fra de kontakter du har givet en anden ringetone.
• Den nuværende ringetone vises på knappen. Vælg knappen for at hente 

Vælg ringetone pop-op vinduet. Den ringetone, du fremhæver, ringer. 
Marker dit valg og tryk Vælg.

3. Vælg lydstyrke for Ringetoner, Telefonrør og Højttalere på din telefon. 
Fremhæv boksen og tast OK eller Rediger. Brug op/ned piletasterne til at 
vælge en værdi eller brug tastaturet til at indtaste en værdi mellem 0 og 100.  
•	 Ændringer, der er foretagede under et opkald, gælder også for de her 

viste indstillinger. Hvis du for eksempel skruer op for lyden under en 
samtale med telefonhøjttalere, vil din næste samtale med telefonhøjttaler 
starte ved den lydstyrke. Hvis du ikke ønsker disse justeringer under 
opkald skal gælde efter samtalen, skal du vælge “Gem ikke ændringer 
foretaget under opkald” på denne skærm.

Bemærk: Din telefon vil beholde 
den ændring af lydstyrke på 
telefonrør og telefonhøjttaler, 
der er foretaget under et opkald, 
medmindre du gemmer din valgte 
indstilling.

Indstillinger
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Konfigurering af netværk
Dine netværksindstillinger er forhånds konfigurerede til videosamtaler. 

1. Brug piletasterne på skærmen Indstillinger til at vælge Netværk og tast OK 
eller Vælg.

2. Vælg en båndbredde indstilling, der er en smule lavere end din 
uploadshastighed. Du bør for eksempel vælge 250, hvis din uploadshastighed 
er 300 kbps.
• Hvis du ikke kender hastigheden på din forbindelse, kan du besøge http://

eu-speed.acndigital.net/network-check.html
• Husk at køre denne test fra en computer, der er forbundet direkte til en 

router eller et modem og ikke en trådløs forbindelse. Desuden skal du i 
ikke være i gang med en videosamtale.

3. Vælg en IP-indstilling for at få IP-adresse. Indtast de rigtige oplysninger for 
den indstillingstype du vælger.

For mere komplekse indstillinger bedes du kontakte ACN’s kundeservice.  

Indstillinger
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Konfigurering af dato og tid
1. Brug piletasterne på skærmen Indstillinger til at vælge Dato og tid og tast OK 

eller Vælg.

2 Vælg en Region og en Tidszone. De tilgængelige zoner er bestemt af den 
valgte region.

3 Vælg format for Tid og dato. De valgte formater bruges alle de steder, hvor tid 
og dato vises på telefonen herunder også i Opkaldshistorie.
• Vælg Tilbage, når du er færdig med dine valg. Du kommer tilbage til 

skærmen Indstillinger.Bemærk: Tid og dato, der vises 
til venstre, ændrer sig og afspejler 
virkningen af dine valg.

Indstillinger
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Administrator indstillinger
DU KAN IKKE JUSTERE ELEMENTER I ADMINISTRATOR MENUERNE. KONTAKT 
ACN’S KUNDESERVICE FOR HJÆLP.

Indstillinger
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Med funktionen Digital fotoramme kan du kopiere fotografier frem og tilbage 
mellem din telefon og en USB-enhed. Du kan også oprette albums til dine 
fotos og konfigurere et slideshow, der viser fotos på din telefon som en digital 
fotoramme.

På skærmene på den digitale fotoramme kan du:

• Afspille et slideshow

• Konfigurere et slideshow

• Oprette og bruge fotoalbums

• Se billeder på telefonen

• Loade dine egne billeder

• Kopiere billeder til USB

• Se USB-billeder

Afspil et slideshow
Du kan starte et slideshow fra hjemmeskærmen ved at vælge Muligheder/Afspil 
slideshow. Du kan også afspille et slideshow direkte fra en USB-enhed. Indsæt 
enheden på bagsiden af telefonen og vælg “Afspil slideshow fra USB” fra pop-op 
menuen. Du kan ændre og afspille et slideshow fra skærmene på den digitale 
fotoramme:

1  Fra menuen skal du bruge piletasterne til at vælge ikonet Digital fotoramme.

2. Tast OK eller Vælg. Fanebladet med oversigt over Digital telefonramme vises.
• Denne skærm viser alle nuværende indstillinger på slideshow funktionen.

