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Installationsvejledning 
Se ACN IRIS X Videophone Nem brugsvejledning  på din uafhængige ACN-repræsentant 
Online Shop, eller www.myacn.eu.  

 

Funktioner 

Hovedskærm og navigation 
ACN IRIS X Videotelefonen har en intuitive og modstandsdygtig berøringsskærm med fire 
skrivebordsskærme. For at skifte fra skærm til skærm kør hen over hovedskærmen med en 
finger til venstre eller højre, eller tryk på ikonet for skærmskift.  
 
Knappen hjem, der befinder sig nederst på midten af telefonen, giver dig mulighed for nemt 
komme til skærmen hjem fra en hvilken som helst skærm.  Hvis du trykker Hjem mens du kører 
en app, vil app’en forblive åben.  Du kan gå tilbage til app’en ved at trykke på app-indikatoren i 
statusbjælken.  Tryk på knappen Hjem for at komme tilbage til skærmen Hjem og hold den inde 
i 10 sekunder, for at få skærmkalibreringen vist. 
 
Statusbjælken giver en hurtig oversigt over status på din telefon.  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 skiftknappen for at slå disse 
funktioner til eller fra.  Desuden er Indstillinger og Dato/Tid tilgængelige via genveje.   
 
Se oversigten nedenfor for en forklaring på ikonerne der viser telefonstatus: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Ikon Definition 

Netværk  Forbundet til netværket 

 
Kunne ikke forbindes til netværket 

Samtalerelateret  Automatisk svar 

 Viderestilling 



Ringestyrke  Ringestyrke fra 0-9 

Fotostatus  Kamera slået fra 

 Forstyr ikke (FI) 

 Ubesvaret opkald.  

Lydudgang  Hovedtelefonerne er i brug 

 Hovedtelefonerne er tilsluttede 

 Telefonhøjttaleren er aktiv 

 Telefonrøret er løftet 

Wi-Fi  Wi-Fi signalstyrken fra 0 til 4 

 

 

 

 

Applikationer  Vækkeur  

 Program kører i baggrunden 

Eksterne 
apparater 

 SD-kort 

 USB-enhed 

 USB-tastatur 

 USB-mus 

 USL-LED lys 1 

 USL-LED lys 2 



 
HDMI  

 
 
ACN IRIS X Videotelefonen understøtter op til tre ind- eller udgående samtaler på samme tid. 
Når telefonrøret er løftet, kan brugere taste Hold og derefter vælge Linje1, Linje2 eller Linje3 for 
at starte yderligere samtaler. 
 
 

Telefon, højttaler og hovedtelefon 
ACN IRIS X Videotelefonen giver brugere mulighed for at skifte fra telefon til højttalere ved at 
trykke på det relevante ikon på opkaldstastaturet.  Hvis hovedtelefonerne er tilsluttede, vil ikonet 
for hovedtelefoner kunne vælges.  Standard tre-conductor 3,5 mm. hovedtelefoner med kabel er 
understøttede. 
 

Ring op 
1. Ved brug af Telefon på den ledige skærm 

• Vælg Telefon ikonet  på skærmen hjem nederst i menuen 
• Opkaldstastaturet kommer til syne med en opkaldstone 
• Tast nummeret og tryk på Lydsamtale eller Videosamtale for at ringe op.  

For at ringe til det sidst tastede nummer, tast Genopkald  
 

2. Ved at løfte telefonrøret 
Brugere kan ringe op når telefonen er fri, eller kører andre applikationer ved at løfte 
telefonrøret. 

• Løft røret og opkaldstastaturet kommer til syne 
• Vælg Linje 
• Tast nummeret og tryk på Lydsamtale eller Videosamtale for at ringe op. 

For at ringe til det sidst tastede nummer, tast Genopkald 
 

3. Fra Opkaldshistorie 
• Gå til telefonmenuen ved at trykke på MENU ikonet når skærmen er ledig og 

vælg Opkaldshistorie.  
• Skærmen viser Alle, Modtagede, Tastede og Ubesvarede. Vælg den 

opkaldshistorie du ønsker at se 
• Tryk p  for at ringe til det valgte nummer 



 
 

Ring op fra opkaldshistorien 
 

4. Fra Kontakter 
• Gå til telefonmenuen ved at taste MENU ikonet på den ledige skærm. Vælg 

derefter Kontakter eller vælg Kontakt ikonet fra opkaldstastaturet for at komme 
til kontaktlisten.  

• Skærmen vil vise kontaktlisten. Kør til den ønskede kontakt 
• Tryk på  for at ringe op til den valgte kontakt. Standardnummeret vil være det 

primære nummer til kontakten 
 

 
 

Ring op fra kontaktlisten 
 

 
Vælg kontakten for at se alle kontaktoplysninger. Der er fire nummermuligheder: 
Arbejde, Hjem, Mobil og Fax. Tryk på  for at ringe til det ønskede nummer.  



 

Ring op fra kontaktlisten – flere kontaktoplysninger 
 

5. Fra Favoritkontakter på den ledige skærm 
Tryk på  og vælg  for at åbne widget for Kontakter. Brugere kan tilføje en kontakt 

til favoritlisten. Vælg kontakten og tryk på  for at ringe op.  

 

Besvar opkald 
1. Indgående videosamtaler: Når telefonen ringer, vælg Accepter lyd, Accepter 

video eller Afvis.  Brugere kan vælge mellem telefon, højttaler eller hovedtelefoner 
til at besvare opkaldet. Justér ringestyrken ved at trykke på højttalerikonet. 

 

 

Besvar indgående videosamtale 
 

 
 



2. Indgående lydsamtaler: Når et opkald kun med lyd modtages, vælg Accepter lyd 
eller Afvis. 

 

 

Besvar indgående lydsamtale 
 

  
3. Ubesvaret opkald: Hvis opkaldet er ubesvaret vil en meddelelse blive synlig på 

skærmen Hjem. Brugere kan trykke på denne besked for at komme til oplysninger 
om det ubesvarede opkald eller se ubesvarede opkald via Opkaldshistorie. 

 
 

 

Opkaldsmuligheder 
Der findes et antal valgmuligheder under en samtale.  Blandt andet funktioner så som Opkald på hold, 
Slå lyd fra, Lydstyrke og Video Slukket (slå billede fra).  Disse valgmuligheder er tilgængelige gennem 
Valgmenuen. 
 

Under en videosamtale kan du røre skærmen for at få vist Valgmenuen.  Tryk  for at åben 
menuen.  Nedenstående funktioner er tilgængelige fra Valgmenuen. 
 



 
 

Brug samtalemuligheder under en videosamtale 
 

ACN IRIS X Videotelefon Samtalemuligheder 
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 Hold fra 

Slå lyd fra/til Vælg for Slå lyden til eller fra under samtalen 

Video sluk/tænd Vælg for at skifte mellem Video sluk og Video tænd.  

Telefonmøde Ring til en anden forbindelse med en anden linje, vælg derefter 
Telefonmøde for at etablere en 3-på-linjen samtale 

 

Lydstyrke Tryk for at skrue op eller ned for lyden 

BIB Vælg for at skifte videoer mellem dem der ringer og vis fuld skærm.  Se 
note nedenfor. 

Snapshot Vælg for at tage et snapshot af den nuværende video. Snapshottet 
bliver automatisk gemt i mappen Redskaber>Filhåndtering 

Højttaler/Telefon/ 
Hovedtelefoner 

Vælg ikonet for højttaler, telefon eller hovedtelefoner 

Bemærk:  
Tryk på knappen BIB under en samtale for at ændre skærmbilledet til et af fem forskellige:  ¾ 
skærm kaldet party-skærm, fuld skærm kaldet party-skræm, fuld skærm kaldet party-skærm 
med billede af dig selv i øverste højre hjørne, 3/4 skærm med billede af dig selv og fuld skærm 
med billede af dig selv. 

