
PUHELIN-NÄYTTÖ

ALOITUSNÄYTTÖ

1 Aloitusnäytön ilmaisin

2 Sovelluksen ilmaisin

3 Puhelinnumero

4 Tilapalkki

5 Rekisteröinnin ilmaisin (vihreä)

6 IP-osoite

7 Näytön vaihto

8 Laajentaa widget-palkkia

9 Pikakäynnistyspalkki

10  Puhelinnumerovalikko

11  Päävalikko

10

11

IRIS X:ssä on intuitiivinen ja tehokas hipaisemalla tapahtuva 
navigointi ja neljä työpöytänäyttöä. Näytöstä pääsee toiseen 
pyyhkäisemällä päänäyttöä vasempaan tai oikeaan; tai painamalla 

 , jolloin näyttö vaihtuu.

� Valikosta  pääsee kaikkiin käytettävissä oleviin 
sovelmiin, widgeteihin ja toimintoihin.

� Puhelin  näyttää ääni- ja videopuhelujen näppäimistön 
sekä niihin liittyvät vaihtoehdot.

� Widgetit ovat työpöytäsovelluksia, joita voi lisätä, siirtää tai 
poistaa.
•	Widgetiä voi muuttaa koskettamalla sitä, kunnes Sulje/

Asetus-vaihtoehdot näkyvät.

•	Työpöydälle voi lisätä widgetejä koskettamalla ja vetämällä 
niitä alareunan valikosta työpöydälle.

•	Näet lisäwidgetit painamalla  , jolloin widget-palkki 
laajenee.

� Puhelimen keskellä näytön alapuolella olevan Aloitus-
painikkeen avulla voi muista näytöistä helposti siirtyä 
Aloitus-näyttöön.

� Tilapalkista näkee silmäyksellä puhelimen tilan. Jos 
painat tilapalkkia, voit valita lukuisista vaihtoehdoista: 
Äänenvoimakkuus, WLAN pois/päällä, Verkko pois/päällä 
(Ethernet), Ei saa häiritä (DND) ja Kamera pois/päällä

Puhelun soittaminen
IRIS X -videopuhelimesta voi soittaa puhelun useilla tavoilla:

Puhelimella
•	Paina  Aloitus-näytöstä (tai nosta luuri)

•	Valitse numero ja paina Äänipuhelu tai Videopuhelu

Puheluhistorialla
•	Paina  Aloitus-näytöstä

•	Valitse Puheluhistoria

•	Valitse luettelosta Kaikki, Vastaanotetut, Soitetut tai 
Vastaamattomat

•	Paina  valittuun numeroon soittamiseksi

Yhteystiedoilla
•	Paina  Aloitus-näytöstä

•	Valitse Yhteystiedot

•	Valitse henkilö, jolle haluat soittaa

•	Paina [image] valittuun numeroon soittamiseksi

Puhelun päättäminen
Laske luuri tai, jos käytät kaiutinpuhelinta, paina Lopeta

Puheluun vastaaminen
Näyttöön ilmestyy soittavan henkilön nimi ja numero. IRIS X 
-videopuhelimella voi vastata puheluun useilla tavoilla: 

Saapuva puhelu Vastaamaton puhelu Koputuspalvelu 

Valitse Hyväksy 
audio, Hyväksy 

video (jos 
käytettävissä) tai 

Hylkää.

Vastaamattomasta 
puhelusta kertova 

viesti tulee 
Aloitus-näyttöön. 
Käyttäjä voi painaa 
Katso nähdäkseen 
vastaamattoman 
puhelun tiedot.

Kun puhut puhelua, 
saapuvasta 
puhelusta 
varoitetaan 

äänimerkillä ja 
näytön viestillä. 

Hyväksy tai Hylkää 
puhelu.