3. Brug piletasterne til at vælge knappen Afspil slideshow og tast OK eller Vælg. 
Din telefon begynder at vise fotografierne på skærmen.

4. Slideshowet fortsætter gennem alle billederne. Tryk på en hvilken som 
helst tast for at stoppe slideshowet og komme tilbage til skærmen Digital 
fotoramme.

Digital fotoramme

Bemærk: Din telefon kommer 
med nogle billeder, der allerede er 
loadede, så du kan forhånds-se denne 
funktion.

Digital fotoramme
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Digital fotoramme

Konfigurering af slideshow
1. Brug højre piletast fra skærmen Digital fotoramme til at bevæge dig fra 

fanebladet Oversigt til fanebladet Indstillinger.

2. Vælg Konfigurer billeder til at bruge i dit slideshow: 
•	 Brug lokale billeder - det er billeder, der er gemt lokalt på din telefon i 

modsætning til billeder gemt på en USB-enhed.
•	 Burg piletasterne til at vælge Brug lokale billeder.
•	 Tast OK eller Vælg. Der kommer et flueben til syne. For at fravælge, tast 

OK eller Fravælg.
•	 Brug USB-billeder hvis tilgængelige. Disse billeder er gemt på en USB-

enhed, indsat på bagsiden af telefonen. Se Lær din nye telefon at kende:  
Se USB 
•	 Burg piletasterne til at vælge Brug USB.
•	 Tast OK eller Vælg. Der kommer et flueben til syne. For at fravælge, tast 

OK eller Fravælg.
•	 Vælg albums - Hvis du vælger Brug lokale billeder, skal du vælge et album 

til slideshowet
•	 Brug piletasterne til at vælge knappen Vælg albums. 
•	 Brug piletasterne til at vælge Alle, Firma, Private, eller albums du selv 

har oprettet. Tast OK eller Vælg. Vælg Tilbage, når du er færdig.
•	

3. Vælg øvrige slideshow indstillinger:
•	 Sekunder pr. billede – indstiller den tid hvert billede vises: Brug 

piletasterne til at vælge. Brug tastaturet til at indtaste en værdi direkte 
mellem 5 og 90, eller brug op/ned piletasterne til at ændre den værdi i 
intervaller på 5 sekunder. Tast OK eller vælg Accepter, når du er færdig.

•	 Loop – bestemmer om et slideshow vises en gang eller fortsætter: Brug 
piletasterne til at vælge Loop. Tast OK eller Vælg. Der kommer et flueben 
til syne. For at fravælge, tast OK eller Fravælg.

•	 Vis navne - bestemmer om navne på billeder vises som billederne vises i 
slideshowet: Brug piletasterne til at vælge Vis navne. Tast OK eller Vælg. 
Der kommer et flueben til syne. 

•	 Afspil som screensaver - Vælg om du ønsker, slideshowet skal være din 
screensaver: Brug piletasterne til at vælge Afspil som screensaver. Se 
indstillinger: Konfigurering af display: Screensaver. Tast OK eller Vælg. Der 
kommer et flueben til syne. For at fravælge, tast OK eller Fravælg.
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Opret og brug billedalbums
1. Fra skærmen Digital fotoramme vælges Lokale billeder Opret et nyt album 

ved at vælge Muligheder/Nyt album. Brug tastaturet til at indtaste et 
albumnavn. Se Lær din nye telefon at kende: Indtastning af tekst. Brug Slet til 
at gå tilbage; hold Slet nede for at slette hele indtastningen. Tast OK eller 
Accepter, når du er færdig.

2. Vælg billeder til at tilføje til det nye album. Brug piletasterne til at navigere til 
et billede og tast OK eller Vælg for at fremhæve billedet, der skal inkluderes. 
Der kommer et flueben til syne. For at fravælge, tast OK eller Vælg igen. Vælg 
Tilføj når du er færdig.

3. Se et album ved at vælge Muligheder/Vis Album. Et pop-op vindue viser alle 
dine nuværende albums. Brug piletasterne til at vælge et album og tast Vælg. 
Vælg Ikke i noget album, for at se billeder, du ikke har tilføjet til et album. 