 
 



 
 

Samtale på hold (valgmenu) 
Sætter en indgående samtale på hold 

1. Du kan sætte en samtale på Hold ved at trykke på knappen Hold under samtalen. 
Linjeikonet bliver gult.  

 

 

På hold 
 

 
2. Tryk på knappen Hold fra for at genoptage samtalen.  
 
3. Flere samtaler: Efter en samtale er sat på hold kan brugere vælge en anden linje til 

at foretage et opkald. Hvis der er et andet indgående opkald, kan brugeren vælge 
Accepter eller Afvis i højre side af skærmen. Når man accepterer det nye 
indgående opkald, vil det automatisk sætte det første opkald på hold.  

 



 
 

Flere samtaler 
 
 

3-på-linjen telefonmøder (valgmenu) 
Bemærk at det kun er 3-på-linjen telefonmøder, der i øjeblikket er tilgængelige. 3-på-
linjen videomøder er ikke tilgængelige i øjeblikket. 

For at starte et 3-på-linjen telefonmøde følg nedenstående trin: 
1. Start mødet med den første deltager 
2. Under denne samtale skal Valgmenuen udvides på telefonen ved at trykke på den 

midterste knap på ikonet Mulighed 

 . 
3. Tryk på knappen Hold 
4. Tryk på fanebladet LINJE 2 øverst på skærmen 
5. Ring til den anden deltager du ønsker skal deltage i mødet 
6. Under denne samtale skal Valgmenuen udvides igen ved at trykke på den midterste 

knap på ikonet Mulighed 

. 
7. Vælg knappen Møde 
8. Vælg JA for at bekræfte telefonmødet 
9. Alle tre deltagere er nu med i 3-på-linjen telefonmødet 

 

Slå lyd fra (valgmenu) 
Under en samtale slår denne funktion telefonens mikrofon fra, så den anden part ikke kan høre 
noget 

1． Under en samtale vil skærmen vise Slå lyd fra i redskabsbjælken Valg i højre side af 
skærmen.  Hvis det ikke er synligt, skal man trykke i højre side af skærmen for at 



gendanne redskabsbjælken Valg.  Vælg knappen Slå lyd fra for at slå lyden fra. 
2． Når Slå lyden fra er valgt, vil skærmen vise Slå lyden til. Når man trykker på denne 

knap, bliver lyden genetableret. 
 

BIB Billede-i-Billede (valgmenu) 
Man kan trykke på knappen BIB under en samtale for at ændre videobilledet til et af fem 
forskellige:  ¾ skærm kaldet party-skærm, fuld skærm kaldet party-skræm, fuld skærm kaldet 
party-skærm med billede af dig selv i øverste højre hjørne, 3/4 skærm med billede af dig selv og 
fuld skærm med billede af dig selv. 
 

Forstyr Ikke (statusbjælke) 
Med denne funktion slået til, bliver alle indgående opkald behandlet som optagede (standard er 
at viderestille til telefonsvarer) uden telefonen ringer eller det ses på telefonen.   
 
Denne funktion kommer man til ved at vælge statusbjælken på skærmen Hjem hvor flere 
muligheder er tilgængelige.  Kør til FI (Forstyr ikke) for at slå Forstyr Ikke funktionen til og fra.  
 

Aktivering af viderestilling 
Viderestiller alle indgående opkald til et andet telefonnummer uden det ses på skærmen og 
uden telefonen ringer. 
 
Denne funktion bliver styret af en funktionskode.  For at aktivere eller deaktivere, indtast den 
relevante kode nedenfor: 
Aktiver: Tast *72 og så telefonnummeret du ønsker at viderestille opkaldet til efterfulgt af #. 
Vent på klartonen og læg på (klartonen betyder, at indtastningen er lykkedes). 
Deaktiver: Tast *73 og vent på klartone inden du lægger på. 

 

Blokering af vis nummer  
Forhindrer at dit nummer bliver vist hos dem du ringer til indtil annullering.  
 
Denne funktion bliver styret af en funktionskode.  For at aktivere eller deaktivere, indtast den 
relevante kode nedenfor: 
Aktiver: Tast *31 og lyt til bekræftelsesbeskeden. 
Deaktiver: Tast #31 og lyt til bekræftelsesbeskeden. 

 



Koder til ekstrafunktioner  
ACN IRIS X videotelefonen har et antal funktioner, der kan styres af to- eller tre-cifrede 
funktionskoder. For at aktivere (eller deaktivere) løftes telefonen og den relevante kode 
nedenfor indtastes.  Du vil høre en bekræftelsesbesked. 

Funktion  Aktiver Deaktiver 
Viderestil til telefonsvarer (alle 
opkald) 

*21  #21 

Bloker Vis nummer til andre  *31  #31  

Viderestilling til telefonsvarer 
når forbindelsen er optaget 

*40  #40  

Viderestilling til telefonsvarer, 
når opkaldet ikke besvares 

*41  #41  

Indikation af Banke på  *43  #43  
Intet svar timer (ændrer 
antallet af opringningstoner 
inden telefonsvarer starter) 

*610  ikke relevant 

Vis nummer pr. opkald  *65  ikke relevant 
Genopkald sidste nummer  *66  ikke relevant 
Blokering af Vis nummer pr. 
opkald  

*67  ikke relevant 

Ring tilbage  *69  ikke relevant 
Viderestilling til et andet 
telefonnummer for alle opkald 

*72  *73  

Viderestilling til et andet 
nummer når telefonen er 
optaget 

*90  *91  

Viderestilling til et andet 
nummer når opkaldet ikke 
besvares 

*92  *93  

Ryd telefonsvarer vente 
indikator  

*99  ikke relevant 

 

 

Telefonsvarer 
Telefonsvarer giver mulighed for at efterlade en besked, hvis der er optaget, eller når du ikke 
kan besvare opkaldet. 
 
Opsætning 

1. Tryk på Telefon ikonet  

2. Tryk på Telefonsvarer ikonet  
3. Du bliver bedt om at indtaste din adgangskode (din midlertidige adgangskode er 

1234#) 



4. Følg vejledningen for at ændre din adgangskode og optage dit navn 
 
Hent beskeder 
Når den blå knap Hjem blinker, eller når du hører en hakkende klartone, når du løfter røret, har 
du en telefonbesked der endnu ikke er blevet aflyttet.  

 
1. Tryk på Telefon ikonet i nederste højre hjørne af skærmen 
2. Tryk på knappen Telefonsvarer 
3. Tryk på knappen Muligheder for at se opkaldstastaturet 
4. Indtast din adgangskode på 4 tal (standard er 1234) og tryk #  
5. Tast 1 for at hente videotelefonsvarer beskeder 

a. Hvis du har nogen beskeder, vil stemmen indikere om det er en telefonsvarer- 
eller videobesked. 

6. Tryk 2 for at optage en videohilsen ved optaget 
a. Vælg den type hilsen du ønsker og følg vejledningen 
b. Når du er tilfreds med din besked, tryk på højre side af skærmen og tryk derefter 

på Muligheder. Tryk derefter # for at afslutte din optagelse 
7. Tryk 3 for at indstille en videohilsen ved Intet svar. 

a. Vælg den type hilsen du ønsker og følg vejledningen 
b. Når du er tilfreds med din besked, tryk på højre side af skærmen og tryk derefter 

på Muligheder. Tryk derefter # for at afslutte din optagelse 
 

For at administrere antallet af opringninger inden din telefonsvarer besvarer opkaldet, skal du 
taste *610 og følge vejledningen. 

