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ACN IRIS 5000 Videótelefon

Felhasználói kézikönyv

© 2011, ACN Inc. Minden jog fenntartva. Az ACN, ACN IRIS 5000 Video-
phone videótelefon, az ACN Digital Phone Service az ACN Inc. (bejegyzett) 
védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. Minden más védjegy az adott 
tulajdonos tulajdona.  

Az ACN folyamatosan fejleszti/frissíti az ACN videótelefon szoftverét,  
melynek következtében előfordulhat, hogy a jelen kézikönyvben szereplő 
képek nem felelnek meg pontosan a termék által valójában megjelenített 
képnek.  Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.  
Az ACN a jelen kézikönyvben leírt termék(ek)et bármikor  
továbbfejlesztheti/módosíthatja. 

Az ACN INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI A JELEN KÉZIKÖNYVBEN 

NEM VÁLLALNAK SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS, SEM A 
TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM 
KIZÁRÓLAG A TERMÉK FORGALOMKÉPESSÉGÉT VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ 
MEGFELELŐSÉGÉT. 

A jelen kiadvány sem részben, sem egészben semmilyen módon 
nem reprodukálható, és nem használható fel származékos munka  
elkészítésére sem (pl. fordítás, átalakítás vagy adaptálás) az ACN  
írásos engedélye nélkül. A termék az Egyesült Államok 7239338. sz.  
szabadalmával védett, 

és előfordulhat, hogy további szabadalmaztatás alatt áll. A termék 
használata licencszerződéshez kötött.

IRIS 
         Videophone

V
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Üdvözöljük! Köszönjük, hogy az ACN IRIS 5000 videótelefont választotta az  
ACN-től. 

Az ACN IRIS 5000 videótelefon új generációs személyi multimédiás 
kommunikációs megoldás. Az ACN IRIS 5000 lehetővé teszi, hogy megbízható, 
élethű videóhívásokat kezdeményezzen és fogadjon az Interneten keresztül. 

Az ACN IRIS 5000 videótelefonnal ezen kívül a következőket teheti:

•	 könyvtárat hozhat létre a leggyakrabban hívott személyek listájából

•	 megtekintheti a hívásainak előzményeit

•	 hozzáférhet a hang- és videópostájához

•	 testre szabhatja a telefonját

•	 pillanatfelvételt készíthet videóhívás közben

•	 kikapcsolhatja a videót

•	 konferenciahívást kezdeményezhet

•	 újratárcsázhat	hívásokat

•	 tartásba	helyezhet	hívásokat

•	 fogadhat	várakozó	hívásokat

Emellett továbbra is használhatja a meglévő, hagyományos telefonját. 
Egyszerűen csatlakoztassa a hagyományos telefont az ACN IRIS 5000 
videótelefon hátuljához. 

Az ACN IRIS 5000 videótelefon digitális fényképkeretként is használható, a 
kedvenc képeinek megjelenítéséhez. A fényképeket megtekintheti közvetlenül  
a telefonon, vagy továbbíthatja nagyobb képernyőre, pl. TV-re is.

Az ACN IRIS 5000 videótelefon “plug-and-play” telepítésének és intuitív, 
felhasználóbarát felületének köszönhetően egyszerűen használható. Ha kérdései 
volnának a telefon funkcióinak használatára vonatkozóan, egyszerűen válassza 
ki a képernyőn megjelenő Súgó opciót.

Még egyszer köszönjük, hogy az ACN IRIS 5000 videótelefont választotta.

Bevezető

Bevezető
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Ezekre van szükség

Az ACN IRIS 5000 videótelefon beállításához a következőkre van szüksége:

•	 Nagy sebességű Internet-kapcsolat (pl.: DSL, Kábel, Fibre) modemmel - 200 
kbps feltöltési sebesség 

•	 ACN digitális telefonszolgáltatás

Javasolt beállítás: Router Ethernet-kábellel

Kicsomagolás és a csomag tartalmának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a doboz mindent tartalmaz-e, 
ami a fenti képen látható:

1 Az ACN IRIS 5000 videótelefon

2 Kézibeszélő

3 Ethernet kábel (RJ-45)

4 Tápegység

Első lépések

Első lépések

1

2
4

3
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Fontos biztonsági utasítások
Amikor a telefont használja, a következő alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell 
tartani, hogy csökkentse a tűz- és áramütés veszélyét, valamint a személyi sérülések 
előfordulásának lehetőségét:

•	 Ne használja a terméket víz közelében, pl. kádban, mosdó vagy mosogató mellett,  
nedves padlón vagy medence közelében.

•	 Kerülje a telefon használatát (nem vezeték nélküli típus) elektromos vihar esetén.   
A villámlás miatt áramütés kockázata léphet fel.

•	 Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
•	 Csak a termékhez mellékelt tápellátást használja.

Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet, ha az utasításokat nem tartja be.
•	 Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol por vagy gáz érheti.
•	 Ne szerelje szét és ne módosítsa a videótelefont vagy a tápegységet. A jótállás nem 

vonatkozik a helytelen kezelés következtében fellépő károkra.
•	 A károk, a túlmelegedés és az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje nedves helyre.
•	 Ne szerelje be úgy a készüléket, hogy közvetlen napfény vagy hő érje, pl. radiátor közelébe.
•	 Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a tápegységet vihar és villámlás közben.
•	 A károk megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket hirtelen, erős rázkódásnak.           

Ne alkalmazottan túlzott erőt, különösen az LCD kijelzőn vagy a kamerán.
•	 A hirtelen hőmérséklet-változások kárt tehetnek a készülékben.
•	 Válassza le a tápkábelt, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni.
•	 Ne szerelje a videótelefont nem biztonságos helyre vagy instabil felületre.
•	 Az LCD kijelzőt és a kamerát csak puha anyaggal tisztítsa meg.
•	 Ne használjon erős vegyszereket vagy súrolószereket a videótelefon tisztításához,  

mert ezzel kár tehet a berendezésben, különösen az LCD kijelzőben és a kamerában.
•	 Lassan távolítsa el a képernyő védőburkolatát. A burkolat hirtelen eltávolítása kárt tehet a 

képernyőben.

Tartsa meg ezeket az utasításokat.

VIGYÁZAT: A gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások következtében 
elveszítheti a készülék üzemeltetéséhez való jogát.

Első lépések
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A telefon beállítása routeren keresztül
A telefon csatlakoztatása a hálózathoz

A telefont előzetesen konfigurálva szállítjuk Önnek, így a dobozból kivéve  
azonnal használhatja. A következő egyszerű lépésekkel csatlakoztathatja az ACN 
IRIS 5000 videótelefont az ACN hálózatához.

1 Csatlakoztassa a kézibeszélőt a videótelefon megfelelő aljzatához.

2 A mellékelt Ethernet kábel egyik végét csatlakoztassa egy, a router hátulján 
lévő szabad LAN/Ethernet porthoz. A kábel másik végét csatlakoztassa az ACN 
IRIS 5000 videótelefon kék színű WAN portjához.

3 Az ACN IRIS 5000 videótelefon tápegységét csatlakoztassa egy fali aljzathoz 
vagy egy hosszabbítóhoz. Az elektromos csatlakozót csatlakoztassa a telefon 
hátulján lévő “DC Power” (Áramellátás) jelzésű porthoz.

•	 Ha csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az ACN IRIS 5000 videótelefon 
megkezdi az indítási műveletet. A telefon létrehoz egy kapcsolatot az ACN 
hálózattal, és előfordulhat, hogy letölti a frissített szoftvert. Ha az ACN IRIS 
5000 videótelefon megtalálja a hálózatot, a billentyűzet bal felső sarkában 
lévő kék fény villogás helyett folyamatos égésre vált. A telefon ekkor 
készen áll a használatra. 

•	 Az indítás során egy képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja a képernyőn 
megjelenő szöveg nyelvét. A lehetőségek a kijelölt, alapértelmezett 
nyelven vannak felsorolva. Ha szeretné az alapértelmezett nyelvet 
használni, nem kell tennie semmit. Az alapértelmezés szerint kiválasztott 
nyelv kerül használatra 15 másodperc elteltével.  Ha szeretne az 
alapértelmezettől eltérő nyelvet használni, a fel/le nyilakkal válassza ki a 
kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. 
A következő alkalommal, amikor a telefon újraindul, a kiválasztott nyelv 
lesz alapértelmezés szerint kijelölve .

Hagyományos telefon csatlakoztatása az ACN IRIS 5000 videótelefonhoz

4 Csatlakoztassa a hagyományos telefon zsinórját a “Phone” (Telefon) feliratú 
portba a telefon hátulján. A hagyományos telefon bővítményként funkcionál, 
és csörög, amikor az ACN IRIS 5000 videótelefon csörög.

A telefon beállítása

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Kézi készülék

Ethernet kábel

Tápkábel Átlagos router

Számítógép-csatlakozás

Internet-csatlakozás

2Telefonzsinór4
3
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A telefon beállítása modemen keresztül
A telefon csatlakoztatása a hálózathoz

Megjegyzés:  Ha modemmel vagy kombinált modem-router készülékkel rendelkezik, kövesse 
az alábbi lépéseket:
A videótelefon üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy az Internet-
kapcsolat működik-e.
1 Húzza ki és kapcsolja ki 5 percre a modemet.

2 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a kék WAN portba a videótelefon 
hátoldalán.

3 Dugja be a videótelefonból jövő Ethernet kábel másik végét a modem vonal/
Ethernet portjába. 

4 Dugja be és kapcsolja be a modemet. Megjegyzés: Akár 2 percig is eltarthat, 
mire a jelzőfények folyamatos világításra váltanak a modemen.

5 Dugja be a tápegységet a videótelefonba és egy elektromos hálózati aljzatba.

6 A telefon elkezdi a regisztrációs folyamatot, ami akár 15 percig is eltarthat. 
Ne nyomjon meg egy gombot sem és ne próbáljon hívást kezdeményezni, 
amíg a folyamat be nem fejeződik. Amikor a kék regisztrációs jelzőfény a bal 
oldalon világítani kezd, és nem villog, a videótelefon készen áll a használatra!

