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Telepítési tudnivalók 
Kérjük, tekintse át az ACN IRIS X Videótelefon gyors telepítési útmutatóját, amelyet megtalál a 
Független ACN Képviselői Online Shop-ban, vagy a www.myacn.eu címen.  

Jellemzők 

Főképernyő és navigálás 
Az IRIS X Videótelefon 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 képernyőváltó gombot.  
 
A telefon alsó részén található Home (kezdőképernyő) billentyűvel bármelyik képernyőről 
könnyen visszatérhet a Kezdőképernyőre. Ha valamely alkalmazás használata közben 
megnyomja a Home billentyűt, az adott alkalmazás nyitva marad. Az állapotsoron az 
alkalmazás kijelzőjének megnyomásával visszatérhet az alkalmazásra. A Home billentyű 
benyomásával visszatérhet a Kezdőképernyőre, és a gomb 10 mp-es nyomva tartásával 
megjelenik a képernyőkalibrálás.  
 
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. Ezeket a funkciókat a kapcsolóval kapcsolhatja be- és ki. Ezenkívül a Dátum/Idő 
és a Beállítások parancsikonokkal is elérhetők.   
 
A telefon állapotát jelző ikonokat az alábbi táblázat részletezi: 
 
 
 

Típus Ikon Meghatározás 

Hálózat  Hálózathoz csatlakoztatva 

 Nincs csatlakoztatva a hálózathoz 

Hívás  Automatikus válasz 

 Hívásátirányítás  

Hangerő  Hangerő, 0-9 között 

Telefon állapota:  Kamera letiltva 



 Kérem, ne zavarjon (DND) 

 Nem fogadott hívás  

Hangkimenet  A fejhallgató használatban van 

 A fejhallgató csatlakoztatva van 

 A hangszóró aktív 

 A kézibeszélő nincs a villán 

Wi-Fi  Wi-Fi jelerősség, 0 és 4 között 

 

 

 

 

Alkalmazások  Ébresztóóra  

 Háttérben futó program 

Külső eszközök  SD kártya 

 USB flash meghajtó 

 USB billentyűzet 

 USB egér 

 USB LED lámpa (1) 

 USB LED lámpa (2) 

 
HDMI csatlakozás  

 
 



Az ACN IRIS X Videótelefon max. 3 egyidejű, bejövő vagy kimenő hívást támogat. Amikor a 
kézibeszélő nincs a helyén, a felhasználó a Tartás gomb benyomásával, majd az 1., 2. vagy 3. 
vonal választásával kezdeményezhet további hívásokat. 
 

Kézibeszélő, Hangszóró és Fejhallgató mód 
Az ACN IRIS X Videótelefon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kézibeszélőről 
hangszóróra váltsanak át a tárcsázó billentyűzet megfelelő ikonján. Ha fejhallgatót csatlakoztat, 
a fejhallgató ikont választhatja. A telefonhoz hagyományos, háromeres, 3.5 mm-es, vezetékes 
fejhallgató használható.  
 

Hívás kezdeményezése 
1. A telefon gomb használatával inaktív képernyőn 

• A kezdőképernyőn válassza ki a  ikont az alsó menüben. 
• Ekkor megjelenik a tárcsázó billentyűzet tárcsahanggal. 
• Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a Hanghívás vagy Videóhívás gombot a 

kitárcsázáshoz.  
Az utoljára tárcsázott szám eléréséhez nyomja meg az Újratárcsázás gombot.  
 

2. A kézibeszélő segítségével 
A kézibeszélő segítségével a felhasználó akkor is telefonálhat, ha a telefon inaktív, vagy 
egyéb alkalmazások futnak. 

• Vegye le a kézibeszélőt a villáról, ekkor megjelenik a tárcsázó billentyűzet. 
• Válasszon Vonalat. 
• Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a Hanghívás vagy Videóhívás gombot a 

kitárcsázáshoz. 
Az utoljára tárcsázott szám eléréséhez nyomja meg az Újratárcsázás gombot. 
 

3. Hívásnapló alapján 
• A telefonmenü eléréséhez nyomja meg a MENÜ ikont az inaktív képernyőn, majd 

válassza a Hívásnapló funkciót.  
• A képernyő az Összes, Fogadott, Tárcsázott és Nem fogadott opciókat jeleníti 

meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt hívásnaplót. 
• Nyomja meg a  gombot a kiválasztott szám tárcsázásához. 

 



 
 

Tárcsázás Hívásnapló alapján 
 

4. Kapcsolatok szerint 
• A telefonmenü eléréséhez nyomja meg a MENÜ ikont az inaktív képernyőn. 

Válassza a Kapcsolatok opciót vagy a Kapcsolatok ikont a tárcsázó 
billentyűzeten a kapcsolatok eléréséhez.  

• A képernyő megjeleníti a kapcsolatlistát. Válassza ki a tárcsázni kívánt 
kapcsolatot. 

• Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kapcsolat hívásához. A kapcsolat 
elsődleges telefonszáma alapértelmezett. 

 
 

 
 

Tárcsázás kapcsolatlista szerint 
 

 
Válassza ki a kapcsolatot a teljes kapcsolatinformációs képernyő megtekintéséhez. 
Négyféle szám tárcsázható: munkahelyi, otthoni, mobil és fax. Nyomja meg a  
gombot a kívánt szám tárcsázásához.  

 



 

Tárcsázás kapcsolatlista szerint – további kapcsolatinformációk 
 

5. Kedvenc kapcsolat szerint az inaktív képernyőn 
Az inaktív képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a  ikont a 
Kapcsolatok megnyitásához. A felhasználó kapcsolatot adhat a kedvenclistához. 

Válassza ki a kapcsolatot és nyomja meg a  gombot a kitárcsázáshoz.  

 

Hívások fogadása 
1. Bejövő videóhívás: A telefon kicsengésekor válassza a Hang fogadása, Videó 

fogadása vagy az Elutasít lehetőséget. A felhasználó a kézibeszélővel, a 
hangszóróval vagy a fejhallgatóval fogadhatja a hívást. A hívás hangereje a 
hangszóró ikon megnyomásával állítható. 

 

 

Bejövő videóhívás fogadása 
 



 
 

2. Bejövő hanghívás: Bejövő hanghívás esetén válassza a Hang fogadása vagy az 
Elutasít lehetőséget. 

 

 

Bejövő hanghívás fogadása 
 

  
3. Elmulasztott hívás: Nem fogadott hívás esetén Elmulasztott hívás üzenet jelenik 

meg a Kezdőképernyőn. A felhasználók erre az üzenetre kattintva megtekinthetik az 
elmulasztott hívás részleteit, vagy megtekinthetik a mulasztott hívásokat a 
Hívásnaplóban. 