 

Tastatur indtastning 
ACN IRIS X Videotelefonen kommer udstyret med et virtuelt tastatur til indtastning af tegn og er 
en mulighed for et antal apps og widgets. 

 

ACN IRIS X Videotelefon soft tastatur 
 

 
Ikon Funktion 

 
Caps lock 



 
Skjul tastatur 

 
Skift til bogstaver med accent 

 
TIlbage 

 
Skift mellem bogstaver, tal og symboler 

 

BEMÆRK: Et eksternt tastatur og en mus kan bruges ved at tilslutte dem til et USB-stik på 
telefonen 

 

 

 

Indbyggede applikationer (apps) 
 

Vækkeur 
ACN IRIS X Videotelefonen indeholder en applikation med vækkeur, der giver dig mulighed for 
detaljeret at konfigurere vækketone og vækketid, der passer til dine behov.  Gå til indstillinger til 
Vækkeuret via MENU > Redskaber > Ur  
 
Der er tre muligheder for indstilling af vækkeur, alle med samme muligheder. For at indstille 
alarmen, vælg Ja i Aktiver alarm. Du kan indstille udsætningstidspunktet fra 5 til 30 minutter. 
Alarmtonen kan indstilles ved at bruge de indbyggede ringetoner eller tilpassede ringetoner (i 
mp3 format) ved at trykke Browse for at vælge en fil fra telefonen eller fra en ekstern 
lageringsenhed.  
 
For at justere lyden, tryk  for at skrue ned, eller  for at skrue op..  
 
For at indstille gentagende dage, sæt flueben i boksen i venstre side af vælg/fravælg Efter at 
være blevet valgt bliver ikonet aktiveret som  i stedet for gråt. 

 



Browser  
ACN IRIS X Videotelefonen har en web browser til at browse internettet. Tryk på det blanke 
område i navigationsbjælken for at indtaste URL via soft tastaturet og tryk Enter på tastaturet 
for at gå til websitet.  

• Kør på websiden ved at trykke og trække berøringsskærmen 

• Tryk på  for at gå tilbage til foregående website og  for at gå fremad 
• For at opdatere den nuværende side, tryk på  
• For at forlade webbrowseren, tryk på  
• Yderligere muligheder er tilgængelige, hvis du udvider det røde faneblad. 

Valgmuligheder:  

− Historie  

− Favoritter  

− Importer/eksporter favoritter  

− Zoom ind/Zoom ud   

− Tilbage til normal størrelse  
 

Lommeregner   
ACN IRIS X Videotelefonen indeholder også en lommeregner, man kommer til ved at vælge 
MENU > Redskaber > Lommeregner For at bruge lommeregneren, tast det ønskede tal på 
tastaturet. Regnestykkerne (f.eks. trække fra, gange, dividere) bliver vælges på tasterne.  
 

Der er tre kategorier af lommeregnere tilgængelige i applikationen. Tryk på Enkel, 
Videnskabelig eller Regnskab for at vælge hvilken lommeregner du ønsker at bruge.  

 

Lommeregner: Enkel 
 



\ 

Lommeregner: Videnskablig 
 

 

Lommeregner: Regnskab 

 

Kalender  
Kalenderapplikationen kommer man til ved at vælge MENU > Redskaber > Kalender. Du kan 
se kalenderen og tilføje arrangementer til kalenderen samt synkronisere til en eksisterende 
Google kalenderkonto.  

 



 

Kalenderapplikation 
 

Tryk på  og  for at flytte og vælge måned og år. Efter valg af dato i kalenderen, bliver 
datoen rød og viser alle begivenheder for dagen i vinduet i højre side af skærmen. 

For at tilføje en ny begivenhed: 

• Vælg en dag og tryk på knappen  i det højre vindue.  
• Indtast oplysninger om begivenheden så som Hvad, Hvor og Beskrivelse.  
• Vælg tidspunktet for begivenheden. Hvis boksen Hele dagen ikke er valgt, kan man 

indtaste et tidspunkt på dagen.  
• I Gentager, kan man vælge Ingen Gentagelse, Dagligt, Ugentligt, Månedligt, eller  

Årligt for at sætte en påmindelsesalarm for begivenheden. 
 

 

Tilføj begivenhed i kalender 
 



 

Begivenhed tilføjet i kalender 
 

 

Indstillinger af ferie- og helligdage i kalender 
 

For at aktivere funktionen at vise ferie- og helligdage for forskellige lande, tryk Indstillinger og 
vælg lande fra rullegardinlisten. Denne funktion viser ferie- og helligdage i op til tre forskellige 
lande. Tryk Gem efter valg af land.  

ACN IRIS X Videotelefonen kan synkronisere begivenheder med din Google kalender. For at 
indstille denne funktion tryk Logon øverst på skærmen. Indtast dine Google kalenderkonto 
oplysninger og tryk på knappen Logon nederst i vinduet.  

 



 

Synkroniser med Google kalender 
 

Efter logon og opsætning af din Google kalenderkonto, tryk Synkroniser i toppen af skærmen 
for at gennemføre synkroniseringen.  

 

Opkaldshistorie  
ACN IRIS X Videotelefonen gemmer op til 100 tastede numre, 100 indgåede opkald og 100 
ubesvarede opkald. Du kan gå til telefonens samtalelister gennem MENU > Opkaldshistorie.  

 

Opkaldshistorie 
 

Du kan vælge mellem fire faneblade Alle, Indgåede, Tastede og Mistede opkald for at gå til 
det ønskede opkald.  



For hvert opkald kan du vælge Ring , Besked , Rediger og Gem til kontakter  

eller Slet  ved at vælge det ønskede ikon.  

For at slette hele opkaldshistorien på en side tryk knappen Tøm.  

 

Kontakter  
Administrer dine kontakter gennem applikationen Kontakter. Denne applikation understøtter op 
til 1000 indtastninger og 20 grupper. Grupper kan bruges til at organisere kontakter så som 
familiemedlemmer.  Man kan også tilføje et telefonnummer til Blacklisten, så vil opkald fra det 
pågældende nummer bliver sendt direkte til din telefonsvarer. 
 

• Vælg fanebladet Kontaktliste eller Gruppeliste for at se og/eller redigere kontakt- eller 
gruppeoplysninger.  

 
• I Kontaktlisten kan du vælge gruppen for at se alle kontakterne. For at søge efter 

kontakten efter navn tryk på den blanke rubrik ved siden af . Du bliver bedt om at 
indtaste et søgenavn ved hjælp af soft tastaturet. Når du har valgt kontakten, tryk på 

ikonet  for at ringe op.  
 

• Hvis du ønsker at tilføje en kontakt som favorit, tryk på .   

• For at slette en kontakt tryk på .  
• For at se hele kontaktens oplysninger eller redigere, tryk på kontaktens navn.   
• For at tilføje en ny kontakt, tryk på Ny.  

 
Når man tilføjer eller redigerer en kontakt, bliver soft tastaturet aktiveret når man vælger at 
opdatere en rubrik. Hver kontakt kan tilpasses med eget billede og ringetone.  Billeder og 
ringetoner kan også tilføjes til en gruppe under fanebladet Gruppeliste. 
 
For at im- eller eksportere kontakter til eller fra et SD-kort eller en USB-enhed, vælg 
Muligheder > Import/Eksport. Vælg derefter Import eller Eksport i funktionen 
Handlingstilstand.  
 
Tre filtyper understøttes: XML, CSV og VCard.  
 
