
Videophone

METODE 2:  MANUEL TILFØJELSE AF EN WI-FI FORBINDELSE:  

METODE 1: SCAN FOR EN WI-FI FORBINDELSE:

1. Tryk på MENU-tasten nederst til højre på skærmen.
2. Tryk på Indstillinger-tasten
3. Tryk på Netværk-tasten
4. Tryk på Wi-Fi-tasten
5. Kontroller at Aktiver-tasten er tændt og tryk på Anvend
6. Tryk på Scan-tasten
7. Tryk to gange på det ønskede ESSID
8. Indtast den relevante nøgle på skærmens tastatur.  Sørg for at klikke i boksen Gem nøgle.  

Hvis en nøgle ikke er påkrævet, skal du gå til det næste trin
9. Når nøglen er indtastet, skal du trykke på tastatur-tasten nederst til venstre for at gemme 

skærmens tastatur
10. Tryk på Gem i øverste højre hjørne for at gemme denne forbindelse
11. Tryk på Hjem-tasten  Du har med success oprettet forbindelse til dit Wi-Fi netværk, 

hvis Info widget’en har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse i bunden

Mobilt (Wi-Fi)  
netværk vejledning

Wi-Fi INDSTILLINGER

ACN IRIS X videotelefon 
understøtter 802.11b/g/n. 

Wi-Fi funktionen på telefonen 
er som standard slået 
fra. Du kan konfigurere 

mobilindstillingerne 
ved at vælge Aktiver i  

Wi-Fi funktionen.  

Der er to metoder til 
konfigurering af Wi-Fi.

(nyttigt for Wi-Fi netværk med skjult SSID)
1. Tryk på Menu-tasten nederst til højre på skærmen
2. Tryk på Indstillinger-tasten
3. Tryk på Netværk-tasten
4. Tryk på Wi-Fi-tasten
5. Kontroller at Aktiver-tasten er tændt og tryk på Anvend
6. Tryk på Avanceret-tasten
7. Vælg Wi-Fi forbindelsens Sikkerhedstilstand fra rullegardin-menuen på Wi-Fi-

konfigureringsskærmen.   
 De inkluderede indstillinger er:  WEP/Åben; WEP/Delt 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Indtast den relevante nøgle på skærmens tastatur. Tryk på Vis adgangskode for at bekræfte at 
nøglen er indtastet korrekt.  Hvis en nøgle ikke er påkrævet, skal du gå til det næste trin

9. Når nøglen er indtastet, skal du trykke på tastatur-tasten nederst til venstre for at gemme 
skærmens tastatur

10. For at indtaste ESSID (navnet på den trådløse forbindelse) skal du trykke på boksen JA til højre for 
det Tilpassede ESSID felt og derefter klikke inde i feltet for at bringe skærmens tastatur frem

11. Indtast ESSID navnet
12. Tryk på Gem i øverste højre hjørne for at gemme denne forbindelse
13. Tryk på Hjem-tasten  Du har med success oprettet forbindelse til dit Wi-Fi netværk, hvis Info 

widget’en har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse i bunden.
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Når du har gemt indstillingerne, 
skulle telefonen være i stand 
til at oprette forbindelse 
til Wi-Fi netværket, hvis 
godkendelsesoplysningerne er 
korrekte og Wi-Fi netværkets 
signalstyrke er tilstrækkelig. 

Wi-Fi netværkets styrkeikon  vil 
blive vist i øverste højre hjørne af 
skærmen.  Når det er registreret, 
vil telefonnummeret blive grønt i 
Info widget’en.

BEMÆRK: Hvis du har en 
forbindelse til Internettet både 
gennem kabelnettet og Wi-Fi 
netværket, skal du manuelt 
vælge, hvilken forbindelse, der 
skal bruges ved brug af til/fra-
tasterne i rullemenuen øverst til 
højre på skærmen.

Du vil se dette ikon øverst til 
højre på skærmen, hvis telefonen 
bruger kabelnetforbindelsen.  
Den vil vise dette ikon øverst 
til højre på skærmen, hvis den 
bruger Wi-Fi.  