A telefon beállítása
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Szoftverfrissítések fogadása
Ha a bal oldali üzenetet látja a képernyőn a videótelefon indítása vagy aktiválása 
közben, a telefon készen áll a szoftvercsomag telepítésére. Válassza az Igen 
lehetőséget, hogy azonnal megkezdje a telepítést, vagy a  Kérdezzen rá később 
lehetőséget a telepítés elhalasztásához. 

Ha a frissítés megkezdődött, a telefon képernyője a telepítési üzenetet jeleníti 
meg, amíg be nem fejezi azt. Ne húzza ki a telefont az elektromos hálózatból a 
frissítés közben. A frissítés befejeztével a telefon újraindul. A telefon akkor áll 
készen a használatra, ha a a billentyűzet bal felső sarkában lévő kék állapotjelző 
fény abbahagyja a villogást, és égve marad. 

A lehető legjobb minőségű videókép elérése
Kerülje az erős háttérfényt
Erős háttérfényről akkor lehet szó, ha az Ön háta mögött ablak vagy fehér fal 
helyezkedik el. A kamera megpróbálja kompenzálni a háttérből származó fényt, 
és elsötétíti a képet - így az Ön arcát rosszul lehet látni.

Kerülje a közvetlenül a tárgyra irányított megvilágítást
A tárgyra irányított megvilágítás kifakítja azt, és általában nagy, kellemetlen 
árnyékot hoz létre a háttérben. 

Emellett ez a megvilágítás visszatükröződést is okoz, ha Ön szemüveget visel.

Kerülje a fej fölötti megvilágítást
A fej fölötti megvilágítás olyan árnyékokat hoz létre, ami eltakarja a használó 
szemét. 

Emellett ilyen megvilágításban az Ön homloka erős visszaverődést okozhat a 
kamerában, ami hasonló eredménnyel jár, mint az erős háttérfény.

A telefon beállítása
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Videóképernyő

Kézi készülék

4 Mikrofonok

1

Hangszórók5

6

4

3 Kamera

2 Billentyűzet

Ismerkedés a telefonnal

1  Videóképernyő

Hívás közben a videóképernyőn megjelenik a hívott fél képe, valamint             
beágyazva az Ön képe is. Ha éppen nincs hívás folyamatban, a kijelző a telefon 
funkcióihoz használt képernyőket jeleníti meg. Emellett személyes fényképek 
megjelenítésére is használhatja, digitális képkeretként.

2	 Billentyűzet

A billentyűzet gombjai a telefon funkcióinak használatára szolgálnak.                        
A billentyűzet fényei jelzik a telefon egyes funkcióinak állapotát. 

3	 Kamera

A kamera továbbítja az Ön képét a hívott fél számára. A lehető legjobb        
videókép-minőség eléréséhez olvassa el A telefon beállítása: A lehető legjobb 
minőségű videókép elérése részt.

4	 Mikrofonok

A mikrofonok továbbítják az Ön hangját hangszórón folytatott hívás                
üzemmódban. A Némítás gombbal kikapcsolhatja a mikrofonokat.

5	 Hangszórók

A hangszórók játsszák le a csengőhangot és a bejövő hangot hangszórón             
folytatott hívás üzemmódban.

6	 Kézibeszélő

A videótelefon kézibeszélőjével privát beszélgetéseket folytathat. Ha felemeli 
a kézibeszélőt, hallani fogja a tárcsahangot. Ekkor használhatja a billentyűzetet 
hívás kezdeményezéséhez. Ha visszahelyezi a kézibeszélőt, ezzel befejezi a 
hívást.

Ismerkedés a telefonnal 
Elölnézet
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Hátulnézet
1 Telefon csatlakozó

A telefon csatlakozón keresztül csatlakoztathatja a vezeték nélküli vagy             
vezetékes telefont a videótelefonhoz.

2 Áramellátás

Az áramellátás porthoz csatlakoztathatja a tápegységet.

3 USB	

Az USB porthoz csatlakoztathatja az USB flash meghajtót, hogy képeket            
tölthessen le. 

4 LAN

A LAN port a modem és számítógép összeköttetésére használható. 

5 WAN

A WAN porton keresztül csatlakoztathatja a telefont nagy kiterjedésű             
hálózathoz (WAN). Ennek használatával csatlakoztathatja a telefont az Internetre 
egy Ethernet kábellel.

6 Videó és audió kimenet

A videó- és audió kimeneti csatlakozóval a telefonra érkező videót és hangot 
továbbíthatja egy másik készülékre, pl. TV-re, egy kompozit videó + audió           
kábellel. Olvassa el a Külső videómegjelenítés c. részt.

Telefon csatlakozó Videó és

audió kimenet Áramellátás

USB

1

2

3

4 LAN

5 WAN

6

Ismerkedés a telefonnal
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

 Szoftvergombok

Hívás és Hívás
befejezése gombok

Navigációs gombok

Ismerkedés a telefonnal

1

2

3 Alfanumerikus
gombok

4

Billentyűzet
1 Szoftvergombok

A Szoftvergombokkal számos funkciót használhat (pl. Bejövő hívás fogadása, 
Átirányítás postafiókba stb.), az adott Menü/Képernyő alatt elérhető opcióktól 
függően. A megfelelő funkció üzenet közvetlenül a Szoftvergomb felett jelenik 
meg, az LCD kijelző alsó részén.

2 Navigációs gombok

Nyílgombok ezekkel navigálhat a képernyőn megjelenő   
menü elemei között. 

OK a nyílgombokkal együtt a képernyőn látható elemek 
kiválasztására szolgál.

3 Hívás és Hívás befejezése gombok 

Hívás a szám beírása után ezzel indíthatja a hívást.

Hívás befejezése befejezi a hívást.

4 Alfanumerikus gombok

•	 Numerikus gombok – ezekkel adhatja meg a hívni kívánt számot, illetve 
ezekkel vihet be betűket, számokat és szimbólumokat a telefon más 
funkcióinak használatakor

•	 (*) gomb - a * szimbólum bevitelére szolgál

•	 (#) gomb - a # szimbólum bevitelére szolgál
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Ismerkedés a telefonnal

5 Állapot és Üzenet jelzőfények

Állapot jelzőfény – a bal oldali jelzőlámpa jelzi, hogy a telefon kapcsolódott 
a szolgáltatóhoz és készen áll a használatra. A telefon bekapcsolása után a 
jelzőfény a készülék beindulása alatt villog. Ha a készülék készen áll a  
használatra, a fény folyamatosan kezd világítani. 

Kék üzenetjelző fény – a jobb oldali lámpa azt jelzi, hogy Önnek  hang/
videóüzenetei érkeztek.

•	 Ha nincs üzenete, a jelzőfény nem világít.

•	 Ha csak régi üzenetei vannak, amelyeket elmentett, a fény folyamatosan 
világít.

•	 Ha új üzenete van, a jelzőfény villog.

6 Funkciógombok

Tartás tartásba helyezhet egy hívást/folytathat egy tartásba     
helyezett hívást. A Tartás gomb jelzőfénye fehérről kékre        
változik, ha van tartásba helyezett hívás. 

Konferencia 3 szereplős konferencia hanghívást                      
kezdeményezhet vele.

Némítás leállítja a hangátvitelt a hívás közben.

Videó adatvédelem  leállítja a videóátvitelt a hívás közben.

Hangszóró a hangot a hangszórókra és a mikrofonra irányítja.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Állapot és Üzenet jelzőfények

Funkciógombok

5

6
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Navigálás	
A menük közötti navigálás nagyon egyszerű az ACN IRIS 5000 videótelefonon. 
A billentyűzet tetején három Szoftvergomb található, melyek megfelelnek a 
képernyőn látható címkéknek. Ezeket azért nevezzük Szoftvergomboknak, 
mert a funkcióik attól függően változnak, hogy Ön éppen melyik képernyőn 
tartózkodik. 

Például a Kezdőképernyőn a billentyűzet tetején lévő bal oldali gomb 
megnyomásával kiválaszthatja az Opciók lehetőséget, hogy megjelenítse 
az azon a képernyőn rendelkezésre álló opciókat. Megnyomhatja a 
középső gombot is, hogy kiválassza a Menü lehetőséget, a Menü képernyő 
megnyitásához. A jobb oldali gombbal pedig kiválaszthatja az Üzenet 
lehetőséget, hogy megnyissa a hang- és videóüzeneteit.

A legtöbb helyzetben a kiválasztások megerősítéséhez használhatja a középső 
Szoftvergombot vagy az OK gombot is, hacsak nem kap felszólítást az OK gomb 
használatára valamilyen művelet elvégzéséhez.

Ha az előző képernyőre vagy menübe szeretne visszalépni, nyomja meg a Vissza 
gombot. Ha elegendő alkalommal nyomja meg a Vissza gombot,  
a Kezdőképernyőre jut. 

Ha a kiválasztási lehetőségek között szeretne váltani, használja a nyíl gombokat, 
amelyek körbeveszik az OK gombot. Egyes képernyőkön a jobb és a bal 
nyílgombokkal több lap között navigálhat.

Megjegyzés: A Hívás vége gomb megnyomásával közvetlenül a 
Kezdőképernyőre jut, de minden módosítást is visszavon, amit az aktuális 
képernyőn végzett.

A telefon súgója	
Az ACN IRIS 5000 videótelefon képernyője rendelkezik egy Súgó hivatkozással 
az Opciók menüben, ahol további információt és útmutatást kaphat a képernyő 
funkcióinak használatára vonatkozóan. 

Ha a telefon valamelyik képernyőjén kiválasztja a Súgót, megjeleníti az aktuális 
képernyő funkcióira vonatkozó információkat. Ha befejezte a Súgó olvasását, 
válassza a Bezárás gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre.