Til Import kan man vælge at Rydde den gamle liste og Erstatte dobbeltemner i de 
importerede filer. Hvis handlingstilstanden er Import skal du trykke på knappen Browse for at 
specificere den importerede fil fra den eksterne lagerenhed. Tryk Import/Eksport for at afslutte 
handlingen. 
 
For at slette alle kontakterne vælg Muligheder > Slet alle. 



 
 

Filhåndtering 
Administrer filer så som musik, billeder og dokumenter ved at vælge MENU > Redskaber> 
Filhåndtering. 

 

Filhåndtering 
 

Som standard er der fem mapper: Skrivebord, Screensaver, Screenshot, Ringetone og 
Video. Hvis en USB-enhed er forbundet, vil den komme til syne og være tilgængelig i 
Filhåndtering som sda1 eller sdb1.  

For at åbne filen (for eksempel et billede eller en mp3-fil) tryk på billedet af filen.  

Man kan også trykke på og holde (i 2 til 4 sekunder) billedet for at komme til yderligere 
muligheder herunder: Åben, Klip, Kopier, Giv nyt navn og Slet.  

For at sætte den kopierede fil ind, tryk på og hold (i 2 til 4 sekunder) det blanke område inden i 
en mappe. To muligheder kommer til syne: Ny mappe  og Indsæt. Vælg Indsæt for at kopiere 
filen til mappen.  Man kan også oprette en ny mappe ved at vælge Ny mappe. 

Samlet kapacitet er 100 MB.  Brugerfiler skal gemmes i mapperne Screenshot, Ringetone eller 
Video.  Brugerfiler kan også gemmes direkte i USB- eller SD-lagerenheder. 
 

Media Player  
ACN IRIS X Videotelefonens Media Player app giver brugere mulighed for at afspille musik- og 
videofiler. De understøttede filformater er: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv (h263/h264/vp6), mp4 
og 3gp.  
 

For at komme til Media Player, vælg MENU > VIDEO > Media Player.  



For at afspille en valgt musikfil fra en lokal eller ekstern lagerenhed, vælg Muligheder > Åben 
fil eller Tilføj fil til liste   

Du kan vælger højttaler, hovedtelefoner eller stereo i Muligheder > Udgang 

 Når filer er tilføjet til spillelisten, tryk Single Loop for at vælge afspilningstilstand Liste-loop 
eller  Ingen Loop.  

 

 

Media Player til afspilning af musik 
 

 

Følgende tabel viser ikoner og funktioner ved afspilning af lydfiler. 

Ikon Funktion  

 Spring over for at afspille næste nummer på spillelisten 

 Afspil 

 Spring over for at afspille forringe nummer på spillelisten 

 Pause/stop 

 Lydstyrke. Kør på lydstyrkebjælken for at regulere lyden 

 Slet et nummer fra spillelisten 

 Kør til det forrige nummer på spillelisten 



 Kør til det næste nummer på spillelisten 

 Muligheder: Tilføj fil til liste, Åben fil, Åben mappe, Udgang, Ryd liste 

 Loop: Single loop, loop-liste, Ingen loop 

 

 

Hvis man vælger at afspille en video, vil den blive vist på skærmen. Vent mens videoen 
bliver indlæset.  

 

Media Player til afspilning af videoer 
 

Følgende tabel viser ikoner og funktioner ved afspilning af videofiler. 

Ikon Funktion  

 Udgangsmulighed: Stereo 

 Udgangsmulighed: Hovedtelefoner. Den bliver tilgængelig, hvis 
hovedtelefonerne er tilsluttede 

 Udgangsmulighed: Højttaler 

 Stop 

 Pause 

 Vis fuld skærm 



 Afslut 

 

 

Filmtrailere 
ACN IRIS X Videotelefonens Film trailer app giver dig mulighed for at se oplysninger om de 
seneste film og se trailerne.  
 
Vælg MENU > VIDEO > Filmtrailer.  Skærmen viser de seneste film.  Vælg den film du ønsker 
at se ved at trykke på billedet. 
 
Tryk på  og  for at køre gennem skærmene.  

 

 
Filmtrailere 

 

 



 

Vælg for at se en trailer 

 
 

Billede-i-Billede (BIB) 
Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage fotosnapshots og optage videoer.  
 
Vælg MENU > BIB. 
 
Tryk på Snapshot for at tage et billede. Billedet bliver gemt i mappen Screenshot under 
Filhåndtering. 
 
Tryk Optag for at optage en video. Videoen bliver gemt i mappen Video under Filhåndtering. 
 

Fotofremviser 
Du kan nemt se dine fotografier ved at gå til MENU > Fotos > Fotofremviser. Følgende 
filformater er understøttede: png, jpeg, og gif.  

 

Vælg stedet for fotofilen.  Filer kan også ses fra et eksternt USB-flashdrive. 

 



  

Åben mappen i Fotofremviser 
 

Tryk på mappen for at åbne og vælge fotos i mappen.  Skærmen vil se ud nogenlunde som 
ovenstående skærmbillede. Åben for eksempel først billedet i mappen Screensaver. 

 

 

Se et foto i Fotofremviser 
 

Du kan køre over skærmen for at se det foregående eller det næste foto. Tryk på .for at se 
fotografiet i fuld skærm. 



 

Se et foto i Fotofremviser 
 

Du kan Zoome (ind eller ud), Rotere (med eller mod uret) og Dreje (vertikalt eller 
horisontalt) billedet eller vise det i et diasshow. Hvis et billede diasshow vælges, bliver 
fotografierne vist med et valgt interval (10, 15 eller 20 sekunder).  

Ikon Funktion  

 Se det forrige foto 

 Se det næste foto 

 Se fotografiet i fuld skærm 

 Se fotografiet i et diasshow 

 Afslut 

 Se fotografiet i normaltilstand 

 Zoom ind 

 Zoom ud 

 Udvid til at passe til skærmen 

 Udvid til at passe til skærmen 



 Drej horisontalt 

 Drej vertikalt 

 Roter med uret 

 Roter mod uret 

 

 

Diasshow  
Diasshow applikationen giver dig mulighed for at vælge et sæt af fotografier og vise dem i et 
diasshow. Gå til denne applikation ved at vælge MENU > Fotos > Diasshow.  

 

 

Diasshow indstillinger 
 

Hvis Tilpasset mappe  er valgt i Kilde, må du specificere mappen ved at trykke på knappen  
Browse. Mappen kan være på telefonen eller en ekstern lagerenhed. 

 

YouTube  
Gå til YouTube applikationen gennem quick launch baren nederst på skærmen Hjem eller via 
MENU > Video > YouTube 
 
Udover at se videoer, kan du også søge efter videoer med søgeord og indstillinger. Dette gøres 
ved at trykke Muligheder > Søg. Indtast søgeordet i Søg ord og tryk på Søgeknappen.  



 

Verdensfoto  
Verdensfoto applikationen giver dig mulighed for at se tusinder af fotos fra lande i hele verden. 
For at komme til denne applikation, vælg MENU > Fotos > Verdensfoto Fotografier er 
kategoriseret geografisk for nem navigation.  

 

 

Verdensfoto 
 

Vælg ønsket region og land.  Billeder bliver vist på skærmen.  Tryk på  for at gå til den 
næste side og køre op eller ned til alle de tilgængelige fotos. For at se fotografiet i 
Fotogremviser, tryk på billedet.  Se den foregående sektion for flere oplysninger om at se 
fotografier i Fotofremviser. 

 

 

Se fotos fra Verdensfotos 



  



Widgets 
Du kan tilpasse udseendet på skærmen Hjem ved at  placere forskellige widgets på 
skrivebordet. 