NAVIGOINTIVINKKEJÄ

Videophone

IRIS X -VIDEOPUHELIMEN KÄYTTÖ

1 Puhelun/linjan välilehdet – ACN 
IRIS X -videopuhelin tukee jopa 3 
samanaikaista tulevaa/lähtevää 
puhelua

2 Äänen ulostulo – Kaiuttimen, 
luurin tai kuulokkeiden valinta

3 Äänenvoimakkuuden säädöt
4 Puheposti – Käytetään sekä 

puhe- että videopostiin
5 Kun numerot on valittu, paina 

äänipuhelu tai videopuhelu

IRIS X:n 
pikaviiteopas



Kun puhelu on käynnissä, käytettävissä on useita vaihtoehtoja. Paina     
puhelutoimintojen käyttämiseksi..  

Huomaa: Kun puhut videopuhelua,     valikko saattaa hävitä. Valikko palautuu 
painamalla mitä tahansa näytön kohtaa. 

Näyttöön tulee kolme valikkovalintaa:

Vaihtoehdot-valikko Toiminto Erittely

Näppäimistö Valitse äänitaajuusvastausten syöttämiseksi tai 
toisen numeron valitsemiseksi

Pito Paina puhelun laittamiseksi pitoon. Voit 
poistaa puhelun pidosta painamalla Peru pito

Mykistä/Peru mykistys Paina puhelun mykistämiseksi tai mykistyksen 
perumiseksi

Video pois/päällä Painamalla vaihdat videon pois päältä tai 
päälle 

Kokous
Kun olet soittanut toisen puhelun toisella 
linjalla, painamalla kokousnäppäintä 
muodostat 3-teisen kokouspuhelun

Kaiutin/Luuri/Kuulokkeet Paina jotain kolmesta vaihtoehdosta äänen 
ulostulon vaihtamiseksi

Äänenvoimakkuus Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai 
vähentämiseksi

PIP Paina soittajien videoiden vaihtamiseksi ja 
täyskokonäytön saamiseksi 

Tilannekuva

Paina tilannekuvan ottamiseksi näkyvästä 
videosta. Kuva tallentuu automaattisesti 
kansioon “screenshot”, johon pääsee 
Tools>File Manager

Tuki on sinua varten!
Puhelimen lisäominaisuuksia, yksityiskohtaisia ohjeita ja vianetsintävinkkejä saa käyttöoppaasta, 
ACN:n itsenäisen edustajan verkkokaupasta tai osoitteesta www.myacn.eu

Videophone

IRIS X:n  
pikaviiteopas

PUHE-/VIDEOPOSTIPUHELUTOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT

Puhe-/videopostin avulla soittaja voi jättää viestin, kun et ehdi vastata tai et ole tavoitettavissa.

Käyttöönotto/Viestien purku
Kun käytät puhepostia ensikertaa, sinua kehotetaan vaihtamaan salasanasi (tilapäinen salasana on 
1234#). Vaihda salasana noudattamalla kehotteita, äänitä nimesi ja puhe-/videopostin tervehdys, jos 
haluat.

1. Paina  Aloitus-näytöstä
2. Paina Puheposti-painiketta sekä puhe- että videopostin käyttämiseksi.
3. Noudata kehotteita ja kuuntele puhepostisi tai katso videopostisi.

Puheposti (odottavan viestin ilmaisin)
Jos Aloitus-painike vilkkuu sinisenä, se tarkoittaa, että puhe-/videopostiviesti odottaa purkamista. 
(Jos luuri nostetaan, kuuluu myös katkonainen valintaääni.) Pura puheposti aktivoimalla näppäi-
mistö ja painamalla sitten Puheposti-kuvaketta.

Pikavinkki puhepostista
Voit vaihtaa sitä, monestiko puhelin soi, ennen kuin puhelu siirtyy puhe-/videopostiin. Valitse *610 ja 
noudata kehotteita.

Puhepostitoiminnot
Viestin kuuntelun jälkeen on käytettävissä useita vaihtoehtoja:

Näppäin Käsky
# Tallenna viesti

2 Kuuntele viesti uudelleen

4 Palaa edelliseen viestiin

5 Soita viestin otsikkotiedot

6 Siirry seuraavaan viestiin

7 Pyyhi viesti

* Palaa edelliseen valikkoon
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