 

Hívásopciók 
Hívás közben számos opció áll rendelkezésre.  Például Hívástartás, Némítás, Hangerő és Video Ki 
(videó adatvédelem). Mindez az Opciók menüben érhető el. 
 
Videóhívás közben a képernyőn megjelenítheti az Opciók menüt. A menü megnyitásához nyomja meg a  

 gombot.  Az alábbi funkciók érhetők el az Opciók menüben. 
 



 
 

Hívásopciók használata videóhívás során 
 

Az ACN IRIS X Videótelefon hívásopciói 
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 feloldása 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.   

 

Hangerő A gomb megnyomásával növelhető/csökkenthető a hangerő. 

PIP (kép a képben) Ennek segítségével a teljes képernyőn videó jeleníthető meg a 
beszélgető felek között. Ld. alábbi megjegyzés. 

Pillanatkép A megnyomásával pillanatkép készíthető az éppen futó videóról. 
A pillanatkép automatikusan mentésre kerül az Eszközök > 
Fájlkezelő mappában 

Hangszóró/Kézibeszélő/Fejhallgató  Válassza a Hangszóró, Kézibeszélő vagy Fejhallgató opciót 

Megjegyzés:  
A PIP gomb benyomásával hívás közben ötféleképpen módosítható a kijelző:  ¾ képernyőn a 
hívott fél látszik, a teljes képernyőn a hívott fél látszik, a teljes képernyőn a hívott fél látszik és a 
saját kép a jobb felső sarokban jelenik meg, ¾ képernyőn a saját kép jelenik meg és teljes 
képernyőn a saját kép jelenik meg. 

 



 
 
 

Hívástartás (Opciók menü) 
Tartásba helyezi a bejövő hívást. 

1. Beszélgetés közben nyomja meg a Tartás gombot a hívás tartása érdekében. 
A vonal ikon sárgára vált.  

 

Hívástartás  
 
2. Nyomja meg a Tartás feloldása gombot a beszélgetés folytatásához. 
3. Többszörös hívások: A beszélgetés tartásba helyezése után a felhasználó egy másik 
vonalon kezdeményezhet hívást. Egy másik bejövő hívás esetén a felhasználó a 
képernyő jobb oldalán lévő Elfogad vagy Elutasít opció közül választhat. A bejövő 
hívás fogadása a jelenlegi hívást tartásba helyezi.  

 

 
 

Többszörös hívások 



3-irányú konferenciahívás (Opciók menü) 
Megjegyzés: jelenleg csak 3-irányú audió konferenciahívás áll rendelkezésre. 3-irányú 
videókonferencia egyelőre nem vehető igénybe. 

3-irányú audió konferenciahívás az alábbi módon kezdeményezhető: 
1. Kezdeményezzen hívást az első fél felé.  

2 A beszélgetés közben nyissa meg az Opciók menüt a telefonon az Opciók ikon jobb 
oldali gombjának érintésével. 

 . 

3. Nyomja meg a TARTÁS gombot. 

4. Nyomja meg a 2. VONAL gombot a képernyő tetején. 

5. Tárcsázza a konferenciába bevonni kívánt másik felet. 

6. A beszélgetés közben nyissa meg ismét az Opciók menüt az Opciók ikon jobb oldali 

gombjának érintésével  . 

7. Nyomja meg a KONF (konferencia) gombot. 

8. Válassza az IGEN lehetőséget a konferenciahívás megerősítéséhez. 

9. Így mind a három hívás szerepelni fog a 3-irányú konferenciahívásban. 

   

Néma (Opciók menü) 
Hívás közben ez a funkció kikapcsolja a telefon mikrofonját, így a másik fél nem hall semmilyen 
hangot. 

1． Hívás közben az Opciók eszközsoron megjelenik a Néma funkció a képernyő jobb 
oldalán. Ha nem látható, állítsa vissza az Opciók eszközsort a képernyő jobb oldalán.  A 
Néma gomb választásával elnémíthatja a hívást. 

2． A Néma gomb benyomása után megjelenik a képernyőn a Felold felirat. A Felold 
benyomása után megszűnik a némítás funkció. 

 

PIP – kép a képben (Opciók menü) 
A PIP gomb benyomásával hívás közben ötféleképpen módosítható a videómegjelenítés a 
kijelzőn:  ¾ képernyőn a hívott fél látszik, a teljes képernyőn a hívott fél látszik, a teljes 
képernyőn a hívott fél látszik és a saját kép a jobb felső sarokban jelenik meg, ¾ képernyőn a 
saját kép jelenik meg és teljes képernyőn a saját kép jelenik meg. 
 



Ne zavarjon (DND) (Állapotsor) 
Ez a funkció minden bejövő hívást alapértelmezésben a Hangpostára küld, anélkül, hogy a 
hívás kicsengene vagy megjelenne a telefonon.   
 
Ez a funkció a Kezdőképernyő különböző opciókat tartalmazó állapotsoráról választható ki.  A 
DND kapcsolóval kapcsolhatja be- és ki a „Ne zavarjon” funkciót.  
 

Hívásátirányítás aktiválása 
Az összes bejövő hívást kicsengés és megjelenítés nélkül egy másik telefonra irányítja.  
 
Ezt a funkciót jellegkód irányítja.  A be- és kikapcsoláshoz adja meg a megfelelő kódot az 
alábbiak szerint: 
Engedélyezés: Tárcsázza a *72-t, majd azt a számot vagy melléket, amelyre a hívást át 
szeretné irányítani, utána nyomja meg a # gombot. Várja meg a tárcsahangot, majd tegye a 
helyére a kézibeszélőt (a tárcsahang jelzi, hogy a bevitel sikeres). 
Tiltás: Tárcsázza a *73-t, várja meg a tárcsahangot, majd tegye a helyére a kézibeszélőt. 

 

Hívóazonosító blokkolása  
Blokkolja az Ön számának a kijelzését a hívott fél felé, visszavonásig.  
 
Ezt a funkciót jellegkód irányítja.  A be- és kikapcsoláshoz adja meg a megfelelő kódot az 
alábbiak szerint: 
Engedélyezés: Tárcsázza a *31 számot és hallgassa meg a visszaigazoló üzenetet. 
Tiltás: Tárcsázza a *31 számot és hallgassa meg a visszaigazoló üzenetet. 