4. Administrer dine billedalbums ved at bruge Valgmenuen:
•	 Tilføj billeder til det nuværende album ved at vælge Muligheder/Tilføj til 

album. Brug piletasterne til at navigere til et billede og tast OK eller Vælg 
for at markere billedet, der skal inkluderes. Der kommer et flueben til syne. 
For at fravælge, tast OK eller Vælg igen. Vælg Tilføj når du er færdig.

•	 Fjern billeder fra det nuværende album ved at vælge Muligheder/Fjern fra 
album. Brug piletasterne til at navigere til et billede og tast OK eller Vælg 
for at markere billedet, der skal fjernes. Der kommer et flueben til syne. For 
at fravælge, tast OK eller Vælg igen. Vælg Fjern når du er færdig.

•	 Giv dit album et nyt navn ved at vælge Muligheder/Giv album nyt navn. 
Brug tastaturet til at indtaste information. Se Lær din nye telefon at kende: 
Indtastning af tekst. Brug Slet til at gå tilbage; hold Slet nede for at slette 
hele indtastningen. Tast OK eller Accepter, når du er færdig. 

•	 Fjern et album ved at vælge Valg/Slet album. Tast OK eller Vælg.

Digital fotoramme
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Se billeder på din telefon
1. Fra skærmen Digital fotoramme skal du bruge piletasterne til at vælge 

knappen Lokale billeder. Tast OK eller Vælg. 

2. Skærmen med lokale billede vises. Burg piletasterne til at kigge gennem 
billederne. 

3. For at se detaljer og en større version af et billede, brug piletasterne for at 
vælge et billede. Tast OK eller Se.

4. Når du ser et billede, kan du også vælge:

• Mulighed/Slet
• Mulighed/Giv nyt navn
• Mulighed/Gem som kontaktbillede
• Mulighed/Vælg albums

Digital fotoramme
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Load dine egne billeder
1. Indsæt USB-enheden i USB-porten på bagsiden af telefonen. (Se Lær din nye 

telefon at kende: Set bagfra: USB.) Et pop-op vindue vises.

2. Burg piletasterne til at vælge Kopier billede til telefon. Tast OK eller Vælg. En 
skærm vises med alle billederne på USB-enheden.

3. Brug piletasterne til at navigere til et billede og tast OK eller Vælg for at 
markere billedet, der skal kopieres. Der kommer et flueben til syne. For at 
fravælge, tast OK eller Vælg igen. 

4. Når du er færdig med at vælge billeder, vælg Kopier. Billederne bliver 
kopierede og kommer til syne i dine Lokale billeder.

Digital fotoramme
kapittel 11
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Bemærk: Dette pop-op vindue vises, hver 
gang du indsætter din USB-enhed, bortset 
fra under et opkald. Du behøver ikke at 
være på skærmen Lokale billeder for at 
indsætte din USB-enhed.

Bemærk: Du kan gemme op til 500 
billeder på ACN IRIS 5000 Videotelefonen.
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Kopiering af billeder til USB
Der er to måder at kopiere billeder fra din telefon til din USB-enhed på.

1 Fra skærmen Lokale billeder skal du vælge Muligheder/Kopier til USB.
• En skærm vises med alle billederne på telefonen.
• Brug piletasterne til at navigere til et billede og tast OK eller Vælg for at 

markere billedet, der skal kopieres. Der kommer et flueben til syne. For at 
fravælge, tast OK eller Vælg igen. 

• Når du er færdig med at vælge billeder, vælg Kopier. Billederne bliver 
kopierede og kommer til syne blandt billederne på din USB-enhed.

2 Fra skærmen Lokale billeder skal du bruge piletasterne til at vælge et billede.  
• Tast OK eller Se. Tast OK eller Kopier til USB.
• Billederne bliver kopierede og kommer til syne blandt billederne på din 

USB-enhed.

Digital fotoramme
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Se USB-billeder
1. Fra skærmen Digital fotoramme skal du bruge piletasterne til at vælge 

knappen USB-billeder. Tast OK eller Vælg. Skærmen med USB-billeder vises.