Az egyes képernyőkhöz elérhető Súgó mellett általános súgót is talál az 
Információ képernyő Súgó lapján. Ld.: Információ és Súgó.

Megjegyzés:	A Hívás vége 
gomb megnyomása megjeleníti 
a Kezdőképernyőt, de minden 
módosítást is visszavon, amit az 
aktuális képernyőn végzett.

Ismerkedés a telefonnal
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Ismerkedés a telefonnal

Szöveg bevitele  
Az ACN IRIS 5000 videótelefonon a mobiltelefonokhoz hasonlóan viheti be a 
betűket és a számokat. Az olyan mezők esetében, ahová például nevet kell beírni, 
a Bevitel típusaként az „Abc” felirat látható a felső sarokban, ha kijelöli a mezőt. 

Előfordulhat, hogy a kívánt betű megjelenítéséhez 3-4-szer is meg kell nyomnia a 
megfelelő gombot. Minden gomb nagy- és kisbetűk, valamint egy szám beírását 
teszi lehetővé. Ha például a „Hat” szót szeretné beírni az „abc” beviteli típus 
használatával, nyomja meg 6 alkalommal a „2” gombot a nagy „H” betű beírásához; 
ezután várja meg ,amíg a kurzor a „H” betű mögé kerül; majd nyomja meg a „2” 
gombot egyszer a kis „a” betű beírásához, majd a „8” gombot a kis „t” betűhöz.

Szimbólum hozzáadásához addig nyomogassa az „1” gombot, amíg meg nem 
jelenik a kívánt szimbólum. További szimbólumok beírásához nyomja meg a 
# gombot. A nyílgombok segítségével válassza ki a szimbólumot a megjelenő 
táblázatból.

Az olyan mezők esetében, ahová telefonszámot kell beírni, a Bevitel típusaként 
az „123” felirat látható a jobb felső sarokban, ha kijelöli a mezőt. Így a billentyűzet 
használatakor csak számokat fog bevinni. Ha számot szeretne megadni az “abc”,  
az “Abc” vagy az “ABC” beviteli mód használatával, nyomja meg és tartsa nyomva az 
adott számhoz tartozó gombot.

1  Az jobb felső sarokban látható aktuális beviteltípus módosításához nyomja 
meg a * gombot.

A következő Beviteli típusok állnak rendelkezésre:  

Megjegyzés:	Szóköz beírásához a 
„0” (nulla) gombot kell megnyomnia. 

Beviteli típus  Szöveg 

Abc Az első nagybetűt kisbetűk követik  

ABC Csak nagybetűk bevitele

abc Csak kisbetűk bevitele

123 Csak számok beírása

1

Megjegyzés:	Az ACN IRIS 5000 
videótelefon 500 névjegy tárolására 
képes.
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Hívások kezdeményezése és fogadása 
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Hívások kezdeményezése és fogadása 
Hívás kezdeményezése
Az ACN IRIS 5000 videótelefon lehetővé teszi videó- és csak hanghívások  
kezdeményezését is.

1 Ha a Kezdőképernyő látható, a számbillentyűkkel írja be a számot, vagy:

•	 Emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot.

•	 Nyomja meg a Hangszóró gombot, és tárcsázza a számot.

•	 Adja meg az első 3 számjegyet, és a nyílgombok segítségével válassza ki a 
számot a korábban hívott/fogadott/nem fogadott hívások automatikusan 
megjelenő listájából.

2 Nyomja meg a Hívás vagy az OK gombot, vagy a Tárcsázás Szoftvergombot. 
Ld.: Ismerkedés a telefonnal: Elölnézet: Billentyűzet. 

3 Ha videóhívást kezdeményezett, a képernyőn egy keretben megjelenik a saját 
kameraképe. 

•	 A hívás előtt megtekintheti, hogyan néz ki a kameraképe, ha kiválasztja 
az Opciók/Előnézet elemet a Kezdőképernyőn. A kamerakép a teljes 
képernyőt kitölti.

4 Ha a hívott személy csak hanghívásra képes telefonon válaszol, a képernyőn 
megjelenik a „Csak hanghívás” felirat. 

5 A hívás közben megnyomhatja az OK gombot, hogy megjelenítse a láblécet 
és a Szoftvergombok címkéit. 

•	 A saját kameraképét a bal oldali Előnézet/Előnézet elrejtése szoftvergomb 
kiválasztásával kapcsolhatja be/ki. 

•	 A hívásazonosítót és a hívás időtartamának adatait tartalmazó panelt, 
valamint a funkciógombok jelzőpanelt a jobb oldali Részletek/Részletek 
elrejtése Szoftvergomb kiválasztásával kapcsolhatja be/ki.

Hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás befejezése gombot, a Hangszóró 
gombot Hangszóró üzemmódban, vagy tegye vissza a kézibeszélőt.
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Hívások kezdeményezése és fogadása 

Hívás kezdeményezése a Partnerek vagy a 
Híváselőzmények képernyőről	
Hívást úgy kezdeményezhet, ha kiválasztja a számot a Partnerek vagy a 
Híváselőzmények képernyőn, majd megnyomja a Tárcsázás gombot.

Partnerek

1 A Menü alatt a Partnerek ikonra kattintva navigáljon a Partnerekhez. 
A legtöbb képernyőn a Hívás gombot megnyomva és lenyomva tartva 
közvetlenül a Partnerek képernyőre ugorha.

2 A nyílgombok segítségével jelölje ki a felhívni kívánt partnert. Nyomja meg az 
OK gombot, vagy válassza a Tárcsázás lehetőséget.

3 Ha a partnerhez egynél több telefonszám tartozik, válassza ki a hívni kívánt 
számot a megjelenő opciók közül.

Híváselőzmények

1  A Menü alatt a Híváselőzmények ikonra kattintva navigáljon a 
Híváselőzményekhez.

•	 A legtöbb képernyőn a Hívás gombot megnyomva közvetlenül a 
Híváselőzmények képernyőre ugorhat.

2  A nyílgombok segítségével jelölje ki a felhívni kívánt partnert. Nyomja meg 
az OK gombot, vagy válassza a Tárcsázás lehetőséget.

2

2

1

1

3
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Hívás közbeni funkciók	
Hívás közben a következőket teheti:

1 Beállíthatja a hívás hangerejét a felfelé és lefelé nyílgombok megnyomásával. 

2 Elnémíthatja/visszaállíthatja a kimenő hangot a Némítás gomb 
megnyomásával.  A funkciójelző lámpa kékre vált, ha a funkciót engedélyezi. 

3 Be- és kikapcsolhatja a videóátvitelt a Videó adatvédelem gomb 
megnyomásával. A funkciójelző lámpa kékre vált, ha a funkciót engedélyezi. 

4 A hívást fogadhatja a hangszórón keresztül, ha megnyomja a Hangszóró 
gombot. A funkciójelző lámpa kékre vált, ha a funkciót engedélyezi

Pillanatkép készítése
Videóhívás közben pillanatképet készíthet a képernyőről. 

5 Válassza a Pillanatkép lehetőséget. Megjelenik a képernyő pillanatképe.

•	 Válassza a Mentés lehetőséget a pillanatfelvétel mentéséhez. Ha egyik 
lehetőséget sem választja, a pillanatkép mentése után tér vissza a hívás 
megjelenítéséhez. Válassza a Törlés lehetőséget, ha nem szeretné menteni 
a pillanatfelvételt.

•	 A telefonon tárolt képek a Menü képernyő Digitális fényképkeret ikonjának 
kiválasztásával tekinthetők meg.

•	 Válassza a Helyi képek lehetőséget a Digitális fényképkeret képernyőn, 
hogy megtekintse a pillanatfelvételt.

Hívások kezdeményezése és fogadása 
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Hívások fogadása
Bejövő hívás esetén hallja a telefon csörgését, a képernyőn pedig megjelennek 
a hívó azonosító adatai (ha ezt a hívó nem tiltotta le). Ha a hívó fél szerepel 
a Partnerek között, megjelenik a pillanatfelvétel. A képernyőn az alábbi 
Szoftvergombok is megjelennek:

•	 Előnézet – a saját kameraképének előnézetét jeleníti meg, amely továbbításra 
kerül a hívó számára, ha válaszol a hívásra.

•	 Fogadás – a hívás fogadása. A hívást a következő módokon is fogadhatja:

•	 A Hívás gomb megnyomásával

•	 Az OK gomb megnyomásával

•	 A Hangszóró gomb megnyomásával

•	  A kézibeszélő felemelésével

Átirányítás postafiókba	–	a	hívót	átirányítja	a	hang-/videóüzenetek	
postafiókjába.

A nem fogadott hívások a Kezdőképernyőn jelennek meg. 

Csak hanghívások kezdeményezése
A csak hanghívásoknak két típusa van:

1. A videótelefonhoz csatlakoztatott telefonról kezdeményezett hívások.  
Ld.: Ismerkedés a telefonnal: Hátulnézet: Telefon csatlakozó

2. A videótelefonról egy csak hanghívásra képes telefonra kezdeményezett 
hívások.

Ha szeretne csak hanghívást folytatni egy másik videótelefonnal, használja a  
Videó adatvédelem gombot, hogy leállítsa a videóátvitelt.

Hívások kezdeményezése és fogadása 

Megjegyzés:	Megváltoztathatja 
a telefonja csengőhangját. Ld.: 
Beállítások: Billentyűzet és hang 
konfigurálása.
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Konferenciahívás létrehozása (3 szereplős hívás)
3 szereplős konferenciahívás kezdeményezése: 

1 Hívás közben nyomja meg a Konferencia gombot. Az aktuális hívást tartásba 
helyezi, és megjelenik a Tárcsázó.

2 Írja be a harmadik fél számát, és válassza a Tárcsázás lehetőséget.

3 Kezdeményezze a harmadik fél hívását. A két hívás konferenciahívássá való 
összekapcsolásához nyomja meg újra a Konferencia gombot. 