 

További jellegkód funkciók  
Az ACN IRIS X Videótelefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amely 2 vagy 3 jegyű 
jellegkódokkal vezérelhető. Aktiváláshoz (vagy deaktiváláshoz) vegye le a kézibeszélőt a 
villáról, majd adja meg a megfelelő kódot az alábbi listából.  Ekkor visszaigazoló üzenetet fog 
hallani. 

Funkció  Engedélyezés Tiltás 
Átirányítás Hangpostára 
(összes hívás) 

*21  #21 

Hívóazonosító blokkolása az 
összes kapcsolat felé  

*31  #31  

Átirányítás Hangpostára foglalt 
vonal esetén 

*40  #40  

Átirányítás Hangpostára „nincs 
válasz” esetén 

*41  #41  



Hívásvárakoztatás kijelzése  *43  #43  
„Nincs válasz” időzítés 
(kicsengések számának 
módosítása Hangpostára 
irányítás előtt) 

*610  n/a 

Hívóazonosító küldése az Ön 
számáról hívásonként  

*65  n/a 

Utolsó szám újrahívása   *66  n/a 
Az Ön számának 
hívóazonosító blokkolása 
hívásonként  

*67  n/a 

Visszahívás  *69  n/a 
Összes hívás átirányítása egy 
másik telefonszámra vagy 
mellékre 

*72  *73  

Átirányítás másik 
telefonszámra vagy mellékre 
foglalt vonal esetén 

*90  *91  

Átirányítás másik 
telefonszámra vagy mellékre 
„nincs válasz” esetén 

*92  *93  

Várakozó üzenet jelzés törlése  *99  n/a 

 

 

Hangposta 
A Hangposta lehetővé teszi, hogy a hívó felek üzenetet hagyjanak, amikor Ön elfoglalt, vagy 
nem tudja fogadni a hívást. 
 
Beállítás 

1. Nyomja meg a  gombot. 

2. Nyomja meg a Hangposta  ikont. 
3. A rendszer felkérni fogja a jelszavát (az ideiglenes jelszó 1234#). 
4. Az utasításoknak megfelelően módosíthatja a jelszót és rögzítheti nevét. 

 
 
Üzenetek visszakeresése 
Ha a Home (Kezdőképernyő) gomb kéken villog vagy szaggatott tárcsahang hallható a 
kézibeszélő felemelésekor, ez azt jelenti, hogy Önnek hangüzenetei érkeztek.  
 

1. Nyomja meg a Telefon gombot a képernyő jobb alsó sarkában. 
2. Nyomja meg a Hangposta gombot. 
3. Nyomja meg az Opciók gombot a tárcsázó billentyűzet megjelenítéséhez. 



4. Adja meg a négyjegyű elérési kódot (az alapértelmezett beállítás: 1234), majd nyomja 
meg a # gombot. 

5. Nyomja meg az 1. gombot a videóüzenetek visszakereséséhez. 
a. Ha üzenetei érkeztek, egy hang jelzi Önnek, hogy az üzenet hang- vagy 

videóüzenet. 
6. A 2. gomb benyomásával állíthatja be a Foglalt üdvözlet videóüzenetet. 

a. Válassza ki az üdvözlet típusát és kövesse az utasításokat. 
b. Ha megfelelő az üzenet, nyomja meg a képernyő jobb oldalát, majd az Opciók 

gombot. Ezután nyomja meg a # gombot a felvétel befejezéséhez. 
7. A 3. gomb benyomásával állíthatja be a Nincs válasz üdvözlet videóüzenetet. 

a. Válassza ki az üdvözlet típusát, és kövesse az utasításokat. 
b. Ha megfelelő az üzenet, nyomja meg a képernyő jobb oldalát, majd az Opciók 

gombot. Ezután nyomja meg a # gombot a felvétel befejezéséhez. 
 

Ha szeretné beállítani a csengések számát a Hangüdvözlet előtt, egyszerűen tárcsázza a *610-
es számot, majd kövesse az utasításokat. 

 

Billentyűzet használata 
Az ACN IRIS X Videótelefonon virtuális billentyűzet segítségével adhat meg karaktereket, és a 
billentyűzet számos alkalmazás és eszköz helyett is alkalmazható. 

                                                                

 

Az ACN IRIS X Videótelefon billentyűzete 
 

 
Ikon Funkció 

 
Nagybetű zár 

 
Billentyűzet elrejtése 

 
Váltás ékezetes karakterekre 



 
Visszatörlés 

 
Betűk, számok vagy szimbólumok váltása 

MEGJEGYZÉS: A telefon USB portjába külső billentyűzet és egér is csatlakoztatható. 



 

Beépített alkalmazások: 
 

Ébresztóóra 
Az ACN IRIS X Videótelefon olyan ébresztőórával rendelkezik, amelyen igény szerint állítható 
az ébresztés hangja és ideje. Az Ébresztőóra beállításai itt érhetők el: MENÜ > Eszközök > 
Ébresztőóra.  
 
Három ébresztőóra típus választható. Mindhárom ugyanazon opciókkal rendelkezik. 
Ébresztéshez válassza az Igen és az Ébresztés engedélyezés funkciókat. A Szundi 
időtúllépést 5 és 30 perc között állíthatja be. Az Ébresztési hang beépített vagy testreszabott 
csengőhangokkal állítható be (mp3 formátumban), a fájl a Böngészés funkcióval választható a 
telefonról vagy külső tárolóeszközről.  
 
Az ébresztőhang erejét a  gombbal csökkentheti vagy a  gombbal növelheti.  
 
Ha rendszeres napokat szeretne beállítani, jelölje be a kívánt nap baloldalán lévő kockát. A 
bejelölés után az ikon a korábbi szürke színről  jelre vált. 

 

Böngésző  
Az ACN IRIS X Videótelefon Webböngészőjével böngészhet az Interneten. A navigációs sáv 
üres részét megnyomva beléphet az URL-re a billentyűzet segítségével, és a billentyűzet Enter 
gombját megnyomva léphet valamely weboldalra.  

• Az érintőképernyő megnyomásával és húzásával görgetheti a weboldalt.  

• A  gombbal léphet vissza az előző weboldalra, a  gombbal pedig a következőre.   
• Az aktuális oldal frissítéséhez nyomja meg a  gombot.  
• A  megnyomásával kiléphet a Webböngészőből.  
• A piros címke kiterjesztésével további opciók érhetők el. Az opciók az alábbiak:  

− Előzmények  

− Könyvjelzők  

− Könyvjelző import/export  

− Közelít/távolít   

− Vissza normál méretre  
 



Számológép   
Az ACN IRIS X Videótelefon számológépe itt érhető el: MENÜ >Eszközök > Számológép. A 
számológép használatához nyomja meg a billentyűzet megfelelő számait. A számtani 
műveletek (pl. összeadás, kivonás, osztás, szorzás) a megfelelő billentyűkön végezhetők el.  
 

