IRIS X Nem
Videophone Brugsvejledning
HJEM

NAVIGATIONSTIPS
ACN IRIS X Videotelefonen har en intuitiv og stærk touchskærm
med fire skrivebordsskærme. For at skifte fra skærm til skærm
kør hen over hovedskærmen med en finger til venstre eller højre,
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eller tryk på

for at skifte mellem skærmene.

� Menu
giver adgang til alle tilgængelige apps, widgets
og funktioner.
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Telefonnummer
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Statusbjælke

10 Telefontastmenu

Registreringsindikator (grøn)

11 Hovedmenu

Indikator for skærmen Hjem
Applikationsindikator

Skift skærm
Udvid Widgetbjælke
Hurtig startbjælke

IP-adresse

� Telefon
viser opkaldstastaturet til stemme- og
videosamtaler og relaterede muligheder.
� Widgets er applikationer, der kan tilføjes, flyttes eller slettes
fra skrivebordet.
• For at ændre en widget, sæt fingeren på widget’en indtil
mulighederne Luk/Indstillinger bliver synlige.

Ring op

Der er flere måder at ringe op på med din ACN IRIS X videotelefon:
Med telefon
• Tryk

fra skærmen Hjem (eller tag røret)

• Tast nummeret og tryk på Lydsamtale eller Videosamtale
Fra opkaldshistorie
• Tryk
fra skærmen Hjem
• Vælg Opkaldshistorie
• Vælg blandt Alle, Indgåede, Tastede og Ubesvarede
• Tryk
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Opkalds-/forbindelsesfaneblade
– ACN IRIS X Videotelefonen
understøtter op til 3 indgående/
udgående samtidige samtaler
Lydudgang – Vælg højttaler,
telefon eller hovedtelefon

� Hjem knappen, der er nederst midt på telefonen (under
skærmen) giver dig mulighed for nemt at komme til
skærmen Hjem fra alle andre skærme.
� Statusbjælken giver en hurtig oversigt over din telefons
status. Hvis du trykker på statusbjælken kommer et
antal valgmuligheder til syne: Lydstyrke, Wi-Fi sluk/tænd,
Netværk sluk/tænd (Ethernet), Forstyr ikke (FI) og Kamera
sluk/tænd

BRUG AF DIN ACN IRIS X VIDEOTELEFON

TELEFONSKÆRM
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• Ekstra Widgets kan tilføjes til skrivebordet ved at sætte
fingeren og trække fra den nederste menu til skrivebordet.
• For at se flere widgest tryk på
for at udvide
widgetbjælken.
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Lydstyrke
Telefonsvarer – til både stemmeog videobeskeder
Når nummeret er blevet tastet,
tryk på Lyd- eller Videosamtale

for at ringe til det valgte nummer

Fra kontakter
• Tryk
fra skærmen Hjem
• Vælg Kontakter
• Vælg den kontakt du vil ringe til
• Tryk

for at ringe til det valgte nummer

Afslut et opkald

Læg bare røret på, eller tryk på Slut hvis du bruger højttaler

Besvar et opkald

Skærmen viser navnet og nummeret på den person der ringer.
Der er flere måder at besvare et opkald på med din IRIS X
videotelefon:

Indgående opkald

Ubesvarede opkald

Banke På

Vælg Modtag lyd,
Modtag Video (hvis
relevant) eller Afvis.

En meddelelse
om et ubesvaret
opkald bliver
synlig på skærmen
Hjem. Brugere kan
trykke Vis for at få
oplysninger om det
ubesvarede opkald

Mens du fører
en samtale gør
en lyd og et tegn
på skærmen dig
opmærksom på et
indgående opkald.
Du kan Acceptere
eller Afvise opkaldet

IRIS X Nem
Brugsvejledning

Videophone

TELEFONSVARER MED TALE/VIDEO

VALGFUNKTIONER FOR OPKALD
Under en samtale er der flere valgmuligheder. Tryk
samtalefunktionerne.
Bemærk: Under en videosamtale kan menuen
på skærmen for at få vist menuen igen.

for at komme til alle

forsvinde. Tryk hvor som helst

Tre menuvalg kommer til syne:

Valgmenu

Funktion

Beskrivelse

Opkaldstastatur

Vælg for at gå til berøringstonesvar eller
for at ringe til et andet nummer

På hold

Vælg for at sætte samtalen på hold.
For at fjerne hold, tast Fjern hold

Mute/Unmute

Vælg for at gøre lydløs eller få lyden
tilbage på samtalen

Video sluk/tænd

Vælg for at skifte mellem video sluk og
video tænd

Telefonmøde

Når du har ringet til en anden
forbindelse, vælg Telefonmøde for at
etablere en 3-på-linjen samtale

Højttaler/Telefon/
Hovedtelefoner

Vælg en af de tre muligheder for at
ændre lydudgangen

Lydstyrke

Tryk for at skrue op eller ned for lyden

BIB

Vælg for at skifte videoer mellem dem
der ringer og vis fuld skærm

Snapshot

Tryk for at tage et snapshot af den
nuværende video. Snapshottet bliver
automatisk gemt i mappen ”Snapshot”
i Redskaber/Filhåndtering

Der er støtte til dig her!

Telefonsvarer med tale/video giver dem der ringer op mulighed for at efterlade en besked, hvis der
er optaget, eller når du ikke kan besvare opkaldet.

Indstille/hente beskeder

Første gang du går til din telefonsvarer, bliver du bedt om at ændre din adgangskode (din midlertidige adgangskode er 1234#). Følg anvisningerne for at ændre din adgangskode, optage dit navn og
din telefonsvarer/videotelefonsvarer hilsen, hvis du ønsker det.
1.Tryk
fra skærmen Hjem.
2.Tryk på Telefonsvarer konvolutten til både telefonsvarer og videotelefonsvarer.
3.Følg anvisningerne for at aflytte din telefonsvarer eller se din videotelefonsvarer.

Telefonsvarer (beskedindikator)
Hvis Hjem knappen blinker blåt, betyder det, at der er en telefonsvarer-/videotelefonsvarerbesked,
som endnu ikke er blevet aflyttet/set. (Hakkende klartone høres også, hvis røret løftes.) For at hente
telefonsvarerbeskeden, skal du aktivere opkaldstastaturet og trykke på Telefonsvarer ikonet.

Hurtigt telefonsvarertip

For at ændre antallet af ringetoner inden opkaldet viderestilles til telefonsvarer/videotelefonsvarer,
tast *610 og følg anvisningerne.

Telefonsvarer funktioner

Flere muligheder er tilgængelige efter du har aflyttet en besked:

Tast

Handling

#

Gem beskeden

2

Gentag beskeden

4

Gå tilbage til den tidligere besked

5

Afspil beskedens overskrifter

6

Gå til næste besked

7

Slet beskeden

*

Gå tilbage til den tidligere menu

Ekstra telefonfunktioner, detaljeret vejledning og tips til fejlfinding findes i brugsvejledningen i din
uafhængige ACN-repræsentants Online Shop eller på www.myacn.eu
EU-QRG-EN-001