For at gøre skrivebordet personligt, tryk og hold en eksisterende widget i 2 til 4 sekunder for at 
aktivere Indstillinger  og Lukke   muligheder.  

Du kan justere positionen på widget’en ved at holde på den og trække den. Widget’en kan 
flyttes op, ned til venstre eller højre i samme skærm, eller flyttes til en anden skærm. 

For at åbne nye widgets på skrivebordet, tryk på  og widgetmenuen nederst vil vise alt 

herunder Info, Vejr, Kontakter, Verdensur og fotoramme.  Tryk på  for at skjule widget 
menuuen.. 

Følgende sektioner beskriver hvordan man konfigurerer og bruger disse widgets.  

Favoritkontakter  
Du kan placere de af dine kontakter du bruger ofte på skrivebrodet. 
Kør til venstre eller højre forat vælge en kontakt fra listen. Vælg  for at ringe op.  

Se flere måder at bruge denne widget på. 

Knap Ikon Funktion 

 Ring op til den valgte favoritkontakt 

 Send en meddelelse til den valgte favoritkontakt 

 Tilføj en ny favorit fra kontaktlisten 

 Fjern den valgte kontakt fra favoritlisten 

 Rediger den valgte kontakt 

 

Info  
Info menuen viser tre linjer med information.  Den første linje viser telefonens telefonnummer 
og et ikon, der bliver grønt, hvis telefonen er rigtigt registeret. Den anden linje er telefonens 
telefonnummer. Den tredje linje er telefonens IP-adresse. 

Fotoramme  
Fotoramme widget’en giver dig mulighed for at vise fotos i et vindue på hovedskærmen. Tryk på 
Fotoramme widget’en for at vise det på hovedskærmen.  Ved at trykke i længere tid på 
widget’en vises stien på telefonen, hvor fotoet er gemt. 



 

Vejr 
Oplysningerne om vejret omfatter fugtighed, sigtbarhed (i miles), vindretning, vindhastighed 
(m/s) og temperatur i måleenheder som konfigureret af brugeren. 
 
Tryk på  for at komme til vejrindstillingerne. Tryk på Tidspunkt for opdatering (m) og vælg 
den Enhed du foretrækker (Fahrenheit eller Celsius).  

For at se vejret et bestemt sted, skal du først indtaste byen. Tryk på det blanke område på 
Bynavn og indtast navnet med soft tastaturet. Tryk på Søg.  Resultaterne kommer til syne i 
Søgeresultater. Vælg det ønskede sted og tryk på knappen Tilføj.  

Du kan tilføje mere end en by. For at slette stedet, vælg byen i boksen By og tryk på knappen 
Slet.  

Verdensur  
Widget’en Verdensur viser tiden på skrivebordet for den tidszone du har valgt.  
 
For at indstille uret, skal du aktivere Indstillinger ved at trykke og holde på billedet af uret. Tryk 
derefter på .   
 
Du kan ændre Navnet og Stilen på uret.  Valgene bliver forhåndsvist, når de er valgt.  

 

Verdensur indstillinger > Udvendig 
 

Tryk på Tidszone for at se listen med valgmuligheder.  Efter at have valgt boksen ud for den 
ønskede tidszone, bliver tiden på uret opdateret.  

Bemærk: den valgte tidszone på verdensuret er uafhængig af den tidszone der er valgt i 
tidsmenuen på telefonen. 



 

 
Verdensur indstillinger > Tidszone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Systemindstillinger 
 

Systeminstillingerne giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for 
Skærmkallibrering, Netværk, Tid, Display, Vedligeholdelse, Kamera, Video, 
Opringningsfunktioner, Screensaver, Baggrund, Toner og sprog.  De fleste af 
indstillingerne befinder sig i MENU > Systemindstillinger. 

 

Skærmkalibrering  
ACN IRIS X Videotelefonens berøringsskærm kan kalibreres for at justere hvor sensitiv den er 
overfor berøring. 

1. Tryk og hold på knappen Hjem i omkring 1 sekund for at vende tilbage til skærmen 
Hjem. 

2. Tryk og hold på knappen Hjem i 10 sekunder.  Når du giver slip på knappen Hjem efter 
10 sekunder, bliver programmet Berøringsskærm-kalibreringsredskabet vist. (hvis det 
ikke kommer til syne, skal du gentage processen)   

3. Når kalibreringsskærmen er vist, skal du med stiftenberøre krydshårene på hvert af fem 
steder, der er vist på skærmen. 

4. Tryk på knappen Hjem for at gennemføre kalibreringen 
 

Netværksindstillinger  
ACN IRIS X Videotelefonen understøtter ethernet- og Wi-Fi-forbindelser.  Du kommer til 
netværksindstillinger via MENU > Systemindstillinger > Netværk.  
 

Under fanebladet Ethernet, kan du indstille telefonen til at modtage en IP-adresse automatisk 
med DHCP eller indstille en IP-adresse statisk.  Den anbefalede indstilling er standard DHPC-
indstillingen. 

Wi-Fi-indstillinger  
ACN IRIS X Videotelefonen understøtter 802.11 b/g/n.  
 
Som standard er Wi-Fi-funktionen på telefonen slået fra. Du kan konfigurere de trådløse 
indstillinger ved at vælge Aktiver i Wi-Fi-funktionen.   
 

Der er to måder at konfigurere Wi-Fi på: 

 
Metode 1: Skan for at finde en Wi-Fi-forbindelse: 
1. Tryk på knappen MENU nederst i højre side af skærmen 
2. Tryk på knappen Indstillinger 
3. Tryk på knappen Netværk 
4. Tryk på fabebladet Wi-Fi 



5. Husk at knappen Aktiver skal lyse og tryk Anvend 
6. Tryk på knappen Skan 
7. Tryk to gange på det ønskede ESSID 
8. Indtast den gældende nøgle ved brug af skærmtastaturet.  Husk at klikke i boksen Gem 

nøgle.  Hvis det ikke er nødvendigt med en nøgle, gå til næste trin 
9. Når nøglen er indtastet, tryk på knappen tastatur nederst til venstre for at skjule 

skærmtastaturet 
10. Tryk Gem i øverste højre hjørne for at gemme denne forbindelse 
11. Tryk på knappen Hjem.  Du har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, hvis Info widget’en 

har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse nederst 
 
 
Metode 2: Manuel tilføjelse af en Wi-Fi-forbindelse:  (brugbar for Wi-Fi-netværk med 
skjult SSID) 
1. Tryk på knappen Menu nederst i højre side af skærmen 
2. Tryk på knappen Indstillinger 
3. Tryk på knappen Netværk 
4. Tryk på fanebladet Wi-Fi 
5. Husk at knappen Aktiver skal lyse og tryk Anvend 
6. Tryk på knappen Avanceret 
7. Vælg Sikkerhedstilstand på Wi-Fi-forbindelsen fra dropdown menuen på Wi-Fi 

konfigureringsskærmen.   
Valgmuligheder: WEP/Åben 

WEP/Delt 
WPA PSK TKIP 

WPA PSK AES 
WPA2 PSK TKIP 
WPA2 PSK AES 

8. Indtast den gældende nøgle ved brug af skærmtastaturet. Tryk på Vis adgangskode for at 
bekræfte, at nøglen er korrekt indtastet.  Hvis det ikke er nødvendigt med en nøgle, gå til 
næste trin 

9. Når nøglen er indtastet, tryk på knappen tastatur nederst til venstre for at skjule 
skærmtastaturet 

10. For at indtaste ESSID (navnet på den trådløse forbindelse), tryk på boksen Ja til højre for 
den Tilpassede ESSID rubrik og klik derefter i rubrikken for at få skærmtastaturet frem 

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

har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse nederst. 
 