4 A két hívás egy 3 szereplős konferencia hanghívásban kapcsolódik össze.           
A Konferencia jelzőfény kigyullad.

A Konferencia gombot megnyomva egy várakoztatott hívóval is                          
kezdeményezhet konferenciabeszélgetést. Ld.: Válasz várakoztatott hívásra.

Ha videóhívás közben nyomja meg a Konferencia gombot, hogy a várakoztatott 
hívást folytassa, a videóhívás folytatódik, és a harmadik fél csak hanghívás  
formájában kerül hozzáadásra.

Ha	csak	audióhívást	folytat	a	Konferencia gomb	megnyomásakor,	hogy	a	
várakoztatott	hívást	hozzáadja,	a	hívás	3	szereplős	konferenciabeszélgetésként	
folytatódik.

Hívás tartásba helyezése
Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a Tartás gombot. A Tartás jelzőfény 
kigyullad. 

A másik fél számára kijelzésre kerül a tartásba helyezés

A hívás folytatásához nyomja meg a Tartás gombot ismét. A Tartás jelzőfény 
kialszik.

Hívások kezdeményezése és fogadása 
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Válasz várakoztatott hívásra
1 Ha épp telefonál valakivel és egy másik bejövő hívása érkezik, a telefon erre a 

Bejövő hívás üzenet megjelenítésével figyelmezteti.

A képernyőn az alábbi Szoftvergombok is megjelennek:

•	 Befejezés és válasz – az aktuális hívás befejezése és a bejövő hívás fogadása.  

•	 Tartás és válasz – a jelenlegi hívás tartásba helyezése és a bejövő hívás 
fogadása. Ezt a műveletet az OK gomb megnyomásával is végrehajthatja.

2 Ha a Tartás és válasz lehetőséget választja, az aktuális hívás tartásba kerül 
arra az időre, amíg válaszol az új hívásra.

3 A két hívás között a Flash lehetőség kiválasztásával válthat.

4 A Konferencia gomb megnyomásával a két hívást egy 3 szereplős 
konferenciahívásba egyesítheti.

Hívás újratárcsázása
Hívás újratárcsázásához nyomja meg a Hívás gombot egyszer, hogy megjelen-
jen a Híváselőzmények. Az utolsó bejövő vagy kimenő hívás lesz kijelölve. 
Nyomja meg újra a Hívás gombot a kijelölt szám tárcsázásához. 

Hívások kezdeményezése és fogadása 
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Kezdőképernyő
A Kezdőképernyőn a következőkre van lehetősége:

•	 Hívás kezdeményezése a hangszórón át a szám billentyűzet segítségével való 
bevitelével és az OK gomb vagy a Tárcsázás lehetőség kiválasztásával.

•	 Hangszórón keresztül folytatott hívást a Hangszóró gomb megnyomásával és 
számnak a billentyűzet segítségével történő megadásával, majd az OK gomb 
vagy a Tárcsázás lehetőség kiválasztásával is kezdeményezhet.

•	 A Menü megnyitása az OK gomb megnyomásával vagy a Menü lehetőség 
kiválasztásával.

•	 Nem fogadott hívások állapotának megtekintése: azon nem fogadott hívások 
teljes száma, amelyeket még nem tekintett meg. 

•	 Hang- és Videóüzenet fiók állapotának megtekintése: hívások teljes száma, 
új hívások, sürgős hívások és tárolt hívások.

•	 A Hang- és Videóüzenetek postafiókjának elérése az Üzenet lehetőség 
kiválasztásával.

•	 Diavetítés lejátszása az Opciók/Diavetítés lejátszása lehetőség 
kiválasztásával.  Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha vannak a Diavetítés 
aktuális beállításaival lejátszható képek.

•	 A hívott fél által videóhívás során látott saját kép előnézetének megtekintése 
az Opciók/Előnézet kiválasztásával.

•	 Nem fogadott hívások elérése az Opciók/Nem fogadott hívások 
megtekintése kiválasztásával. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha vannak 
még nem ellenőrzött nem fogadott hívások.

•	 Használja a Külső videómegjelenítést a telefon képernyőjének 
külső eszközön való megjelenítéséhez: válassza ki az Opciók/Külső 
videómegjelenítés használata lehetőséget. Ez az opció a Helyi 
videómegjelenítés használata lehetőségre vált, ha a külső megjelenítő 
használatban van.

Kezdőképernyő és Menü

Kezdőképernyő és Menü
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A Kezdőképernyő testre szabható, hogy azon a telefonra feltöltött képek egyike 
jelenjen meg háttérképként. Válassza a Beállítások ikont a Menüből. Ezután 
válassza a Megjelenés elemet, és a jobbra nyílgombbal navigáljon a Kijelző 
lapra.

Fejléc területe

A képernyők felső része a következőket jeleníti meg (kivéve hívás közben):

1   Fejléc/Cím (Megjegyzés: a Kezdőképernyő nem rendelkezik címmel))

2 Használatban lévő kiterjesztés jelzése

3 Opcionális dátum és időkijelzés

4 Beviteli módszer jelzése 

5 Tevékenység jelzése

A dátum és idő kijelzésének bekapcsolásához/kikapcsolásához válassza ki a 
Beállítások ikont a Menüben. Ezután válassza a Megjelenés elemet, és a jobbra 
nyílgombbal navigáljon a Kijelző lapra.

A telefon képernyőjén megjelenített dátum és idő formátumának 
módosításához válassza ki a Beállítások ikont a Menüben. Ezután válassza a 
Dátum és idő lehetőséget.

Kezdőképernyő és Menü

2
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Menü
A Menü képernyő a telefon kulcsfunkcióinak elérésére szolgáló ikonokat jeleníti 
meg. Amikor valamelyik ikonra navigál, a címterületen megjelenik a funkció 
neve. 

Partnerek: Lehetővé teszi, hogy létrehozza a leggyakrabban 
tárcsázott személyek könyvtárát.

Híváselőzmények: Megjeleníti a kimenő, bejövő és nem 
fogadott hívások listáját.

Beállítások:  Itt konfigurálhatja és szabhatja személyre a      
telefonját.

Hang- és videóüzenet: Hozzáférést biztosít a                              
videó/hangpostához.

Digitális fényképkeret: Lehetővé teszi, hogy megtekintse és 
kezelje a képeit, és diavetítést hozzon létre.

Információ: Itt megtalálhatja a telefonszámát, IP címét és más, 
a telefonra vonatkozó műszaki adatokat. Hozzáférést biztosít a 
telefonban található Súgó tartalomjegyzékéhez is.

Kezdőképernyő és Menü

Megjegyzés:	A Menü képernyőn 
kezdeményezhet hívást a hangszórón 
át, ha a billentyűzet segítségével 
megadja a számot és megnyomja 
az OK gombot, vagy kiválasztja a 
Tárcsázás lehetőséget.
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A Hang- és videóüzenet postafiókhoz kétféleképpen férhet hozzá:

1 A Hang- és videóüzenet ikon kiválasztásával a Menüben.

2 Az Üzenet Szoftvergomb kiválasztásával a Kezdőképernyőn.

A Kezdőképernyő jobb alsó részén a következő látható:

•	 A postafiókban lévő üzenetek teljes száma

•	 Az új üzenetek száma

•	 A sürgős üzenetek száma

•	 A tárolt üzenetek száma

•	 Az Üzenet jelzőfény (a jobb szélső a képernyő alatt) szintén információkat 
nyújt a postafiókjáról:

•	 Kikapcsolva = nincs üzenet

•	 Folyamatosan világít = tárolt üzenet(ek)

•	 Villog = új üzenet(ek)

Miután felhívta a hang- és videóüzenetek postafiókja szolgáltatást, kövesse 
a megjelenő parancsokat az üzenetek meghallgatásához, mentéséhez vagy 
törléséhez, az üdvözlőszöveg frissítéséhez vagy módosításához, és az egyéb 
üzenetfunkciók eléréséhez. 

Hang- és videóüzenet

Hang- és videóüzenet1

2
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Külső videómegjelenítés
A telefon videóképének és hangjának küldése egy külső eszközre:

Dugjon be egy kompozit videó + hang kábelt a Videó és hangkimenet               
csatlakozókba a telefon hátulján.

Dugja be a kábel másik végét a külső eszköz videó- és hangbemeneti                  
csatlakozóiba.

•	 Válassza	ki	az	Opciók/Külső videómegjelenítés használata lehetőséget	a	
Kezdőképernyőn.	

1 Válaszoljon Igennel  a felugró „Szeretné használni a külső videót?” kérdésre.

•	 Ha nem tesz semmit, a kijelző visszatér a telefon képernyőre 30 másodperc 
múlva. 

Ha szeretne visszatérni a videó és a hang külső eszközön való megjelenítéséből 
a telefonhoz:

•	 Válassza ki az Opciók/Helyi videómegjelenítés használata lehetőséget a 
Kezdőképernyőn. 

Megjegyzés:	A videókép 
küldése csak a hang küldésével 
együtt használható. Azaz nem 
küldhet videóképet egy külső 
eszközre, miközben a telefonon 
hanghívást bonyolít, és fordítva.

Külső videómegjelenítés

1 Külső videómegjelenítés
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A Partnerek a felhívni kíván személyek nevének, címének, telefonszámának 
és más adatainak tárolására és előhívására szolgál. Az ACN IRIS 5000 
videótelefon 500 névjegy tárolására képes.

A Partnerek képernyőn a következőket teheti:

•	 Partner	kiválasztása	és	felhívása

•	 Partner	hozzáadása/szerkesztése

•	 Partner	adatainak	megtekintése

•	 Partner	törlése

•	 Partnercsoportok	használata

Partner kiválasztása és tárcsázása
1 A Menüben használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Partnerek ikont.

2 Használja a nyílgombokat, hogy kiválasszon egy partnert. A keresés 
funkcióval találhat meg egy névjegyet a hosszú listában. Ahogy megadja a 
karaktereket a keresés mezőben, az eredmények aszerint kerülnek szűrésre. 
Miután kiválasztotta a névjegyet, válassza a Tárcsázás lehetőséget.

