
Videophone

Vezeték nélküli (WiFi) 
hálózatra vonatkozó 
utasítások

1. módszer: Keressen Wi-Fi Kapcsolatot:

1. Nyomja meg a Menü gombot a képernyő jobb alsó sarkában. 
2. Nyomja meg a Beállítások gombot.
3. Nyomja meg a Hálózat gombot.
4. Nyomja meg a Wi-Fi gombot.
5. Ha kigyullad az Engedélyezés gomb, nyomja meg az Alkalmazás gombot.
6. Nyomja meg a Keresés gombot.
7. Nyomja meg kétszer a kívánt ESSID azonosítót.
8. Adja meg a megfelelő kulcsot a képernyő billentyűzetén. Jelölje be a Kulcs mentése kockát. 

Ha nem szükséges kulcs, haladjon tovább.  
9. Amint megadta a kulcsot, a bal alsó billentyűzet gombbal elrejtheti a képernyőn látható 

billentyűzetet.
10. A kapcsolat mentéséhez nyomja meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban.
11. Nyomja meg a Home gombot. Ön sikeresen kapcsolódott a Wi-Fi hálózathoz, ha az Info ablak 

jobb felső sarkában megjelenik egy zöld ikon és az IP cím látható alatta.

2. módszer:  A Wi-Fi kApcsolAt mAnuális hozzáAdásA: 

Wi-Fi beállítások 

Az ACN IRIS X Videótelefon 
a 802.11b/g/n szabványokat 

támogatja. 

Alapértelmezésben  
a Wi-Fi funkció nincs 

bekapcsolva a telefonon.  
A vezeték nélküli működést 

a Wi-Fi Funkcióban az 
Engedélyezés 

kiválasztásával állíthatja be.  

A Wi-Fi kétféleképpen 
konfigurálható.

(rejtett SSID azonosítóval rendelkező Wi-Fi hálózatok esetén hasznos)
1. Nyomja meg a Menü gombot a képernyő jobb alsó sarkában.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot.
3. Nyomja meg a Hálózat gombot.
4. Nyomja meg a Wi-Fi gombot.
5. Ha kigyullad az Engedélyezés gomb, kattintson az Alkalmazás gombra.
6. Nyomja meg a Speciális gombot.
7. Válassza a Wi-Fi kapcsolat Biztonsági Mód funkcióját a Wi-Fi konfiguráció képernyő  

legördülő menüjéből.   
 Az alábbi opciók közül választhat:  WEP/nyitott; WEP/megosztott 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Adja meg a megfelelő kulcsot a képernyő billentyűzetén. Nyomja meg a Jelszó megjelenítése 
gombot, ezzel ellenőrizheti, hogy a kulcs helyesen lett-e beírva.  Ha nem szükséges kulcs, 
haladjon tovább.

9. Amint megadta a kulcsot, a bal alsó billentyűzet gombbal elrejtheti a képernyő billentyűzetét.
10. Az ESSID kód megadásához (a vezeték nélküli kapcsolat neve) nyomja meg az Igen kockát a 

Testreszabott ESSID mezőtől jobbra, majd a mező közepére kattintva jelenítse meg a képernyő 
billentyűzetét.

11. Adja meg az ESSID kódot.
12. A kapcsolat mentéséhez nyomja meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban.
13. Nyomja meg a Home gombot.  Ön sikeresen kapcsolódott a Wi-Fi hálózathoz, ha az Info ablak 

jobb felső sarkában megjelenik egy zöld ikon és az IP cím látható alatta.

A beállítások mentését követően 
a telefonnak képesnek kell lennie 
arra, hogy csatlakozzon a Wi-Fi 
hálózathoz, ha a hitelesítő adatok 
helyesek, és elég erős a Wi-Fi 
hálózat jele.  

A Wi-Fi hálózat jelerősségének 
ikonja a képernyő jobb felső 
sarkában jelenik meg.  A 
regisztrációt követően a telefonszám 
zöldre vált az Info ablakban.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön a vezetékes 
és a WiFi hálózaton is csatlakozhat 
az Internethez, manuálisan 
kiválaszthatja a használni kívánt 
csatlakozási formát a képernyő 
jobb felső sarkában megjelenő 
legördülő menü be/ki gombjaival.

A vezetékes hálózati kapcsolat 
igénybevételekor a képernyő 
jobb felső sarkában ez az ikon 
jelenik meg.  A Wi-Fi hálózat 
használatakor ez az ikon jelenik 
meg a képernyő jobb felső 
sarkában.  
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