Az alkalmazás három számológép típust tartalmaz. Az Egyszerű, Tudomány vagy Pénzügy 
opciókkal választható a kívánt számológép.  

 

Számológép: Egyszerű 
 

\ 

Számológép: Tudomány 
 



 

Számológép: Pénzügy 

 

Naptár  
A Naptár alkalmazás ezen az útvonalon érhető el: MENÜ > Eszközök > Naptár. Ön 
megtekintheti a naptárt, eseményeket írhat bele és szinkronizálhatja valamely meglévő Google 
Naptár fiókkal.   

 

 

Naptár alkalmazás 
 

A  és  gombokkal választhatja ki a hónapot és az évet. Amint a naptárban megnyomja a 
dátumot, az pirosra vált és a képernyő jobb oldali ablakában megjelenik az eseménnyel 
kapcsolatos információ. 

Új esemény hozzáadásához: 

• Válasszon napot és nyomja meg a  gombot a jobb oldali ablakban.  



• Adja meg az esemény részleteit, pl. Mi, Hol és Leírás.  
• Válassza ki az esemény idejét. Ha a jelölőkockában nincs bejelölve az Egész nap, 

megjelenik egy Idő opció a nap meghatározott időpontjának a beállításához.   
• Az Ismétlés funkciónál választhatja a Nem ismétlődik, Naponta, Hetente, Havonta 

vagy Évente opciót az eseményre figyelmeztető hang beállításakor. 
 

 

Új esemény a naptárban 
 

 

Új esemény hozzáadva 
 



 

Ünnepnapok a naptárban 
 

Ha különböző országok ünnepnapjait szeretné megjeleníteni, nyomja meg a Beállítások 
gombot és válassza ki az országokat a legördülő listáról. Ez a funkció max. három különböző 
ország ünnepnapjait jeleníti meg. Az ország kiválasztása után nyomja meg a Mentés gombot.  

Az ACN IRIS X Videótelefonban szinkronizálhatja az eseményeket a Google Naptárral. Ennek 
beállításához nyomja meg a Bejelentkezés gombot a képernyő tetején. Adja meg a Google 
Naptár fiókinformációit, majd nyomja meg a Bejelentkezés gombot az ablak alján. 

 

 

Szinkronizálás a Google Naptárral 
 

A sikeres bejelentkezés és a Google Naptár fiók létesítése után nyomja meg a Szink gombot a 
képernyő tetején a szinkronizáció befejezéséhez.  



 

Hívásnapló  
Az ACN IRIS X Videótelefon max. 100 tárcsázott hívást, 100 fogadott hívást és 100 elmulasztott 
hívást tárol. A telefon híváselőzményeit itt érheti el: MENÜ > Hívásnapló.  

 

 

Hívásnapló 
 

A Hívásnapló megtekintéséhez az Összes, Fogadott, Tárcsázott és Elmulasztott opciók 
közül választhat.  

Minden bejegyzéshez választhatja a Hívás , Üzenet , Szerkesztés és Mentés 

kapcsolatokhoz  vagy Törlés  opciókat az ikonok megnyomásával.  

Az egy oldalon lévő összes hívásrekord törléséhez nyomja meg a Törlés gombot.  

 

Kapcsolatok  
Kapcsolatait a Kapcsolatok alkalmazásban kezelheti. Ez az alkalmazás max. 1000 bejegyzést 
és 20 csoportot tartalmaz. A csoportokat a kapcsolat típusa szerint rendezheti, pl. családtagok.  
Telefonszámokat Feketelistára is helyezhet, így az onnan érkező hívások közvetlenül a 
Hangpostára lesznek átirányítva.  
 

• A Kapcsolatlista vagy a Csoportlista kiválasztásával tekinthetők meg és 
szerkeszthetők a kapcsolatokra vagy csoportokra vonatkozó információk.  

 
• A Kapcsolatlistában megtekinthető az összes név. A kapcsolat név szerinti 

kereséséhez nyomja meg a  melletti üres területet. A billentyűzet segítségével írja be 



a keresett nevet. A kapcsolat kiválasztását követően a  ikont megnyomva 
kezdeményezhet hívást.  
 

• Ha a kapcsolatot a kedvencek közé szeretné helyezni, nyomja meg a  ikont.   

• Kapcsolat törléséhez nyomja meg a  ikont.  
• A kapcsolatra vonatkozó információk megtekintéséhez vagy szerkesztéshez nyomja 

meg a kapcsolat nevét.   
• Új kapcsolat hozzáadásához nyomja meg az Új gombot.  

 
Kapcsolat hozzáadásakor vagy szerkesztésekor a billentyűzet aktiválódik, amint Ön a mezőt 
kiválasztja frissítéshez. Minden kapcsolat testreszabható egyedi mintaképpel és 
csengőhanggal.  Mintaképek és csengőhangok csoportokhoz is rendelhetők a Csoportlista 
címkén. 
 
Ha kapcsolatokat szeretne importálni vagy exportálni SD vagy USB kártyára vagy kártyáról, 
válassza az Opciók > Import/Export útvonalat. Ezután válassza a Műveleti módban az Import 
vagy Export funkciót.  
 
Az alábbi három fájltípus támogatott: XML, CSV és VCard.  
 
Import esetén választható a Régi lista törlése és a Dupla tételek cseréje funkció az importált 
fájlokban. Import műveleti módban nyomja meg a Böngészés gombot az importált fájl 
kiválasztásához a külső tárolóeszközből. A művelet befejezéséhez nyomja meg az 
Import/Export gombot. 
 
Az összes kapcsolat törléséhez válassza az Opciók > Összes törlése utasítást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fájlkezelő 
Zene, képek és dokumentumok itt kezelhetők: MENÜ > Eszközök > Fájlkezelő. 

 

 

Fájlkezelő 
 

Öt mappa áll rendelkezésre alapértelmezésben: Asztal, Képernyővédő, Képernyőfotó, 
Csengőhang és Videók. USB eszköz csatlakoztatásakor az eszköz a Fájlkezelőben jelenik 
meg és érhető el sda1 vagy sdb1 néven. 

A fájl (pl. kép vagy mp3 fájl) megnyitásához nyomja meg a fájl mintaképét.  