Efter du har gemt indstillingerne, er telefonen i stand til at forbinde til Wi-Fi-netværket, hvis 
autentikations oplysningerne er korrekte og Wi-Fi-netværkssignalets styrke er tilstrækkeligt.  

Wi-Fi-netværksstyrke ikonet  bliver vist i øverste højre hjørne af skærmen.  Når det er 
registreret vil telefonnummeret bliver grønt i Info widget’en. 

BEMÆRK: Hvis du har en forbindelse til internettet gennem både kabelnetværk og Wi-Fi-
netværk, kan du manuelt vælge hvilken forbindelse du vil bruge via tænd/sluk knapperne i 
rullegardinmenuen øverste til højre på skærmen. 



Du vil se dette ikon  øverst i højre side af skærmen, hvis telefonen bruger kabelnetværket.  

Du vil se dette ikon  øverst i højre side af skærmen, hvis den bruger Wi-Fi.   

 

Tidsindstillinger  
ACN IRIS X Videotelefonen giver mulighed for at opdatere tiden automatisk gennem en NTP-
server. Du kan definere tidszone ved brug af en selvdefineret tidszone. Displayformatet for tid 
og dato kan også specificeres ved at gå til applikationen og vælge MENU > 
Systemindstillinger > Tid. 
 

 

Tidsindstillinger 
 

Du kan Manuelt trykke på det blanke felt og redigere tiden og derefter trykke på Anvend. Tryk 
på knappen Gem efter du har ændret indstillinger. Tiden kommer til syne i højre hjørne af 
statusbjælken øverst på skærmen som konfigureret. 

BEMÆRK: Den valgte tidszone i denne menu er uafhængig af den tidszone der er valgt i 
Verdensur widget’en. 

 

Display  
Displaymenuen er tilgængelig i MENU > Indstillinger > Display.  Du kan justere 
baggrundslysstyrken på skærmen ved at trykke i venstre eller højre side af curseren i 
lysstyrkebjælken. Værdierne går fra 1 til 10. Tryk Gem efter konfigurering. 

Du kan også ændre fontstørrelsen til Stor, Normal (standard) eller Lille. 

 



 

Displayindstillinger 
 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse 
Der er fire faneblade på Vedligeholdelse indstillingsskærmen under MENU > 
Systemindstillinger > Vedligeholdelse: Genstart, Sikkerhedskopi, Fabriksfunktioner og 
Fejlfind.  
 

Genstart 
Siden Genstart giver mulighed for at genstarte apparatet eller gendanne fabriksindstilling. 

For at gendanne telefonens fabriksindstillinger gennem skærmen menu, følg disse trin: 

Trin 1: Vælg MENU for at gå til telefonmenuen og vælge Systemindstillinger.  

Trin 2: Vælg Vedligeholdelse og naviger til fanebladet Genstart. 

Trin 3: Vælg muligheden Fabriksindstilling.  

Trin 4: Tryk OK. Telefonen vil genstarte og gendanne fabriksindstilling. 

Advarsel:  Gendannelse af fabriksindstillinger vil slette alle data på telefonen inklusive 
kontaktoplysninger. 



BEMÆRK: Efter gendannelse af fabriksindstillinger er det nødvendig med en eller flere 
kalibreringer inden telefonens hovedskærm viser sig.   Følg vejledningen på skærmen for at 
afslutte kalibreringen inden brug af telefonen. 

Sikkerhedskopi 
Siden Sikkerhedskopi indeholder en sikkerheds- og gendannelsesfunktion, der gør det nemt at 
sikkerhedskopiere enhver nuværende indstilling og konfiguration med et regelmæssigt interval 
(dagligt, ugentligt eller månedligt) og gendanne disse indstillinger på telefonen hvis nødvendigt. 
Tryk på pilen Ned for at vælge frekevnsen for automatisk sikkerhedskopiering. Vælg herefter de 
data, der skal uploades ved at sætte flueben i boksen ud for data i muligheden Inkluder data.  

Tryk på Overfør nu eller Gendan nu for at aktivere operationen med det samme. Den 
uploadede fil bliver tilknyttet MAC-adressen på telefonen. 

 

 
Vedligeholdelse > sikkerhedskopi 

 

 

Fabriksfunktioner 
På siden Fabriksfunktioner giver ACN IRIS X Videotelefonen forskellig testdiagnostik af 
skærm, kamera, video, lyd og berøringsskærm på apparatet. Tryk Start og følg vejledningen på 
skærmen for hver test.  
 

Fejlfind 
Siden Fejlfind indeholder et indbygget fejlfindingsredskab til ACN IRIS X Videotelefonen. 
Fejlfindingsredskabet gør det nemmere at diagnosticere, når systemet møder problemer. For at 
begynde at find spor, skal Fejlfindingsapplikationen aktiveres: tryk på knappen Start ved siden 
af muligheden Capturepakke.  For at gennemføre en netværksforbindelsestest, indtast en IP-
adresse i Netværktest (Ping) for at ’pinge’ destinationen. Tryk Stop for at stoppe handlingen. 



 

Kamera  
Med Kamera indstillingen under MENU > Indstillinger > Kamera har du mulighed for at 
tilpasse kameraindstillingerne på ACN IRIS X Videotelefonen. Indstillinger så som Farvetilstand 
(polykrom, monokrom), Hvidbalance (automatisk fastsat), Flickerkontrol (auto, 50 Hz og 60 Hz) 
og linsekorrektion (deaktiver/aktiver) kan konfigureres.      

 

Kameraindstillinger 
 

Standardindstillingen bør være tilstrækkelig for de fleste brugere.   

Screensaver  
Når telefonen er ledig, vil fotos blive vist som konfigureret i Screensaver. Standardmappen til 
billeder brugt til Screensaveren kommer man til fra MEUN > Redskaber > Filhåndtering > 
Screensaver. Du kan også vælge billeder fra en lokal eller ekstern mappe ved at vælge 
Brugerdefinderet mappe i muligheden Screensaver. 
 
Du kan indstille det Interval som billederne bliver vist med i tilstanden screensaver. Indstillingen 
Time Out vil starte med at vise billederne, når telefonen ikke har været brugt i en angivet 
tidsperiode. Telefonen går over til strømbesparelsestilstand hvis LCD Automatisk 
strømslutningstid er blevet angivet. Tryk Gem for at indstillingen skal virke. 

Baggrund  
ACN IRIS X Videotelefonen har fire skriveborde og hvert skrivebord kan indstilles med sin egen 
baggrund, som du foretrækker.  
 
For hvert skrivebord kan du vælge en farve eller et billede fra lokale eller eksterne filer. Efter 
valget kan du se indstillingen. Tryk Gem for at indstillingen skal virke. 
 



 

Baggrundsindstilling 

 

Tonehåndtering 
Tonehåndtering konfigurerer lydstyrken og ringetoner. Menuen Toner kommer man til ved at 
gå til MENU > Systemindstillinger > Toner. 

 
På siden Lydstyrke kan du skrue op og ned for styrken på ringetonen ved at trykke  eller 

.  
 

 

Toner > Lydstyrke 
 

I Toner kan du indstille Begivenhedsalarmtone for begivenheder i Kalender applikationen 
og Tone ved ny besked. Alle toner kan indstilles til indbyggede toner eller musik fra lokale 
eller eksterne filer, når Brugerdefineret er valgt.  

 



 

 

I Ringetoner kan du indstille ringetonen for indgående opkald. Tryk Gem for at aktivere 
konfigurationen. 