3 Ha egy névjegyhez egynél több szám tartozik, megjelenik a számok listája, 
amelyek közül választhat.

Partnerek

Partnerek

3

1

2
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Partner hozzáadása/szerkesztése
•	 A Partnerek képernyőn válassza az Opciók Szoftvergombot, és használja 

a nyílgombokat, hogy kijelölje az Új partner vagy a Partner szerkesztése 
lehetőséget. Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás lehetőséget. 

1 Megjelenik az Áttekintés fül. Adja meg a nevet és a számot. Egy partnernek 
egy nevet és legalább egy számot kell tartalmaznia.

•	 Használja	a	fel	és	le	nyílgombokat,	hogy	navigáljon	a	képernyőn	látható	
információk	között.

•	 Használja az alfanumerikus billentyűzetet, hogy megadja az információ. 
Ld.: Ismerkedés a telefonnal: Szöveg bevitele.

•	 Válassza a Hozzárendelés csoporthoz gombot, hogy hozzárendelje a 
partnert egy csoporthoz. Ld.:	Partnercsoportok	használata.

•	 Használja a jobb és bal nyílgombokat, hogy kiválassza a fülekkel jelölt 
képernyőket.

2 Válassza ki a Média lapot. Válasszon egy képet, amit társítani szeretne a 
partnerrel, és válasszon egy egyedi csengőhangot a partner azonosításához.

3 Válassza ki a Személyes lapot. Adja meg/szerkessze a névjegyhez tartozó 
személyes telefonszámot és címet.

4 Válassza ki a Munkahely lapot. Adja meg/szerkessze a névjegyhez tartozó 
munkahelyi telefonszámot és címet.

5  Ha befejezte az új partner adatainak megadását, válassza a Vissza gombot. 
Az új partner megjelenik a Partnerek képernyőn.

Partnerek

2

4

5
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Partner adatainak megtekintése
1 A Partnerek képernyőn jelöljön ki egy partnert. 

2 Válassza az Opciók Szoftvergombot és használja a nyílgombokat, hogy 
kijelölje a Partner megtekintése lehetőséget. Nyomja meg az OK vagy a 
Kiválasztás gombot. 

3 A Partner megtekintése képernyő megjeleníti az Áttekintés lapot a partnerhez 
megadott információkkal. A partner felhívásához nyomja meg az OK gombot 
vagy válassza a Tárcsázás lehetőséget. 

Ha a partnerhez egynél több szám tartozik, válasszon egy számot a felugró 
menüből.

4   Válassza ki a Hívások lapot, hogy megtekintse az összes hívást, amit az adott 
partnerrel folytatott. A nyílgombokkal válasszon ki egy számot. 

5 Válassza az Opciók Szoftvergombot és használja a nyílgombokat, hogy 
kijelölje a Hívás részletei lehetőséget. Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás 
gombot. Az adott hívás részletei megjelennek.

Partner törlése
•	 A Partnerek képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválasszon egy 

partnert.

•	 Válassza az Opciók gombot és használja a nyílgombokat, hogy kijelölje a 
Partner törlése lehetőséget. 

 A Partner törlése felugró ablak megjelenik.

•	 Válassza az Igen lehetőséget.

Partnerek
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Partnercsoportok használata
Partnerek hozzárendelése partnercsoportokhoz

A partnerek rendszerezéséhez használhat csoportokat. Ha szeretne egy partnert 
egy vagy több csoportba helyezni:

1  A Partnerek képernyőn válassza az Opciók lehetőséget és használja a 
nyílgombokat, hogy kijelölje a Partner szerkesztése lehetőséget. Nyomja 
meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. Megjelenik az Áttekintés fül. 

2 Válassza a Hozzárendelés csoportokhoz gombot.

3  A Hozzárendelés csoportokhoz képernyőn a nyílgombokkal válasszon 
ki egy csoportot. Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot, hogy 
kiválasszon egy csoportot vagy megszüntesse a kiválasztást. Válassza a Vissza 
lehetőséget.

Csoportok megtekintése és kezelése

4 A Partnerek képernyőn válassza az Opciók Szoftvergombot, és használja a 
nyílgombokat, hogy kijelölje a Csoportok megjelenítése lehetőséget. Nyomja 
meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. Megjelenik a Válasszon csoportot 
felugró ablak. 

•	 A nyílgombokkal válasszon ki egy csoportot. Nyomja meg az OK vagy a 
Kiválasztás lehetőséget.

5 A Partnerek képernyő most már csak a kiválasztott csoport tagjait jeleníti 
meg. A csoport megtekintésekor végezhet rajta módosításokat:

•	 Válassza az Opciók/Csoport beállítása Csengőhang lehetőséget, 
hogy egyedi csengőhangot válasszon a csoport számára.

•	 Válassza ki az Opciók/Csoport törlése lehetőséget, hogy törölje a 
csoportot (nem áll rendelkezésre a Munkahelyi vagy a Személyes csoport 
esetén). A csoport törlésével nem törli a csoportban lévő partnereket.

•	 Válassza az Opciók/Csoport átnevezése lehetőséget az Ön által 
létrehozott csoportok átnevezéséhez (nem áll rendelkezésre a Munkahelyi 
vagy a Személyes csoport esetén).

•	 Válassza az Opciók/Csoport tagjainak kiválasztása lehetőséget, 
ha partnereket szeretne adni a csoporthoz.

•	 Válassza a Vissza lehetőséget, hogy visszatérjen az összes partner közé.

•	 Válassza az Opciók/Új csoport lehetőséget, hogy új csoportot hozzon 
létre.

Partnerek
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A Híváselőzmények az utolsó 50 hívást tartalmazó naplót jeleníti meg.

A Híváselőzmények képernyőn a következőkre van lehetősége:

•	 VA	bejövő,	kimenő	és	nem	fogadott	hívások	megtekintése

•	 Tárcsázás	a	híváselőzmények	listáról

•	 A	hívó	mentése	a	partnerlistába

•	 A	hívás	részleteinek	megtekintése

•	 Hívás	törlése

Bejövő, kimenő és nem fogadott hívások 
megtekintése
1 A Menüben használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a 

Híváselőzmények ikont. Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás 
lehetőséget.

2 A Híváselőzmények képernyő megjeleníti az Összes hívás lapot. 
Ikonok jelzik, hogy a hívás bejövő, kimenő vagy nem fogadott volt-e. 

3 Használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Kimenő, Bejövő vagy Nem 
fogadott hívások lapokat

Tárcsázás a Híváselőzmények listáról
•	 Az Összes, Kimenő, Bejövő és Nem fogadott hívások lapokon használja 

a nyílgombokat, hogy kiválasszon egy számot, és nyomja meg az OK 
gombot, vagy válassza a Tárcsázás lehetőséget.

Híváselőzmények

Híváselőzmények

2

1

3



33

A hívó mentése a partnerlistába

1 A Híváselőzmények képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválasszon 
egy bejegyzést az  Összes, Kimenő, Bejövő és Nem fogadott hívások lapok 
egyikén. Válassza az Opciók/Menés a Partnerek közé lehetőséget. 

•	 Megjegyzés:	Ha	a	kiválasztott	szám	már	szerepel	a	Partnerek	között,	az	Opciók	
menüben a Részletek megtekintése lehetőség jelenik meg a Mentés a 
Partnerek közé helyett.

•	 Az	Új	partner	képernyő	már	a	számmal	(és	a	névvel,	ha	van)	jelenik	meg.

2 Adja meg a hiányzó kapcsolati adatokat. Válassza a Vissza lehetőséget,  
hogy mentse a partnert és visszatérjen a Híváselőzmények közé.

Hívás részleteinek megtekintése

•	 Ha a Híváselőzmények képernyőn szeretne megtekinteni egy hívást, 
használja a nyílgombokat, hogy kiválasszon egy bejegyzést az Összes, 
Kimenő, Bejövő és Nem fogadott hívások lapok egyikén. Válassza az Opciók/
Részletek megtekintése lehetőséget.

Hívás törlése

3 Ha	a	Híváselőzmények	képernyőn	szeretne	törölni	egy	hívást,	használja	a		
nyílgombokat,	hogy	kiválasszon	egy	bejegyzést	az	Összes,	Kimenő,	Bejövőőés	
Nem	fogadott	hívások	lapok	egyikén.	Válassza	az	Opciók/Törlés	lehetőséget.

4	 Az	összes	hívás	törléséhez	válassza	az Opciók/Törlés	lehetőséget.	Használja	a	
nyílgombokat,	hogy	kiválassza	az	összes	hívást	vagy	kategóriát.	Nyomja	meg	
az	OK	gombot,	vagy	válassza	a	Kiválasztás lehetőséget.

Híváselőzmények
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A Beállítások a telefon konfigurálását és testre szabását teszi lehetővé. 

A Beállítások képernyőn a következőket teheti:

•	 A	telefon	megjelenésének	konfigurálása

•	 A	kijelző	beállításainak	konfigurálása

•	 A	billentyűzet	és	hangok	konfigurálása

•	 A	hálózati	beállítások	konfigurálása

•	 A	dátum	és	az	idő	beállítása

A megjelenés konfigurálása
1 Menüben használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Beállítások ikont. 

Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot.

2 Megjelenik a Beállítások menü. Használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a 
Megjelenés lehetőséget, és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot.

A téma konfigurálása
3 Válasszon ki egy Témát. A kiválasztott téma meghatározza az egyes 

képernyők fejlécének és láblécének megjelenését. Emellett minden témához 
tartozik egy szín- és háttérkészlet is:

•	 Új	téma	kiválasztásakor	annak	előnézete	frissül	a	bal	oldalon.

4 Válasszon ki egy Színt. A kiválasztott színséma meghatározza a képernyőn a 
kijelöléshez, szövegekhez és gombokhoz használt színeket. 