Ha a mintaképet 2-4 másodpercig nyomva tartja, további opciók érhetők el: Megnyitás, 
Kivágás, Másolás, Átnevezés és Törlés.  

Másolt fájl beillesztéséhez 2-4 másodpercig tartsa nyomva a mappán belüli üres területet. Két 
opció jelenik meg: Új Mappa és Beillesztés. A Beillesztés paranccsal másolhatja a fájlt a 
mappán belül.  Az Új Mappa opcióval új könyvtárat is nyithat. 

A teljes felhasználói kapacitás 100MB.  Felhasználói fájlok a Képernyőfotó, Csengőhang vagy 
Videók mappában tárolandók.  A felhasználói fájlok közvetlenül USB vagy SD tárolón is 
tárolhatók. 
 

Médialejátszó  
Az ACN IRIS X Videótelefon Médialejátszó alkalmazása lehetővé teszi zene- és videófájlok 
lejátszását. Az alábbi fájlformátumok támogatottak: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv 
(h263/h264/vp6), mp4 és 3gp.  
 

A Médialejátszó ezen az útvonalon érhető el: MENÜ > VIDEÓ > Médialejátszó.  



Ha zenét szeretne lejátszani a helyi vagy külső tárolóeszközről, válassza ezt az útvonalat: 
Opciók >Fájl megnyitása vagy Fájl hozzáadása listához.  

Az Opciók > Kimenet útvonalon választhatja a hangszóró, fejhallgató vagy sztereó opciót. 

Miután a fájlokat a lejátszási listához adta, a Single Loop (ismétlés) gomb benyomásával 
kiválaszthatja a List Loop (listaismétlés) vagy Loop None (nincs ismétlés) módot. 

 

 

Médialejátszó zene lejátszásához 
 

 

Az alábbi táblázatban ikonok és funkciók láthatók a hangfájlok lejátszásához: 

Ikon Funkció  

 Ugrás a lejátszási lista következő tételére 

 Lejátszás 

 Ugrás a lejátszási lista előző tételére 

 Szünet/állj 

 Hangerő Hangerőszabályzó 

 Tétel törlése a listáról 

 Görgetés a lejátszási lista előző tételére 



 Görgetés a lejátszási lista következő tételére 

 Opciók: Fájl hozzáadása a listához, Fájl megnyitása, Mappa megnyitása, 
Kimenet, Lista törlése 

 Loop (ismétlés): Single Loop (egy ismétlés), List Loop (listaismétlés) vagy 
Loop None (nincs ismétlés) 

 

 

Ha videót szeretne lejátszani, a videó a képernyőn jelenik meg. Kérjük, várjon, amíg a videó 
betöltődik.  

 

Médialejátszó videók lejátszásához 
 

Az alábbi táblázatban ikonok és funkciók láthatók videófájlok lejátszásához: 

Ikon Funkció  

 Kimeneti opció: sztereó 

 Kimeneti opció: Fejhallgató. Az alkalmazáshoz fejhallgatót kell 
csatlakoztatni. 

 Kimeneti opció: Hangszóró 

 Állj 

 Szünet 



 Megjelenítés teljes képernyőn 

 Kilép 

 

 

Mozifilm előzetes 
Az ACN IRIS X Videótelefon Mozifilm előzetes alkalmazása lehetővé teszi a legújabb filmekkel 
kapcsolatos információk elérését és a filmelőzetes megtekintését.  
 
Válassza a MENÜ >VIDEÓ >Mozifilm előzetes útvonalat.  A képernyő megjeleníti a legújabb 
filmeket.  A kiválasztott film megtekintéséhez nyomja meg a képet. 
 
A  és  gombokkal válthat képernyőt.  

 

  
 

Mozifilm előzetes 
 

 



 

Előzetes kiválasztása megtekintéshez 

 
 

PIP (kép a képben) 
A beépített kamerával pillanatképek és videók készíthetők.  
 
Ehhez válassza a MENÜ > PIP útvonalat. 
 
Fénykép készítéséhez nyomja meg a Pillanatkép gombot. A kép a Fájlkezelő Képernyőfotó 
mappájában kerül mentésre. 
 
Videó készítéséhez nyomja meg a Felvétel gombot. A videó a Fájlkezelő Videó mappájában 
kerül mentésre. 
 

Képnéző 
A fényképeket kényelmesen megtekintheti itt: MENÜ > Képek > Képnéző. Az alábbi 
fájlformátumok támogatottak: png, jpeg és gif.  

 

Válassza ki a képfájl helyét. A fájlok külső USB flash meghajtóról is megtekinthetők. 

 



  

Mappa megnyitása a Képnézőben 
 

A mappára kattintva kiválaszthatók a fényképek. Ekkor a képernyő a fentihez hasonló 
képernyőfotót mutat. Példa: nyissa meg az első képet a Képernyővédő mappából. 

 

 

Kép megtekintése a Képnézőben 
 

A képernyőn az ujját végighúzva megtekintheti a következő vagy az előző képet.  A fotó 
megtekintéséhez teljes képernyőn nyomja meg a  ikont.  



 

Kép megtekintése a Képnézőben 
 

A képeket nagyíthatja, kicsinyítheti, forgathatja (jobbra vagy balra), tükrözheti (függőlegesen 
vagy vízszintesen), vagy diabemutatón megjelenítheti.  Diabemutató választásakor a képek 
a kiválasztott időtartamban váltakoznak (10, 15 vagy 20 másodpercként).  

Ikon Funkció  

 Előző kép megtekintése 

 Következő kép megtekintése 

 Kép megtekintése teljes képernyőn  

 Kép megtekintése diabemutatón 

 Kilép 

 Kép megtekintése normál módon 

 Nagyítás 

 Kicsinyítés 

 Vissza 

 Vissza 



 Vízszintes tükrözés 

 Függőleges tükrözés 

 Forgatás jobbra 

 Forgatás balra 

 

 

Diabemutató  
A Diabemutató alkalmazás lehetővé teszi kiválasztott képek megjelenítését diabemutatóban.  
Az alkalmazás ezen az útvonalon érhető el: MENÜ > Képek > Diamutató.  

 

 

Diabemutató beállítások 
 

Ha a Testreszabott Mappát választja a Forrásban, nyomja meg a Böngészés gombot a 
mappa kiválasztásához. A mappa lehet a telefonon vagy külső tárolóeszközön. 

