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NAVIGÁCIÓS TIPPEK

Videophone

AZ IRIS X VIDEÓTELEFON HASZNÁLATA

1 Hívás/Vonal lapok – Az ACN IRIS 
X Videótelefon max. 3 egyidejű, 
bejövő/kimenő hívást támogat.

2 Hangkimenet – Hangszóró, 
Kézibeszélő vagy Fejhallgató 
kiválasztásához.

3 Hangerőszabályzók.

4 Hangposta – Hang- és 
Videópostához.

5 A szám tárcsázása után nyomja 
meg az Hanghívás vagy Videó 
hívás gombot.

gyors referencia 
kézikönyv

Az IRIS X négy asztali képernyő segítségével intuitív és hatásos, 
érintőképernyős navigációt tesz lehetővé. A képernyők váltásához 
húzza az ujját a főképernyőn balra vagy jobbra, vagy nyomja meg 
a    gombot.

� A  gombbal érhetők el a rendelkezésre álló 
alkalmazások, eszközök és funkciók.

� A  gomb jeleníti meg a tárcsázó billentyűzetet hang- 
és videóhívásokhoz és a kapcsolódó opciókhoz.

� Az eszközök olyan alkalmazások, amelyek hozzáadhatók, 
mozgathatók vagy törölhetők az asztalról.
•	Az eszköz módosításához érintse az eszközt addig, amíg 

meg nem jelennek a Bezárás/Beállítás opciók.

•	Ha további eszközöket szeretne megjeleníteni az asztalon, 
húzza a kívánt eszközt az alsó menüből az asztalra.

•	További eszközök megtekintéséhez a  gombbal nyissa 
meg az Eszközsort.

� A telefon alsó-középső részében található Home 
(kezdőképernyő) billentyűvel bármely képernyőről könnyen 
visszatérhet a Kezdőképernyőre.

� Az Állapotsor gyors áttekintést ad a telefon állapotáról. 
Az állapotsor megnyomásával számos opció jelenik meg: 
Hangerő, Wi-Fi ki/be, Hálózat ki/be (Ethernet), Kérem, ne 
zavarjon (DND) és Kamera ki/be.

Hívás kezdeményezése
Számos módon kezdeményezhetők hívások az IRIS X 
Videótelefonnal:

Telefonon
•	Nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyőn (vagy 

használja a telefonkagylót).

•	Tárcsázza a számot, majd nyomja meg az Hanghívás vagy 
Videóhívás gombot.

Híváselőzmények alapján
•	Nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyőn.

•	Válassza ki a Híváselőzményeket.

•	Válasszon az Összes, Fogadott, Tárcsázott és 
Elmulasztott opciókból.

•	Nyomja meg a  gombot a kiválasztott szám hívásához.

Partnerek szerint
•	Nyomja meg a   gombot a Kezdőképernyőn.

•	Válassza a Kapcsolatok opciót.

•	Válassza ki a hívni kívánt partnert.

•	Nyomja meg a  gombot a kiválasztott szám hívásához.

Hívás befejezése
Egyszerűen helyezze vissza a kézibeszélőt, vagy a hangszóró 
használata esetén nyomja meg a Vége gombot.

Hívás fogadása
A képernyőn megjelenik a hívó fél neve és száma. Számos módon 
fogadhatók hívások az IRIS X Videótelefonnal:

Bejövő hívás Elmulasztott hívás Hívásvárakoztatás 

Válassza az 
Hanghívás fogadása, 
Videó hívás fogadása 

(ha van ilyen), 
vagy az Elutasítás 

lehetőséget.  

Az elmulasztott 
hívás üzenete a 
Kezdőképernyőn 

jelenik meg. A 
felhasználók a 

Megtekintés gomb 
megnyomásával 

érhetik el az 
elmulasztott hívás 

részleteit.

Hangjelzés és 
a képernyőn 

megjelenő felirat 
értesíti Önt 

beszélgetés közben 
beérkező hívásokról. 

Ön a hívást 
elfogadhatja vagy 
elutasíthatja.