2. Burg piletasterne til at gennemse billederne. 

3. For at se detaljer, brug piletasterne til at vælge et billede. Tast OK eller Vis.

4. Når du ser et billede, kan du vælge Muligheder/Kopier til telefon.

Digital fotoramme

Bemærk: Knappen USB-billeder 
virker ikke, hvis din telefon ikke har 
fundet en USB-enhed.
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Du kan bruge informationsskærmen til nemt at se navn og telefonnummer 
på din ACN IRIS 5000 Videotelefon samt andre tekniske detaljer. Du kan 
også gå til Hjælp i telefonen fra denne skærm.

1. Brug piletasterne fra menuen for at vælge ikonet Information eller tast 
OK eller Vælg.

2. Informationsskærmen viser oplysninger om din telefon, som du kan 
bliver bedt om at oplyse under en servicesamtale.

3. Brug højre piletast til at gå til fanebladet Hjælp.  Hjælpeskærmen viser 
hjælpeemner.
• Grundlæggende om telefonen
• Telefonsvarer og Videotelefonsvarer
• Videoudgang
• Kontakter
• Opkaldshistorie
• Indstillinger
• Digital fotoramme

4. Brug op/ned piletasterne til at vælge Hjælpeemner og tast OK eller 
Vælg. Browseren Hjælp i telefonen viser hjælpeemner.

Information og hjælp

Information og hjælp
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Generelle problemer

Problem. Løsning
Jeg kan ikke tænde  

for strømmen.

Jeg kan ikke høre en klartone 
i telefonrøret.

 Jeg kan ikke høre en 
klartone i telefonhøjttalerne.

Jeg kan ikke ringe op.

Jeg kan ikke modtage 
opkald.

Det tager lang tid for ACN 
IRIS 5000 Videotelefon at 

oprette forbindelse.

Når jeg modtager et opkald, 
er skærmen tændt, men der 

er ingen lyd.

•	 Jeg kan ikke tænde for strømmen.
•	 Kontroller at telefonrøret er koblet til porten på 

venstre side av videotelefonen. 

•	 Kontroller at telefonrøret er forbundet til stikket i 
venstre side af videotelefonen. 

•	 Stik ACN IRIS 5000 Videotelefonen direkte i et 
modem eller en router. Se Kom godt i gang: 
Forbindelse af videotelefonen til netværket. Hvis du 
så kan høre en ringetone, er der et problem med 
routeren.

•	 Kontroller at internet-kablet er forbundet til WAN- 
eller LAN-porten.  

•	 Kontroller at telefonrøret er forbundet til 
videotelefonen. 

•	 Afbryd forbindelsen til DC Power kablet og forbind 
igen. 

•	 Hvis den person, du ringer til, bruger en 
videotelefon installeret på et privat netværk eller 
firewall system, kan det være, at opkaldet ikke kan 
gå igennem.  

•	 Hvis videotelefonen er installeret på et privat 
netværk eller firewall system, kan det være, at du 
ikke kan modtage opkald.

•	 Afbryd forbindelsen til DC Power kablet og forbind 
igen. 
 

1.	 Træk stikket ud af strømforsyningen til dit modem.
2.	 Træk stikket ud af strømforsyningen til din router.
3.	 Træk stikket ud til strømforsyningen til ACN IRIS 

5000 Videotelefonen.
4.	 Sæt stikket fra strømforsyningen i modemmet og 

vent til det har oprettet forbindelse til internettet.
5.	 Sæt stikket fra strømforsyningen i routeren og vent 

til den har oprettet forbindelse til modemmet og 
internettet. 

6.	 Sæt stikket i til strømforsyningen til ACN IRIS 5000 
Videotelefonen. 

•	 Kontroller at volumen på ringetonen er højere end 
“0”. Se Indstillinger: Konfigurering af tastatur og lyd.

Fejlfinding

Fejlfinding
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Telefonproblemer

Problem. Løsning

Ikke i stand til at besvare et 
opkald med en almindelig 

telefon forbundet til 
videotelefonen.

Ikke i stand til at foretage et 
opkald med en almindelig 

telefon forbundet til 
videotelefonen.

• Kontroller at telefonen fungerer rigtigt, når den ikke 
er tilsluttet videotelefonen. 