 

 

Indstillinger for ringetoner 
 

Sprog  
Der er flere indbyggede sprog tilgængelige i ACN IRIS X Videotelefonen.  Tryk på pilen Ned og 
vælg i Vælg sprog. Tryk Gem og telefonen giver dig en besked: Ønsker du at genstarte med 
det samme? Vælg Ja  for at genstarte telefonen med det samme, eller Nej for at ændringen 
finder sted efter genstart senere.  
 



 

Sprogindstillinger 
 

 

Systeminfo  
Ved at gå til MENU > Systeminfo kan du se status på en konto, et system og netværket.  
Konto viser konto- og registreringsstatus på telefonen. 
 
Bemærk: denne skærm viser flere konti.  ACN IRIS X Videotelefonen understøtter et enkelt 
telefonnummer, der kan bruges til at placere op til tre samtidige opringninger.  Denne funktion er 
understøttet af tilsynekomsten af flere konti. 

 
 

 

Oplysninger om konto 
 



System viser produktmodellen, hardwareversionen, delnummer, system oppetid og 
softwareversion.  

 

 

Systeminformation 
 

Netværk viser telefonens MAC-adresse, IP-adresse, subnet maks, gateway, DNS-server og 
NAT-type.  

 

Netværksinformation 
 

 



Avancerede funktioner 
 

Understøttelse af USB-enhed 
ACN IRIS X Videotelefonen understøtter forbindelser til følgende USB-enheder: Tastatur, mus 
og flashdrives.  
 
Hvis din USB-enhed er understøttet af ACN IRIS X Videotelefon, bliver det automatisk sporet 
når den er forbundet. 
 

Skræmklip 
Du kan gennemføre skærmklip på ACN IRIS X Videotelefonen ved at bruge et USB-tastatur, der 
er forbundet: 

1. Tryk på samme tid på control, alt og enter for at tage et billede af skærmen 
2. Gå til Filhåndtering for at overføre skærmbilledet til et eksternt USB- eller SD-kort 

 

 

  



Fejlfinding 
Nedenfor er nogle almindelige problemer, der kan opstå. 

Videotelefonen genkender ikke indtastning på berøringsskærmen 
Skærmkalibrering giver mulighed for at justere den berøringssensitive skærm, så telefonen 
korrekt genkender dit valg, når du vælger ved at røre ved skærmen.  

1. Tryk på og hold knappen Hjem i omkring 1 sekund.  Herefter kommer du tilbage til 
hovedmenuen 

2. Tryk på og hold knappen Hjem i 10 sekunder.  Når du giver slip på knappen Hjem 
efter 10 sekunder, bliver Berøringsskærm-kalibreringsredskabet vist  

3. Tryk med pennen (anbefalet) eller med din finger på de krydsede hår i hvert af de 
fem felter, der vises på skærmen 

4. Tryk på knappen Hjem for at gennemføre kalibreringen 
 

Jeg kan hverken modtage opkald eller ringe op 
Kontroller at apparatet er rigtigt installeret.  (se ACN IRIS X Videotelefon Hurtig 
installationsvejledning) 

Tjek at strømforsyningen er ordentligt forbundet på bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen. 

1. Hvis strømforsyningen er forbundet til en overspændingsbeskytter eller strømskinne, 
skal du sikre at strømmen til overspændingsbeskytteren eller strømskinnen er tændt. 
 
Tjek at lyset i Hjem knappen lyser eller blinker. 
 

2. ACN IRIS X Videotelefonen kræver en router og ACN anbefaler Cisco Linksys E-
1200.  ACN IRIS X Videotelefonen har to Ethernet-udgange.  En udgang er markeret 
med Netværk, den anden med PC.  Netværkudgangen skal være forbundet til din 
router.  En PC eller andet slutapparat kan bliver forbundet til PC-udgangen hvis 
ønsket. Kontroller at din internetforbindelse fungerer rigtigt ved at browse til dit 
yndlingswebsite med en computer. 

 
3. Giv tid nok til den første opsætning  Den første opsætning bør foregå med ACN IRIS 

X Videotelefonen forbundet med en kabelforbindelse.  Den første opsætning kan 
tage op til 10 minutter at gennemføre afhængigt af din internethastighed.  Telefonen 
genstarter 2 eller 3 gange. Afbryd ikke forbindelsen til din ACN IRIS X Videotelefon 
og forsøg ikke at ringe op i dette tidsrum.  Husk at gennemføre det første 
kalibreringstrin, mens telefonen lader op. 

 
 

Jeg har problemer med Wi-Fi 
Kontroller at din internetforbindelse fungerer rigtigt ved at browse til dit yndlingswebsite med en 
computer forbundet med kabel til den samme netværksrouter. 

1. Forbind din ACN IRIS X Videotelefon via en kabelforbindelse til dit netværk. 
Kontroller at din ACN IRIS X Videotelefon kan fungere via en kabelforbindelse 



2. Hvis apparatet fungerer på en kabelforbindelse og ikke via Wi-Fi, skal du 
kontrollere at Wi-Fi fungerer og at du har konfigureret  ACN IRIS X 
Videotelefonens Wi-Fi indstillinger som det står i Systemindstillinger i dette 
dokument. 

3. Wi-Fi fejlfindingshandlinger på ACN IRIS X Videotelefonen: 

i. Kontroller at Wi-Fi er tændt.  Gå til skærmen Hjem; klik i statusbjælken 
øverst til højre, kør til Wi-Fi og se at Tænd/Sluk indikatoren er Tændt 

ii. Genstart ACN IRIS 5000 Videotelefonen 

iii. I ACN IRIS X Videotelefonens Wi-Fi menu, klik på Skan, dobbeltklik på 
det ønskede ESSID og klik Gem 

iv. I ACN IRIS X Videotelefonens Wi-Fi menu, klik Skan, dobbeltklik på det 
ønskede ESSID, fravælg Gem-nøglen, genindtast den rigtige 
sikkerhedsnøgle, vælg Gem-tasten og klik Gem 

v. I ACN IRIS X Videotelefonens Wi-Fi menu, deaktiver Wi-Fi, klik derefter 
på Anvend, slå Wi-Fi til, klik igen på Anvend og klik Gem. 

b. Din Wi-Fi-forbindelse fungerer, hvis du ser Wi-Fi ikonet øverst på skærmen 
Hjem, ikonet er grønt øverst til højre i widget’en Info og du ser en IP-adresse i 
nederste linje af Ingo widget’en. 

 
Jeg ønsker at opsætte Mi-Fi eller Cradlepoint 
For den mest pålidelige og jævne forbindelse på ACN IRIS X Videotelefonen anbefaler ACN en 
kablet internetforbindelse (ADSL eller kabelinternet – med minimum 384 K down- og upstream).  
Brug af Mi-Fi og cradlepoint trådløs teknologi til adgang til internettet (3G/4G) kan være 
følsomme overfor overbelastning, lav signalstyrke og andre faktorer, der kan nedsætte driften.  
Af disse grunde anbefaler og støtter ACN ikke brug af disse teknologier selvom de teknisk set 
kan fungere med ACN IRIS X Videotelefonen. 

HDMI (TV udgang) fungerer ikke 
Dette er en fremtidig funktion.  Der er visse tv’er, der fungerer på nuværende tidspunkt. ACN 
arbejder på at udvide denne kapacitet yderligere. 
 
Hvilke UDP-udgange bruger ACN IRIS X Videotelefonen? 
ACN IRIS X Videotelefonen kommunikerer med ACN-netværket over UDP-porte 5004-5007 og 
5065. 
 