5 Válasszon egy Hátteret. A kiválasztott háttérkép fog megjelenni minden 
képernyőn.

•	 Válassza	a Vissza	lehetőséget,	ha	végzett	a	beállításokkal.	Visszatér	a	
Beállítások	képernyőre.

Beállítások

Beállítások
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Beállítások

A kijelző konfigurálása
1 Használja	a	jobb	nyílgombot,	hogy	a	Témák	lapról	a	Kijelzőő	lapra	váltson.

2	 Adja	meg	az	LCD Kijelző	fényerő-beállítását.	A	módosítás	eredménye	
láthatóvá	válik,	ahogy	az	egyes	opciókat	kijelöli.

3	 Válasszon	ki	egy	Képernyővédő lehetőséget.	A	képernyővédő	akkor	jelenik	
meg,	ha	a	telefont	15	percig	-	vagy	az	Ön	által	kiválasztott	ideig	-	nem	
használja	(az	alábbiak	szerint).	

•	 Nincs képernyőkímélő:	Az	utoljára	megjelenített	képernyőőmarad	
megjelenítve.

•	 Kezdőképernyő megjelenítése: Megjeleníti a Kezdőképernyőt.  
Ezzel a beállítással a kijelző a Kezdőképernyő megjelenítésekor 15 perc 
inaktivitás után kikapcsol.

•	 Diavetítés lejátszása: Diavetítés lejátszása az aktuális beállításokkal. 
Ha a diavetítés az aktuális beállításokkal nem játszható le, a 
Kezdőképernyő jelenik meg.

•	 LCD ki:  Az LCD-kijelző kikapcsolása. (Az Ön által meghatározott idő 
szerint.)

•	 Válassza ki azt az időtartamot, amíg a Képernyőkímélő 
bekapcsolásához a telefonnak inaktívnak kell lennie. Jelölje ki a beviteli 
mezőt, és nyomja meg az OK vagy a Szerkesztés gombot. 

 A	felfelé	és	lefelé	nyílgombokkal	válasszon	egy	értéket,	vagy	adjon	
	 meg	egy	értéket	a	billentyűzet	segítségével	30	és	600	között.

 Ha aktiválta, bármelyik gomb megnyomása, a kézibeszélő felemelése vagy 
bejövő hívás fogadása kikapcsolja a képernyőkímélőt. A számgombok 
megnyomása megjeleníti a Tárcsázót. A Hívás gomb megnyomása 
megjeleníti a Híváselőzmények képernyőt. A Hívás vége gomb megnyomása 
megjeleníti a Kezdőképernyőt. Bármelyik másik gomb megnyomása 
megjeleníti a legutoljára megnyitott képernyőt.

 A képernyőkímélő nem kerül aktiválásra diavetítés lejátszásakor, ha az 
előnézet aktív, illetve, ha hívás van folyamatban.

Megjegyzés:	Ha itt kiválasztja a 
“Diavetítés lejátszása” lehetőséget, 
az ugyanolyan, mintha a “Lejátszás 
képernyőkímélőként” lehetőséget 
választotta volna a Digitális képkeret 
beállítása lapon.
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4 Válasszon egy Háttérképet. A kiválasztott háttérkép fog megjelenni a 
Kezdőképernyőn. Nyomja meg a Kép kiválasztása gombot, és navigáljon 
valamelyik, a telefonra feltöltött képre annak kiválasztásához. A kiválasztott 
kép előnézete jelenik meg. 

•	 Válassza a Kép eltávolítása gombot a háttérkép törléséhez egy új kép 
kiválasztása nélkül.

5 Válasszon egy Nyelvet. Válassza ki az Igen lehetőséget, hogy megerősítse 
a nyelv módosítását. A telefon újraindul, a képernyő frissül a kiválasztott 
nyelvre, ha a Kijelző beállítások mentésre kerültek.

6 Kapcsolja ki vagy be a Dátum és idő megjelenítését a képernyő felső részén.

•	 Válassza	a Vissza lehetőséget,	ha	végzett	a	beállításokkal.	Visszatér	a	
Beállítások	képernyőre.	

Beállítások
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A hang konfigurálása
1 A Beállítások képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Hang 

lehetőséget, és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot.

2 Válasszon egy Csengőhangot. A készülék ezt a csengőhangot használja 
az összes bejövő híváshoz, kivéve azokat a partnereket, akikhez külön 
csengőhangot rendelt.

Az	aktuális	csengőhang	lejátszásra	kerül,	ha	kijelöli	a	gombot.	Válassza	ki	a	
gombot,	hogy	megjelenítse	a	Csengőhang	kiválasztása	felugró	ablakot.	
Ahogy	kijelöli	az	egyes	csengőhangokat,	lejátszásra	kerülnek.	Jelölje	ki	a	
kívánt	hangot,	majd	nyomja	meg	a	Kiválasztás	gombot.

3 Válassza ki a Csengetés, Kézibeszélő és a Hangszóró hangereje 
beállításokat. Jelölje ki a beviteli mezőt, és nyomja meg a Szerkesztés vagy 
az OK gombot. A felfelé és lefelé nyílgombokkal válasszon egy értéket, 
vagy adjon meg egy értéket a billentyűzet segítségével 0 és 100 között. 

•	 A	hívás	közben	végzett	módosítások	az	itt	megjelenőőbeállítások	
esetében	is	elvégzésre	kerülnek.	Ha	például	egy	a	hangszórón	
folytatott	hívás	közben	megnöveli	a	hangerőt,	a	következő	hangszórón	
folytatott	hívásnak	is	ez	lesz	a	hangereje.	Ha	nem	szeretné,	hogy	a	hívás	
közben	végzett	módosítások	megmaradjanak,	válassza	ki	a	„Ne	mentse	
a	hívás	közben	végzett	módosításokat”	beállítást	ezen	a	képernyőn.

Megjegyzés:	A telefonja megtartja 
a kézibeszélő és a hangszóró 
hangerejének hívás közben végzett 
módosításait, ha nem menti a 
kiválasztott beállításokat.

Beállítások

2

1

3
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A hálózat konfigurálása
A hálózati beállítások előzetesen konfigurálásra kerültek a videóhívásokhoz. 

1	 A	Beállítások	képernyőn	használja	a	nyílgombokat,	hogy	kiválassza	a	Hálózat 
lehetőséget,	és	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	gombot.

2	 Válassza	ki	azt	a	Sávszélesség	beállítást,	ami	valamivel	alacsonyabb,	mint	a	
feltöltési	sebessége.	Például,	ha	a	feltöltési	sebessége	300	kbps,	válassza	a	
250-et.

•	 Ha	nem	ismeri	a	kapcsolat	sebességét,	keresse	fel	a	http://eu-speed.
acndigital.net/network-check.html	címet.

•	 Mindenképpen	olyan	számítógépen	futtassa	le	ezt	a	tesztet,	
ami	közvetlenül	csatlakozik	a	routerhez	vagy	a	modemhez,	és	ne	
vezeték	nélküli	kapcsolaton	futtassa.	Emellett	ellenőrizze,	hogy	nincs-e	
folyamatban	videóhívás.

3	 Válasszon	egy	IP	beállítást	az	IP	cím	megszerzése	lehetőséghez.	Adja	meg	a	
megfelelőő	információt	a	választott	beállítás	típusához.

Az összetettebb beállításokat illetően kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ACN 
Ügyfélszolgálatával. 

Beállítások

2

1

3
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A dátum és az idő beállítása
1 A Beállítások képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Dátum 

és idő lehetőséget, és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot.

2 Válasszon egy Területet és egy Időzónát. A rendelkezésre álló időzónák a 
kiválasztott területtől függenek.

3 Válassza ki az Idő és a Dátum Formátumát. A kiválasztott formátumok 
lesznek használatban mindenhol, ahol az idő és a dátum megjelenik a 
telefonon, beleértve a Híváselőzményeket is.

•	 Válassza	a	Vissza	lehetőséget,	ha	befejezte	a	beállítást.	Visszatér	a	
Beállítások	képernyőre.

Megjegyzés:	A bal oldalon 
megjelenített dátum úgy módosul, 
hogy tükrözze az Ön beállításait.

Beállítások

2

1

3
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Rendszergazdai beállítások
ÖN NEM MÓDOSÍTHATJA A BEÁLLÍTÁSOKAT A RENDSZERGAZDAI MENÜKBEN. 
KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ACN ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁVAL

Beállítások
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A Digitális fényképkeret lehetővé teszi a fényképek megtekintését és                     
átmásolását a telefon és egy USB eszköz között. Albumokat is létrehozhat 
fényképei számára, és diavetítést is beállíthat a fényképek megjelenítéséhez              
a telefon képernyőjén, ami így Digitális fényképkeretként használható.

A Digitális fényképkeret képernyőn a következőkre van lehetősége:

•	 Diavetítés	lejátszása

•	 Diavetítés	konfigurálása

•	 Kép	albumok	létrehozása	és	használata

•	 Képek	megtekintése	a	telefonon

•	 Saját	képek	betöltése

•	 Képek	másolása	USB-re

•	 USB	képek	megtekintése

Diavetítés lejátszása
A diavetítést elindíthatja a Kezdőképernyőről, ha kiválasztja az Opciók/Lejátszás 
Diavetítés lehetőséget. Emellett közvetlenül az USB flash meghajtóról is 
lejátszhat diavetítést. Csatlakoztassa a meghajtót a telefon hátuljába és válassza 
ki a “Diavetítés lejátszása USB-ről” lehetőséget a felugró menüben. A Digitális 
fényképkeret képernyőkön módosíthatja és lejátszhatja a diavetítést:

1 A Menüben használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Digitális 
fényképkeret ikont.

2 Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. A Digitális fényképkeret 
Áttekintő lap megjelenik.

•	 Ez	a	képernyő	megjeleníti	a	diavetítés	aktuális	beállításait.

3 Használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Diavetítés lejátszása gombot, 
és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. A telefon elkezdi 
megjeleníteni a fényképeket a képernyőn.