• Kontroller at telefonkablet fra din videotelefon til 
ekstratelefonen er ordentligt tilsluttet. 

• Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke 
hjemmekabel, ekstern CID (Caller ID device), eller 
en telefonsvarer. 

• Kontroller at telefonen fungerer rigtigt, når den ikke 
er tilsluttet videotelefonen.

• Kontroller at telefonkablet fra din ACN IRIS 
5000 Videotelefon til den almindelige telefon er 
ordentligt tilsluttet. Se Kom godt i gang: Tilslutning 
af en normal telefon til din ACN IRIS 5000 Videotelefon

• Kontroller at telefonen er indstillet til ringetone og 
ikke puls. 

• Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke 
hjemmekabel, ekstern CID (Caller ID device), eller 
en telefonsvarer.

Fejlfinding
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Videoproblemer

Problem. Løsning
Samtalen er tilkoblet, men 

skjermen til den andre 
personen er mørk og 

lydkvaliteten er dårlig. 

Samtalen er tilkoblet med 
både lyd og video, men den 

oppringte personen kan 
verken se eller høre meg.

Samtalen er tilkoblet med 
både lyd og video, og den 

oppringte personen kan høre 
meg, men ikke se meg.

Skjermen til den andre 
personen er frosset og det 

mangler lyd.

Du kan høre personen du 
snakker med, men det er 

ingen innkommende video 
på videoskjermen.

Det innkommende 
videobildet er for mørkt.

Det innkommende 
videobildet fryses.

• Be den andre personen om å forbedre belysningen 
i rommet. Se Komme i gang: Oppnå best mulig 
videobilde. 

• Prøv å justere lysstyrken på LCD-skjermen. 
Innstillinger: Konfigurere skjerm.

•	 Hvis videotelefonen er installert på et privat 
nettverk eller bak en brannvegg, kan det hende at 
du ikke mottar skjermen til den andre personen. 

• Kontroller at videoenheten til den oppringte 
personen fungerer riktig. 
 

• Kontroller at videotelefonen er skikkelig koblet til 
Internett. 

• Kontroller at videotelefonen til den oppringte 
personen ikke ble koblet fra Internett.

• Avbryt samtalen og prøv igjen.  
 

• Be den andre personen om å forbedre belysningen 
i rommet. Se Oppsett av telefonen: Oppnå best 
mulig videobilde. 

• Prøv å justere lysstyrken på LCD-skjermen. 
Innstillinger: Konfigurere skjerm.

• La det gå noen sekunder for å se om problemet 
løses av seg selv. Internettilkoblingen til deg eller 
den andre personen kan være overbelastet. Avbryt 
samtalen og prøv igjen. 

Fejlfinding
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Lydproblemer

Problem. Løsning

Der er forbindelse, skærmen 
er synlig, men der er  

ingen lyd.

Der er forbindelse, både lyd og 
video virker, men den person 
jeg ringer til, kan hverken se 

eller høre mig.

Der er forbindelse, og jeg 
kan se skærmen og høre 
lyden, og den person jeg 
ringer til kan se mig, men 

ikke høre mig.

Skærmen der tilhører den 
person jeg ringer til, er 

frosset og der er ingen lyd.

Der er et ekko.

• Skru op for lyden. Se Indstillinger: Konfigurer 
tastatur og lyd.

• Har den anden part bekræftet at mute indstillingen 
er slået fra?

• Hvis videotelefonen er installeret på et privat 
netværk eller bag en firewall, kan det være, at du 
ikke modtager den anden parts lyd.

• Hvis videotelefonen er installeret på et privat 
netværk eller bag en firewall, kan det være, at du 
ikke modtager den anden persons skærm.

• Kontroller at video-apparatet der tilhører den 
person du ringer til, virker rigtigt. 
 

• Kontroller at videotelefonen er tilsluttet rigtigt til 
internettet. 

• Kontroller at videotelefonen der tilhører den 
person du ringer til, ikke har afbrudt forbindelsen til 
internettet.

• Skru ned for lyden. 
• Måske er akustikken i rummet ikke ideel. Forsøg 

at flytte telefonen et andet sted hen med bedre 
akustik. 

 

Fejlfinding