 

YouTube  
A YouTube alkalmazást a Kezdőképernyő alján található gyorsindító menüvel érheti el, vagy a 
MENÜ  > Videó > YouTube útvonalon. 
Videókat nemcsak megtekinthet, hanem kereshet is kulcsszavak és preferenciák szerint. Ezt a 
műveletet a Keresés gomb megnyomásával hajthatja végre. Adja meg a kulcsszót a 
keresőablakban, majd nyomja meg a Keresés gombot.  



 

Világfotó  
A Világfotó alkalmazás lehetővé teszi a világ különböző országairól készült több ezer fénykép 
megtekintését. Az alkalmazás ezen az útvonalon érhető el: MENÜ > Képek > Világfotó. A 
könnyebb navigálás érdekében a képek földrajzi elhelyezkedés szerint lettek csoportosítva.    

 

 

Világfotó 
 

Válassza ki a kívánt régiókat és országot. Ekkor a fotók megjelennek a képernyőn.  A  
gombbal léphet a következő oldalra, továbbá föl és le görgetve elérheti a többi fényképet. 
Ha szeretné megtekinteni a képet a Képnézőben, nyomja meg a mintaképet. A Képnéző 
használatára vonatkozóan kérjük, olvassa el az előző részben leírtakat. 

 

Világfotók megtekintése 



 

Eszközök 
A Kezdőképernyőt testre szabhatja különböző eszközök asztalra helyezésével. 

Az asztal testreszabása érdekében tartson nyomva 2-4 másodpercig valamely megjelenő 
eszközt, így aktiválhatja a Beállítások  és Bezárás   opciókat.  

Ezután az eszközt elhelyezheti úgy, hogy az ikonját a megfelelő helyre húzza. Az eszköz fel, le, 
jobbra vagy balra mozdítható ugyanazon a képernyőn, vagy másik képernyőre irányítható. 

Ha új eszközöket szeretne megnyitni az asztalon, nyomja meg a  gombot, ekkor alul 
megjelenik az eszközsor az alábbi eszközökkel: Info, Időjárás, Kapcsolatok, Világóra és 

Képkeret.  Az eszközsor elrejtéséhez nyomja meg a   gombot. 

Az alábbiakban ismertetjük az eszközök beállítását és használatát.  

Kedvenc kapcsolatok  
A kedvenc kapcsolatait az asztalra helyezheti. 
Balra vagy jobbra mozgatással választhat kapcsolatokat a listából. A   ikonnal 
kezdeményezhet hívást.  

Az eszköz további műveleteiről az alábbi táblázatban talál információkat. 

Ikon Funkció 

 Hívást kezdeményezhet a kiválasztott kedvenc kapcsolat 
felé. 

 Üzenetet küldhet a kiválasztott kedvenc kapcsolatnak. 

 Új kedvencet választhat a kapcsolatok listájából. 

 Törölheti a kiválasztott kapcsolatot a kedvencek listájából. 

 Szerkesztheti a kiválasztott kapcsolatot. 

 

Info  
Az Info menü három vonalon jelenít meg információkat. Az első vonal a telefon számát jelzi és 
egy ikont, amely a telefon megfelelő regisztrációját követően zöldre vált. A második vonal a 
telefon telefonszáma. A harmadik vonal a telefon IP címe. 



Digitális képkeret  
A Képkeret eszköz lehetővé teszi képek elhelyezését a főképernyőn, egy külön ablakban. 
Nyomja meg a Képkeret eszközt, ezzel az alkalmazás megjelenik a főképernyőn.  Ha tovább 
tartja nyomva az eszközt, megjelenik a telefonon az útvonal a mentett képekhez.  
 

Időjárás 
Az időjárásra vonatkozó információk magukban foglalják a páratartalmat, a látási viszonyokat 
(mérföldben), a szélirányt, a szélsebességet (mph-ban), valamint a hőmérsékletet a felhasználó 
által beállított mértékegységben.  
 
Nyomja meg a  ikont az időjárási beállítások eléréséhez. Adja meg a Idő frissítését (m) és 
tetszés szerint válassza ki az Egységet (Fahrenheit vagy Celsius).  

Ha szeretné megtudni egy bizonyos helyszín időjárását, először adja meg a várost. Nyomja 
meg a Város neve üres részt, majd írja be a nevet a billentyűzet segítségével. Nyomja meg a 
Keresés gombot.  Az eredmény a Keresés eredménye ablakban jelenik meg. Válassza ki a 
keresett helyszínt és nyomja meg a Hozzáadás gombot.  

Egynél több várost is hozzáadhat. A helyszín törléséhez válassza ki a várost a Város ablakban 
és nyomja meg a Törlés gombot.  

Világóra  
A Világóra eszköz megjeleníti az asztalon a kiválasztott időzóna aktuális idejét.   
 
Ha szeretné beállítani az időt az órán, aktiválja a Beállítások opciót - ehhez tartsa nyomva az 
óra ikonját. Ezt követően nyomja meg a  ikont.   
 
Megváltoztathatja az óra Nevét és Stílusát.  A kiválasztott forma képét megtekintheti 
előnézetben.  

 



Világóra beállítások > Külső 
 

Az Időzóna gomb benyomásával megjelenik az opciók listája.  Az idő frissítésre kerül az órán, 
miután Ön bejelöli az időzóna ablakát.  

Megjegyzés: A Világórán megjelenő időzóna független a telefon Idő menüjében 
alkalmazott időzónától.  

 

  
 

Világóra beállítások > Időzóna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendszerbeállítások 
 

A Beállítások az alábbi beállításokat teszik lehetővé: Képernyő kalibrálás, Hálózat, Idő, 
Megjelenítés, Karbantartás, Kamera, Videó, Hívásjellemzők, Képernyővédő, Háttér, 
Hangok és Nyelv. A legtöbb beállítás a MENÜ >Beállítások útvonalon érhető el. 

 

Képernyőkalibrálás  
Az IRIS X Videótelefon érintőképernyőjén be lehet állítani az érintés érzékenységét. 

1. Tartsa lenyomva a Home gombot kb. 1 másodpercig, így visszatérhet a 
Kezdőképernyőre. 

2. Tartsa lenyomva a Home gombot kb. 10 másodpercig. 10 másodperc után engedje el a 
Home gombot, ekkor megjelenik az Érintőképernyőt kalibráló eszköz. (Ha nem jelenik 
meg, kérjük, ismételje meg a folyamatot.)  