4 A diavetítés folyamatosan játssza le a fényképeket. Nyomjon meg egy 
gombot, ha szeretné leállítani és visszatérni a Digitális fényképkeret 
képernyőre.

Digitális fényképkeret

Megjegyzés:	A telefonon találhatók 
előre feltöltött képek, melyekkel  
megtekintheti ezt a funkciót.

Digitális fényképkeret

2

4

1

3
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Digitális fényképkeret

Diavetítés konfigurálás
1 A Digitális képkeret képernyőn használja a jobb nyílgombot, hogy az             

Áttekintés lapról a Beállítások lapra lépjen.

2 Válassza ki a Képek konfigurálása lehetőséget: 

•	 Helyi képek használata	–	ezek	a	képek	a	telefonján	találhatóak,	szemben	
az	USB	flash	meghajtón	található	képekkel.

•	 A	nyílgombok	segítségével	válassza	ki	a	Helyi képek használata 
lehetőséget.

•	 Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	gombot.	Egy	pipa	jelenik	meg.	
A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kijelölés törlése	
lehetőséget.

•	 USB képek használata,	ha	vannak	–	ezek	a	képek	a	telefon	hátuljába	
helyezett	USB	flash	meghajtón	találhatók.	Ld.: Ismerkedés a telefonnal:   
	Megtekintés:	USB.	

•	 A	nyílgombok	segítségével	válassza	ki	az	USB használata	lehetőséget.

•	 Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	gombot.	Egy	pipa	jelenik	meg.	
A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kijelölés törlése 
lehetőséget.

•	 Albumok kiválasztása	–	ha	a	Helyi képek használata	lehetőséget	
választotta,	válasszon	albumot	a	diavetítéshez.	

•	 A	nyílgombokkal	válassza	ki	az	Albumok kiválasztása	gombot.	

•	 A	nyílgombokkal	válassza	ki	az	Összes, Munkahelyi, Személyes	albumot,	
vagy	az	Ön	által	létrehozott	albumok	valamelyikét.	Nyomja	meg	az	OK 
vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget.	Ha	elkészült,	válassza	a Vissza	gombot.

2

1
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Digitális fényképkeret

3 3 Válassza ki a Diavetítés további beállításait:

•	 Másodperc/Kép	–	adja	meg	a	képek	megjelenésének	hosszúságát:	
Használja	a	nyílgombokat	a	választáshoz.	A	billentyűzettel	írjon	be	egy	5	
és	90	közötti	értéket,	vagy	használja	a	felfelé	vagy	lefelé	nyílgombokat	az	
érték	módosításához	5	másodperces	lépésekben.	Ha	végzett,	nyomja	meg	
az	OK gombot	vagy	válassza	az	Elfogadás	lehetőséget.

•	 Ismétlés –	meghatározhatja,	hogy	a	diavetítés	egyszer	vagy	ismételten	
jelenjen-e	meg:	használja	a	nyílgombokat	az	Ismétlés	kiválasztásához.	
Nyomja	meg	az	OK	vagy	a Kiválasztás	gombot.	Egy	pipa	jelenik	meg.												
A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kijelölés törlése	
lehetőséget.

•	 Nevek megjelenítése	–	meghatározhatja,	hogy	diavetítés	közben	
megjelenjen-e	a	képek	neve:	A	nyílgombok	segítségével	válassza	ki	a	
Nevek megjelenítése	lehetőséget.	Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	
gombot.	Egy	pipa	jelenik	meg.	

•	 Lejátszás képernyőkímélőként	Válassza	ki,	hogy	a	diavetítés	legyen-e	
a	képernyőkímélőő:	A	nyílgombok	segítségével	válassza	ki	a	Lejátszás	
képernyőkímélőként	lehetőséget.	Ld.:	Beállítások:	A	kijelző	konfigurálása:	
Képernyőkímélő.	Nyomja	meg	az	OK vagy	a	Kiválasztás	gombot.	Egy	pipa	
jelenik	meg.	A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kijelölés 
törlése	lehetőséget.
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Albumok létrehozása és használata
1 A Digitális fényképkeret képernyőn válassza a Helyi képek lehetőséget. 

Hozzon létre új albumot az Opciók/Új album kiválasztásával. A billentyűzet 
segítségével írja be az album nevét. Ld.: Ismerkedés a telefonnal: Szöveg 
bevitele. Használja a Törlés gombot a karakterenkénti törléshez; tartsa 
lenyomva a Törlés gombot a teljes bejegyzés törléséhez. Ha végzett, nyomja 
meg az OK gombot vagy válassza az Elfogadás lehetőséget.

 Válassza ki az új albumhoz hozzáadni kívánt képeket. A nyílgombok 
segítségével navigáljon egy képre, és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás 
lehetőséget a kép kijelöléséhez. Egy pipa jelenik meg. A kijelölés törléséhez 
nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás lehetőséget újra. Válassza a Hozzáadás 
lehetőséget, ha elkészült.

 Tekintsen meg egy albumot az Opciók/Album megjelenítése lehetőség 
kiválasztásával. Egy felugró ablak megjeleníti az összes aktuális albumot. 
Használja a nyílgombokat, hogy kiválasszon egy albumot és nyomja meg 
a Kiválasztás gombot. Válassza a Nincs albumban lehetőséget, hogy olyan 
képeket tekintsen meg, amelyeket nem adott egy albumhoz sem. 

 A kép albumokat az Opciók menüvel kezelheti:

•	 Adjon	képeket	az	aktuális	albumhoz	az	Opciók/Album	adás	lehetőség	
kiválasztásával.	A	nyílgombok	segítségével	navigáljon	egy	képre,	és	nyomja	
meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	gombot	a	kép	megjelöléséhez.	Egy	pipa	
jelenik	meg.	A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	
lehetőséget	újra.	Válassza	a	Hozzáadás	lehetőséget,	ha	elkészült.

•	 Távolítson	el	képeket	az	aktuális	albumból	az	Opciók/Eltávolítás 
albumból	lehetőség	kiválasztásával.	A	nyílgombok	segítségével	navigáljon	
egy	képre,	és	nyomja	meg	az	OK vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget	a	kép	
kijelöléséhez.	Egy	pipa	jelenik	meg.	A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	
az	OK	vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget	újra.	Válassza	az	Eltávolítás	
lehetőséget,	ha	elkészült.

•	 Nevezzen	át	egy	albumot	az	Opciók/Album átnevezése	lehetőség	
kiválasztásával.	A	billentyűzet segítségével	írja	be	az	adatokat.	Ld.: 
Ismerkedés a telefonnal: Szöveg bevitele.	Használja	a	Törlés	gombot	a	
karakterenkénti	törléshez;	tartsa	lenyomva	a	Törlés	gombot	a	teljes	
bejegyzés	törléséhez.	Ha	végzett,	nyomja	meg	az	OK vagy	az	Elfogadás	
lehetőséget.	

•	 Távolítson	el	egy	albumot	az	Opciók/Album törlése	lehetőség	
kiválasztásával.	Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget.

Digitális fényképkeret

4

2

1

3
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Képek megtekintése a telefonján
1 A Digitális fényképkeret képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválassza 

a Helyi képek gombot.  Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. 

2 A Helyi képek képernyő megjelenik. Használja a nyílgombokat, hogy 
görgessen a képek között. 

3 A kép részleteinek és nagyobb verziójának megtekintéséhez a nyílgombokkal 
válasszon ki egy képet. Nyomja meg az OK vagy a Megtekintés lehetőséget.

4 Kép megtekintése közben a következő lehetőségek közül választhat:

•	 Opciók/Törlés

•	 Opciók/Átnevezés

•	 Opciók/Mentés partnerképként

•	 Opciók/Albumok kiválasztása

Digitális fényképkeret

4
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A saját képek betöltése
1 Illessze az USB flash meghajtót a telefon hátulján található USB portba. (Ld.: 

Ismerkedés	a	telefonnal:	Hátulnézet:	USB.) Egy felugró ablak jelenik meg.

2 Használja a nyílgombokat, hogy kiválassza a Képek másolása telefonra 
lehetőséget. Nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. Egy képernyő 
jelenik meg, amely az USB meghajtón található összes képet tartalmazza.

3 A nyílgombok segítségével navigáljon egy képre, és nyomja meg az OK vagy 
a Kiválasztás gombot a kép megjelöléséhez. Egy pipa jelenik meg. A kijelölés 
törléséhez nyomja meg újra az OK vagy a Kiválasztás lehetőséget. 

4 A képek kiválasztásának befejeztével válassza a Másolás lehetőséget. 
Megtörténik a kép(ek) átmásolása, és az(ok) megjelennek a Helyi képek 
között.

Digitális fényképkeret

4

2
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Megjegyzés:	Ez a felugró ablak                  
minden alkalommal megjelenik,                   
ha behelyez egy USB meghajtót, 
ha éppen nincs folyamatban hívás. 
Nem kell a Helyi képek képernyőn lennie, 
hogy behelyezhesse az USB meghajtót.

Megjegyzés:	Maximum 500 képet 
tárolhat az ACN IRIS 5000 videótelefonon.
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Képek másolása USB-re
Kétféleképpen másolhat képeket a telefonról USB meghajtóra.

1 A Helyi képek képernyőn válassza ki az Opciók/Másolás USB-re lehetőséget.

•	 Egy	képernyőőjelenik	meg,	amely	a	telefonon	található	összes	képet	
tartalmazza.

•	 A	nyílgombok	segítségével	navigáljon	egy	képre,	és	nyomja	meg	az	OK	
vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget	a	kép	megjelöléséhez.	Egy	pipa	jelenik	
meg.	A	kijelölés	törléséhez	nyomja	meg	újra	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	
lehetőséget.

•	 A	képek	kiválasztásának	befejeztével	válassza	a	Másolás	lehetőséget.	
Megtörténik	a	kép(ek)	átmásolása,	és	az(ok)	megjelennek	az	USB	képek	
között.