Krav til båndbredden for ACN IRIS X Videotelefon 
ACN IRIS X Videotelefonens standardindstilling kræver mindst 384 kbps og kontinuerlig down- 
og upload båndbredde for en optimal lyd- og videooplevelse.  Båndbreddeanvendelsen kan ikke 
justeres. 
 

 



Hvordan justerer jeg kameraet? 
Kameraet på ACN IRIS X Videotelefonen kan roteres manuelt i telefonen, hvilket forhindrer 
transmission af video.  Du bør sikre dig, at du kan se kameraet ovenover skærmen.  Der er et 
hjul til justering af kameraet øverst i midten på bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen. 
 
Jeg kan kun se mig selv under en videosamtale 
Tryk på muligheden BIB under videosamtalen kan medføre, at du kun kan se dig selv.  Bliv ved 
med at trykke på BIB knappen for at genetablere den fjerneste ende videomulighed.   
 
Billedet er for mørkt 
For at optimere videosamtalerne bør personen i begge ender af videosamtalen være godt 
oplyst, hvilket betyder at lyskilden bør placeres foran personen for at oplyse ansigtet. 
 
 
Skærmens modtagelighed   

1. For bedste resultat bør du bruge pennen med ACN IRIS X Videotelefonen.  Pennen er 
designet til at give en optimal oplevelse med berøringsskærmen.    
 

2. Når ACN IRIS X Videotelefonen ikke har været i brug i nogen tid, kan du opleve en 
mindre forsinkelse, når du trykker på skærmen for at starte en handling.   
 

3. Hvis der ikke er noget svar, er det muligt at skærmen skal kalibreres, hvilket kan gøres 
ved at følge kalibreringstrinnene nævnt tidligere i dette fejlfindingsafsnit. 
 

4. Hvis for mange applikationer eller widgets er åbne, kan ACN IRIS X Videotelefonen 
bliver langsom eller miste registrering.  Der kan maksimalt være 10 widgets åbne på en 
gang.  Kun tre instanser af hver widget kan være åbne, bortset fra Kontakter, der kun 
kan have en åben ad gangen.  For at lukke en widget, tryk og hold på widget’en indtil 
muligheden Luk viser sig og tryk derefter på Luk. 
 

Virtuelt tastatur 
Der er flere mulige tegnsæt til det virtuelle tastatur.  Ved at trykke på en af de to nøgler 
nederst til højre på det virtuelle tastatur vises yderligere tegn.  Eksempel: tryk ½ på 
standard tastaturet for at vise #, ?, * og andre tegn. 

 

 

  

 
 
 
Jeg ønsker at tilslutte et tastatur og/eller en mus 



Ved at tilslutte en mus eller et tastatur forbedres brugen af mange funktioner på telefonen. Bare 
forbind et apparat til USB-stikket på telefonen. Kompatible apparater bliver automatisk 
registrerede. 
 

Hvordan gendanner jeg fabriksindstillinger på min ACN IRIS X 
Videotelefon? 
Advarsel: Gendannelse af fabriksindstillinger vil permanent slette alle dine data inklusive 
kontakter, fotografier, videoer og kalenderoplysninger.   
Du bør kun gennemføre denne funktion, hvis du bliver rådet til det af ACN’s tekniske service.  
Se sektionen Systemindstillinger for flere oplysninger. 

  



ACN IRIS X Videotelefon tekniske specifikationer 
	  
Funktionsspecifikationer 
Åbne kompatible 
standarder 

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

Interfaces 2x 10/100 Mbps Ethernet-stik med integreret PoE, 2x USB (2.0) stik, 3.5mm stereo stik til hovedtelefoner, 
SD-kortåbning, indbygget  Wi-Fi (802.11 b/g/n) 

Lydkvalitet Avanceret DSP til lyd, Silence Suppression, VAD, CNG, AEC og AGC 
Videokvalitet Realtidsvideo der bruger H 264 codec 
Avancerede 
videofunktioner 

7” modstandsdygtig berøringsskærm  LCD med 800 x 480 opløsning, 45 graders roteringslinse 
(vinkelret), Avanceret VGA-linse, autofokus, autoeksponering, zoom ind og zoom ud (2x optisk 2x digital) 
, kamerablok, BIB (Billede-i-Billede) og stilbillede tag/gem 

Applikationsfunkti
oner 

Traditionelle lydfunktioner: Vis nummer, Banke på, På hold, 3-på-linjen lydsamtaler, slå lyd fra, 
automatisk opringning 

Indeholdte applikationer: Browser, YouTube, Vejr, Media Player, Fotofremviser, Spil, Lommeregner, 
Vækkeur, Filhåndtering osv. 

 
Udstyrsspecifikationer 
Ethernet-stik Dual switched 10M/100M auto-sensing Ethernet-stik 
LCD 800 x 480 modstandsdygtig berøringsskærm  LCD 
Kamera Tilt Capable 1.3M pixel CMOS kamera der kan blænde ned for eget billede (VGA) 
Auxiliary-stik HDMI, 3.5mm stereo hovedtelefonstik, 2 x USB 2.0 stik, SD-kortåbning 
Udvendigt Sort ABS-plastik, flat panel med 1 x hjem  knap, holder med to vinkler 
Universal 
strømforsyning 

Indgang: 100-240V AC 
Udgang: 12V DC, 1.5A 
US/Euro/UK/Australsk stik tilgængeligt 
8’ strømledning 

Dimensioner 243.5mm x 168mm x 36mm 
Vægt 1.04 kg (telefon med telefonrør og holder), 1.95 kg (pakkevægt) 
Driftstemperatur 32 °F – 104 °F/0 °C – 40 °C 
Fugtighed 10 %-90 % ikke-kondensering 
 
Tekniske specifikationer 
CPU 1GHz ARM Cortex-A8 med 800MHz DSP 
Hukommelse 256 MB 
Lagerkapacitet 256 MB (Brugslager = 100 MB) 
Protokolstøtte SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 
Skærm 7” modstandsdygtig berøringsskærm LCD med 800 x 480 opløsning 
Netværksinterfac
es 

Dual switched 10 M/100 M auto-sensing Ethernet-stik, 2 x USB 2.0 stik,  
1 x lyd/video udgang (til at synkronisere videoudgang til tv), stereo hovedtelefonstik 

Lydfunktioner HD telefonrør og fuld duplex højttaler, avanceret DSP 

Understøtter G.711, G729, og G.722 med silence suppression, VAD, CNG, AGC, maskering af  pakke-
tab/-forsinkelse; AEC, AGC til højttaler; jitter buffer protokol 

Videofunktioner Undertøtter jitter buffer forsinkelse og pakketab skjult til forbedring af lyd og videokvalitet 

Understøtter H 264 realtid video codec, der sikrer høj kvalitet af videotransmission 

7” modstandsdygtig berøringsskærm  LCD med 800 x 480 opløsning, 45 graders roteringslinse 
(vinkelret), avanceret VGA CMOS kamera og sensor 

Anti-hakkende billeder, autofokus, autoeksponering, zoom (2x optisk 2x digital), BIB (Billede-iBillede), slå 
lyd fra, kamerablokering, opkaldslog, videotelefonbog, screensaver, stillbillede tag/gem (VGA) og visuel 
stemmemeddelelsesindikator 

Funktioner til 
håndtering af 
opkald 

Vis nummer, Banke på, Banke på/flash, Opkald på hold, Viderestilling, 3-på-linjen lydsamtaler, Ring op 
igen, Automatisk opringning til når røret er løftet, Automatisk telefonsvarer, Opkaldshistorie, 
Lydstyrkekontrol, Indikator for ikke aflyttet stemmebesked, Brugerdefinerede ringetoer, der kan 
downloades, skift mellem  telefon, højttaler og hovedtelefoner under samtale 
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