3. A kalibrációs képernyő megjelenése után az érintőceruzával érintse meg a célkeresztet 
mind az öt helyen.  

4. Nyomja meg a Home gombot a kalibrálás befejezéséhez. 
 

Hálózati beállítások  
Az ACN IRIS X Videótelefon az Ethernet és Wi-Fi kapcsolatokat támogatja. A hálózati 
beállítások itt érhetők el: MENÜ > Beállítások > Hálózat.  
 

Az Ethernet címkével beállíthatja, hogy a telefon automatikusan fogadja az IP címet DHCP-vel, 
vagy statikusan is beállíthatja az IP címet. Az alapértelmezett DHCP beállítást javasoljuk. 

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: 

 
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. Jelölje be az Engedélyezés gombot, majd nyomja meg az Alkalmazás ikont. 
6. Nyomja meg a Szken 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 képernyő billentyűzetét. 
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 

eszköz jobb felső sarkában megjelenik egy zöld ikon és alatta látható az IP cím. 
 
 
2. módszer:  A Wi-Fi kapcsolat manuális hozzáadása:  (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. Jelölje be az Engedélyezés gombot, majd nyomja meg az Alkalmazás ikont. 
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 mutatása 
gombot, ezzel ellenőrizheti, hogy a kulcs helyesen lett-e beírva. Ha nem szükséges kulcs, 
haladjon tovább. 

9. Amint megadta a kulcsot, a billentyűzet bal alsó gombjával 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 

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

A beállítások mentését követően a telefon csatlakozhat 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 használatakor a képernyő jobb felső sarkában  ikon jelenik 

meg.  A Wi-Fi hálózat használatakor   ikon jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.   

 

Idő beállítása  
Az ACN IRIS X Videótelefon lehetővé teszi az idő automatikus frissítését egy NTP szerveren 
keresztül. Ön meghatározhatja az Időzónát, vagy Öndefiniált időzónát is alkalmazhat. A dátum 
és az idő megjelenítési formátumát az alkalmazás elérésével és a MENÜ > Beállítások >Idő 
útvonal választásával is meg lehet határozni. 
 

 

Idő beállítása 
 

Manuális módban nyomja meg az üres területet, állítsa be az időt, majd nyomja meg az 
Alkalmazás gombot. A beállítások módosítását követően nyomja meg a Mentés gombot. Az 
idő a képernyő felső állapotsorának jobb sarkában jelenik meg, a konfigurálás szerint. 

MEGJEGYZÉS: A menüben kiválasztott Időzóna független a Világóra eszközben 
kiválasztott Időzónától.  

 

Kijelző  
A Kijelző menü ezen az útvonalon érhető el: MENÜ > Beállítások > Kijelző. A képernyő 
háttérének a fényerejét úgy állíthatja be, ha a fényerőt jelző skálától jobbra vagy balra 
megnyomja az ikont. Az értékek 1-től 10-ig terjednek. A beállítás után nyomja meg a Mentés 
gombot. 

A Betűméretet is módosíthatja: Nagy, Normál (alapértelmezett) vagy Kicsi. 



 

 

Kijelző beállításai 
 

 

Karbantartás 
A Karbantartás beállítási képernyőjén négy címke található a MENÜ > Beállítások > 
Karbantartás útvonalon: Újraindítás, Biztonsági mentés, Gyári funkciók és Hibakeresés.   
 

Újraindítás 
Az Újraindítás oldal a készülék újraindítását vagy a Gyári értékek visszaállítását teszi lehetővé. 

Ha szeretné visszaállítani a készülék alapértelmezett gyári értékeit a képernyő menüjén, 
kövesse az alábbi utasításokat: 

1. lépés: A MENÜ-ben válassza a Beállítások funkciót.  

2. lépés: A Karbantartás gombot megnyomva lépjen az Újraindítás címkére. 

3. lépés:  Válassza a Gyári értékek visszaállítása opciót.  

4. lépés: Nyomja meg az OK gombot. A készülék ekkor újraindít és visszaállítja a gyári 
értékeket.  

Figyelem:  A gyári értékek visszaállítása töröl minden adatot a telefonról, beleértve a 
kapcsolatra vonatkozó összes információt.  

MEGJEGYZÉS: A gyári értékek visszaállítása után egy vagy több kalibrációs műveletre van 
szükség, mielőtt a főképernyő megjelenik.   Kérjük, a telefon használata előtt kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat a kalibráció befejezése érdekében. 



Biztonsági mentés 
A Biztonsági mentés oldal Biztonsági Mentés és Visszaállítás funkciót kínál, lehetővé téve 
bármely aktuális konfiguráció biztonsági mentését rendszeres időközönként (naponta, hetente 
vagy havonta) és – szükség esetén – a beállítások visszaállítását a telefonra. 
A biztonsági mentés gyakorisága a Lefelé nyíllal választható. Ezután válassza ki a feltöltendő 
adatokat úgy, hogy bejelöli a megfelelő tételek kockáját a Data Includes opcióban.  

Nyomja meg a Feltöltés most vagy Visszaállítás most gombot a művelet azonnali 
aktiválásához. A feltöltött fájl a telefon MAC címéhez lesz társítva. 

 

 
Karbantartás > Biztonsági mentés 

 

 

Gyári funkciók 
A Gyári funkciók oldalon az ACN IRIS X Videótelefon különböző diagnosztikai teszteket ajánl a 
képernyő, a kamera, az audió/videó funkciók, valamint az érintőképernyő tekintetében. Nyomja 
meg az Indítás gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő tesztutasításokat.  
 

Hibakeresés 
A Hibakeresés oldal beépített hibakereső eszközöket ajánl az ACN IRIS X Videótelefonhoz. 
Ezek az eszközök megkönnyítik a hibakeresést, amikor a rendszer problémákat észlel. A 
hibakeresés indításához engedélyezze a Hibakereső alkalmazást, és nyomja meg az Indítás 
gombot a Csomagelfogás opció mellett. A hálózati kapcsolat teszteléséhez adjon meg egy IP 
címet a Hálózati tesztben (ping) a célállomás ellenőrzése érdekében. A művelet leállításához 
nyomja meg az Állj gombot. 

 



Kamera  
A Kamera beállítás a MENÜ > Beállítások > Kamera útvonalon lehetővé teszi az ACN IRIS X 
Videótelefon kamerabeállításainak a módosítását. Konfigurálható pl. a Szín Mód (Egyszínű, 
Sokszínű), a Fehéregyensúly (Auto, Rögzített), a Villódzás Szabályzó (Auto, 50Hz és 60Hz) és 
Lencsekorrekció (Letiltás, Engedélyezés).      

 

 

Kamera beállításai 
 

Az alapbeállítások a legtöbb felhasználó részére megfelelők.   