2 A Helyi képek képernyőn a nyílgombokkal válassza ki a képet. 

•	 Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Megtekintés	gombot.	Nyomja	meg	az	OK	vagy	
a	Másolás	USB-re lehetőséget.

•	 Megtörténik	a	képek	átmásolása,	és	azok	megjelennek	az	USB	képek	
között.

Digitális fényképkeret
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USB képek megtekintése
1	 A	Digitális	fényképkeret	képernyőn	használja	a	nyílgombokat,	hogy	kiválassza	

az	USB képek gombot.	Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Kiválasztás	lehetőséget.	
Az	USB	képek	képernyőőmegjelenik.

2	 Használja	a	nyílgombokat,	hogy	görgessen	a	képek	között.	

3	 A	kép	részleteinek	megtekintéséhez	a	nyílgombokkal	válasszon	ki	egy	képet.	
Nyomja	meg	az	OK	vagy	a	Megtekintés	lehetőséget.

4	 A	kép	megtekintése	közben	választhatja	az	Opciók/Másolás	telefonra	
lehetőséget.

Digitális fényképkeret

Megjegyzés:	Az USB képek  gomb 
inaktív,	ha	a	telefon	nem	észlel	USB	
meghajtót.
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Az Információs képernyőn könnyedén megtekintheti az ACN IRIS 5000 
videótelefon nevét és telefonszámát, valamint egyéb technikai adatokat. 
Erről a képernyőről a telefon beépített Súgóját is megnyithatja.

1 A Beállítások képernyőn használja a nyílgombokat, hogy kiválassza az 
OK vagy a Kiválasztás lehetőséget.

2	 Az	Információs	képernyőőmegjeleníti	a	telefon	adatait,	amelyeket	
esetleg	meg	kell	adnia	a	szervizzel	folytatott	beszélgetés	során.

3	 Használja	a	jobb	nyílgombot,	hogy	a	Súgó	lapra	lépjen.	A	Súgó	
képernyőő	megjeleníti	a	súgó	témákat.

•	 A	telefon	használatának	alapjai

•	 Hang-	és	videóüzenet

•	 Videókép	küldése

•	 Partnerek

•	 Híváselőzmények

•	 Beállítások

•	 Digitális	fényképkeret

4 Használja a fel és le nyílgombokat, hogy kiválassza a Súgótémát, 
 és nyomja meg az OK vagy a Kiválasztás gombot. A beépített Súgó 
böngésző megjeleníti a súgótémákat.

Információ és Súgó

Információ és Súgó

4
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Általános problémák

Probléma Megoldás

Nem tudom bekapcsolni        
a telefont.

Nem hallom a tárcsahangot 
a telefon kézibeszélőjén.

Nem hallom a tárcsahangot 
a telefon hangszórójában.

Nem tudok hívást               
kezdeményezni.

Nem tudok bejövő hívásokat 
fogadni.

Sokáig tart, amíg az ACN IRIS 
5000 videótelefon létrehozza 

a kapcsolatot.

Amikor bejövő hívás érkezik, 
a képernyő bekapcsol, de 
nem hallom a csengetési 

hangot.

•	 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően 
csatlakozik-e. 

•	 Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozóaljzat 
működik-e: csatlakoztasson hozzá órát, rádiót vagy 
más eszközt.

•	 Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csatlakoztatva 
van-e a videótelefon bal oldalán lévő porthoz.

•	 Csatlakoztassa az ACN IRIS 5000 videótelefont 
közvetlenül a modemhez vagy routerhez. Ld.: Első 
lépések: A videótelefon csatlakoztatása a hálózathoz. 
Ha ekkor hallja a tárcsahangot, a hiba a routerben 
van.

•	 Ellenőrizze, hogy az internetkábel csatlakozik-e a 
WAN porthoz vagy a LAN porthoz. 

•	 Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csatlakozik-e a 
videótelefonhoz. 

•	 Indítsa újra a telefont úgy, hogy kihúzza, majd 
ismét csatlakoztatja a tápellátást.  

•	 Ha a hívott fél magánhálózaton vagy tűzfalon 
keresztül használja a videótelefont, előfordulhat, 
hogy a hívás nem hozható létre.

•	 Ha a videótelefont magánhálózaton vagy tűzfalon 
keresztül használja, előfordulhat, hogy nem 
fogadhat hívásokat.

•	 Indítsa újra a telefont úgy, hogy kihúzza, majd 
ismét csatlakoztatja a tápellátást. 

1. Húzza ki a tápkábelt a modemből.
2. Húzza ki a tápkábelt a routerből.
3. Húzza ki a tápkábelt az ACN IRIS 5000 

videótelefonból.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a modemhez és várjon, 

amíg csatlakozik az Internethez.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a routerhez és várjon, 

amíg csatlakozik a modemhez és az Internethez.
6. Csatlakoztassa a tápkábelt az ACN IRIS 5000 

videótelefonhoz

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	Csengetés	hangereje	nem	“0”	
értékre	van-e	állítva.		Ld.: Beállítások: Billentyűzet és 
hang konfigurálása.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás
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Problémák a telefonnal

Probléma Megoldás

 
Nem tudok hívást fogadni 

a videótelefonhoz 
csatlakoztatott 

hagyományos telefonnal

Nem tudok hívást kezdemé-
nyezni a videótelefonhoz 

csatlakoztatott hagyományos 
telefonnal

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	telefon	megfelelően	működik-e	
a videótelefonhoz való csatlakoztatás nélkül. 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	videótelefon	telefonkábele	
csatlakozik-e a hagyományos telefonhoz. 

•	 A	telefont	közvetlenül	a	porthoz	csatlakoztassa.					
Ne használjon házi vezetékeket, külső 
hívóazonosító eszközt vagy üzenetrögzítőt. 

 
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	telefon	megfelelően	működik-e	

a videótelefonhoz való csatlakoztatás nélkül.
•	 Ellenőrizze,	hogy	az	ACN	IRIS	5000	videótelefon	

telefonkábele csatlakozik-e a hagyományos 
telefonhoz. ld.: Első lépések: Hagyományos telefon 
csatlakoztatása az ACN IRIS 5000 videótelefonhoz.

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	telefon	Hang	tárcsázásra	van-e	
állítva, nem pedig Impulzus tárcsázásra. 

•	 A	telefont	közvetlenül	a	porthoz	csatlakoztassa.							
Ne használjon házi vezetékeket, külső 
hívóazonosító eszközt vagy üzenetrögzítőt

Hibaelhárítás
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Problémák a videóval

Probléma Megoldás

A hívás létrejön, de a másik 
fél képernyője sötét, a 
hangminőség gyenge.

A hívás létrejön, hang és kép 
van, de a hívott fél nem hall 

és nem lát engem.

A hívás létrejön, hang és kép 
van, de a hívott fél csak hall, 

de nem lát engem.

A másik fél képernyője        
lefagyott, nincs hang.

Hallja a hívott felet, de nincs 
bejövő videó a képernyőn.

A bejövő videó túl sötét.

A bejövő videó lefagy.

•	 Kérje	meg	a	másik	felet,	hogy	javítson	a	helyiség	
megvilágításán. ld.: Első lépések: A lehető legjobb 
minőségű videókép elérése. 

•	 Próbálja	meg	beállítani	az	LCD	képernyője	
fényerejét. Beállítások: A kijelző konfigurálása.

•	 Ha	a	videótelefont	magánhálózaton	vagy	tűzfalon	
keresztül használja, előfordulhat, hogy nem 
fogadhatja a másik fél képernyőjét. 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	hívott	fél	videókészüléke	
megfelelően működik-e. 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	videótelefon	megfelelően	
csatlakozik-e az Internethez. 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	hívott	fél	videótelefonjának	
Internet-kapcsolata nem szakadt-e meg. 

•	 Bontsa	a	hívást	és	próbálja	újra.	

•	 Kérje	meg	a	másik	felet,	hogy	javítson	a	helyiség	
megvilágításán. Ld.: A telefon beállítása: A lehető 
legjobb minőségű videókép elérése. 

•	 Próbálja	meg	beállítani	az	LCD	képernyője	
fényerejét. Beállítások: A kijelző konfigurálása

•	 Várjon	pár	másodpercet,	hogy	a	probléma	
megoldódjon magától. Előfordulhat, hogy az Ön 
vagy a hívott fél Internetkapcsolata túlterhelt. 
Bontsa a hívást és próbálja újra.

Hibaelhárítás
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Problémák a hanggal

Probléma Megoldás

A hívás létrejön, a videó 
látható, de nincs hang.

A hívás létrejön, hang és  
kép van, de a hívott fél nem 

hall és nem lát engem.

A hívás létrejön, látom és  
hallom a másik felet,  

ő azonban csak lát,  
de nem hall engem.

A másik fél képernyője        
lefagyott, nincs hang.

A hívás visszhangos.

•	 Növelje	a	hangerő	szintjét.	Ld.: Beállítások: 
Billentyűzet és hang konfigurálása.

•	 Kérje	meg	a	másik	felet,	hogy	ellenőrizze,	nincs-e	
elnémítva.

•	 Ha	a	videótelefont	magánhálózaton	vagy	tűzfalon	
keresztül használja, előfordulhat, hogy nem 
fogadhatja a másik fél hangját.

 
•	 Ha	a	videótelefont	magánhálózaton	vagy	tűzfalon	

keresztül használja, előfordulhat, hogy nem 
fogadhatja a másik fél képernyőjét.

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	hívott	fél	audiókészüléke	
megfelelően működik-e. 
 

•	 Ellenőrizze, hogy a videótelefon megfelelően 
csatlakozik-e az Internethez. 

•	 Ellenőrizze, hogy a hívott fél videótelefonjának 
Internet-kapcsolata nem szakadt-e meg.

•	 Csökkentse a hangerőt. 

•	 Előfordulhat,	hogy	a	helyiség	akusztikája	nem	
tökéletes. Próbálja másik helyre átvinni a telefon, 
ahol jobb az akusztika. 

Hibaelhárítás