1 Kezdőképernyő kijelző

2 Alkalmazáskijelző

3 Telefonszám

4 Állapotsor

5 Regisztrációkijelző (zöld)

6 IP-cím

7 Képernyőváltó

8 Eszközsor megnyitása

9 Gyorsindító menü

10  Tárcsázómenü

11      Főmenü



A beszélgetés során számos opció áll rendelkezésre. Nyomja meg a     gombot a 
hívásfunkciók eléréséhez.  
Megjegyzés: Videóhívás esetén eltűnhet a     menü.  A menü megjelenítéséhez 
nyomja meg bárhol a képernyőt.

Három menüopció jelenik meg:
Opciómenü Funkció Leírás

Tárcsázó billentyűzet
Felhasználható touch tone üzemmódú 
interaktív alkalmazáshoz vagy számok 
hívásához.

Tartás
Ezzel a funkcióval tartható a hívás. A 
Tartás feloldása gomb megnyomásával 
ismét aktiválható a hívás.

Némítás/némítás feloldá-
sa

Ennek segítségével némítható a hívás, 
vagy feloldható a némítás

Videó ki/be Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolható a 
Videó funkció. 

Konferencia

Egy másik vonalon kezdeményezett 
hívás mellett a Konferencia gomb 
megnyomásával 3 résztvevős audió 
konferenciahívás kezdeményezhető.  

Hangszóró/kézibeszélő/
fejhallgató 

Ezzel a három opcióval módosítható az 
audió kimenet.

Hangerő A gomb megnyomásával növelhető vagy 
csökkenthető a hangerő.

PIP
Ennek segítségével a teljes képernyőn 
videók jeleníthetők meg a beszélgető 
felek között  

Pillanatkép

Pillanatkép készíthető az aktuális 
videóról. A pillanatkép automatikusan 
mentésre kerül a “képernyőfotó” 
mappában (Eszközök>Fájlkezelő)

További segítség! 
A Videótelefon további jellemzői, részletes utasítások és hibaelhárítási tippek megtalálhatók a 
Használati Útmutatóban az ACN Független Képviselők Online Shop-jában, vagy a www.myacn.eu 
címen. 

Videophone

gyors  
referencia 
kézikönyv

HANG/VIDEÓPOSTAHÍVÁSOPCIÓK

A Hang/Videóposta lehetővé teszi, hogy a hívó felek üzenetet hagyjanak, amikor Ön elfoglalt, vagy 
nem tudja fogadni a hívást.

Telepítés/üzenetek visszakeresése
A hangposta első elérésekor a rendszer felajánlja Önnek a jelszó módosítását (az ideiglenes jelszó 
1234). Ön igény szerint, az utasításoknak megfelelően módosíthatja a jelszót, valamint rögzítheti 
nevét és üdvözletét a hang/videópostán.

1.  Nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyőn.

2.  Nyomja meg a Hangposta borítékot a Hang- és Videópostához.

3.  Az utasítások szerint hallgassa vagy nézze meg a Hang-, illetve Videóüzeneteket.

Hangposta (Várakozó Üzenet Jelzése)
Ha a Kezdőképernyő gombja kéken villog, ez azt jelenti, hogy hang/videóüzenet érkezett. (A kézi-
beszélő felvételekor szaggatott hang is hallható.) Hangposta visszakereséséhez aktiválja a tárcsázó 
billentyűzetet, majd nyomja meg a Hangposta gombot.

Gyors Hangposta tipp
Ha szeretné módosítani a csengések számát, mielőtt a hívás átirányításra kerül a hang/
videópostára, tárcsázza a *610 számot, majd kövesse az utasításokat.

Hangposta funkciók
Az üzenetek meghallgatását követően Ön számos opció közül választhat:

Billentyű Utasítás
# Üzenet mentése

2 Üzenet ismétlése

4 Visszatérés a korábbi üzenetre

5 Üzenetfejléc adatainak lejátszása

6 Továbblépés a következő üzenetre

7 Üzenet törlése

* Vissza a korábbi menübe
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