Képernyővédő  
Amikor a telefon inaktív állapotban van, a Képernyővédőben beállított képek jelennek meg. A 
Képernyővédőben használt képek alapértelmezésben ebben a mappában érhetők el: Menü 
>Eszközök > Fájlkezelő > Képernyővédő. Képeket helyi vagy külső mappából is választhat a 
Képernyővédő Testreszabott Mappájából. 
 
Az Intervallum paranccsal meghatározhatja, hogy mennyi ideig jelenjenek meg a képek a 
képernyővédő módban. Az Időtúllépés beállításával akkor indul a képek megjelenítése, amikor 
a telefon egy meghatározott ideig nincs használva. Az LCD automatikus kikapcsolási idő 
beállításával a telefon energiagazdaságos üzemmódra vált. A beállítások a Mentés gomb 
megnyomásával lépnek érvénybe. 

Háttér  
Az ACN IRIS X Videótelefon négy munkaasztallal rendelkezik, és mindegyik asztalhoz tetszés 
szerinti háttér állítható be. 
 
Minden asztalhoz választható szín vagy kép helyi vagy külső fájlokból. A kiválasztás után 
megtekinthető a beállítás előnézete. A beállítások a Mentés gomb megnyomásával lépnek 
érvénybe. 
 



 

Háttérbeállítások 

 

Hangkezelő 
A Hangkezelő állítja be a hangerőt és a csengőhangokat. A Hang menü a MENÜ > 
Beállítások > Hangok útvonalon érhető el. 

 
A Hangerő oldal teszi lehetővé a hangerő és a csengőhang módosítását a  vagy  
gombbal.  
 

 

Hangok > Hangerő 
 

A Hangok oldalán állítható be az Eseményre figyelmeztető hang Naptárba bejegyzett 
események esetén és az Új üzenet hang. A Testreszabás parancs választása után 
minden hang beállítható beépített hangnak vagy zenének helyi vagy külső tárolóeszközről.   

 



 

 

A Csengőhangok segítségével beállíthatja a bejövő hívások csengőhangját. A beállítások a 
Mentés gomb megnyomásával lépnek érvénybe. 

 

 

Csengőhang beállítások 
 

Nyelv  
Az ACN IRIS X Videótelefon számos beépített nyelvet ajánl. A kívánt nyelv a Nyelv választása 
paranccsal, a Lefelé nyíl megnyomásával választható ki. Nyomja meg a Mentés gombot, ekkor 
a telefon az alábbi üzenetet küldi: Újraindít a módosítás azonnali életbe léptetéséhez? 
Válassza az OK gombot a telefon azonnali újraindításához, vagy a Mégse gombot, ha a 
módosítást az újraindítás után szeretné életbe léptetni.  
 



 

Nyelvbeállítás 
 

 

Rendszerinfo:  
A MENÜ > Rendszerinfo útvonalon megtekintheti a fiók, a rendszer és a hálózat aktuális 
állapotát. A Fiók a fiókot és a telefon regisztrációs állapotát jelzi. 
 
Megjegyzés: ez a képernyő több fiókot is jelez. Az ACN IRIS X Videótelefon olyan 
telefonszámot támogat, amellyel egyszerre max. három egyidejű hívást lehet lebonyolítani. Ezt 
a funkciót támogatja a három megjelenő fiók. 

 
 

 

Fiókinformációk 
 



A Rendszer jelzi a termékmodellt, a hardver verzióját, az alkatrész számot, a bekapcsolás óta 
eltelt időt (rendszer uptime) és a szoftver verziót.  

 

 

RendszerInformáció 
 

A Hálózat mutatja a telefon MAC címét, az IP címet, az alhálózati maszkot, az átjárót, a DNS 
szervert és a NAT típusát.  

 

Hálózati Információk 
 

 



Speciális jellemzők 
 

USB eszközök támogatása 
Az ACN IRIS X Videótelefon az alábbi USB eszközök csatlakozását támogatja: billentyűzet, 
egér és flash meghajtó.  
 
Ha az ACN IRIS X Videótelefon támogatja az Ön USB eszközét, azt a telefon automatikusan 
felismeri a csatlakozáskor. 
 

Képernyőmentés 
Csatlakoztatott USB billentyűzettel Ön képernyőmentéseket hajthat végre az ACN IRIS X 
Videótelefonon. 

1. A billentyűzeten Control, Alt és Enter együttes megnyomásával elmentheti az aktuális 
képernyőfotót. 

2. A Fájlkezelőből a képernyőfotó fájlt/fájlokat külső USB meghajtóra vagy SD kártyára 
mentheti. 

 

 



 

Hibaelhárítás 
Az alábbiakban említünk néhány esetlegesen felmerülő, általános problémát. 

A videótelefon nem ismeri fel a bevitelt az érintőképernyőn. 
A képernyő kalibrálásával módosítható a képernyő érzékenysége annak érdekében, hogy 
amikor Ön valamit kiválaszt a képernyőn, a telefon megfelelően felismerje az utasítást.  

1. Tartsa lenyomva a Home gombot kb. 1 másodpercig. Ezzel visszatérhet a főmenübe. 
2. Tartsa lenyomva a Home gombot kb. 10 másodpercig. 10 másodperc után engedje el a 

Home gombot, ekkor megjelenik az Érintőképernyőt kalibráló eszköz. 
3. Az érintőceruzával (ajánlott) vagy kézzel egyszerűen érintse meg a képernyőn 

megjelenő célkeresztet mind az öt helyen.  
4. Nyomja meg a Home gombot a kalibrálás befejezéséhez. 

 

Nem tudok hívást kezdeményezni vagy fogadni. 
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett-e telepítve.  (Lásd ACN IRIS X Videótelefon – 
gyors telepítési útmutató) 

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e az ACN IRIS X Videótelefon 
hátoldalához. 

1. Ha a hálózati adapter túlfeszültség-védelemmel vagy biztonsági retesszel van ellátva, 
ügyeljen arra, hogy a túlfeszültség-védelem áramellátása be legyen kapcsolva.        
Ügyeljen arra, hogy a Home gomb fénye folyamatosan világítson, vagy villogjon. 

2. Az ACN IRIS X Videótelefonhoz router szükséges - az ACN a Cisco Linksys E-1200 
router-t ajánlja. Az ACN IRIS X Videótelefon két Ethernet portal rendelkezik. Az egyik 
port a Hálózat (Network), a másik a Számítógép (PC). A Hálózat portot csatlakoztassa 
a router-hez. Számítógépet vagy egyéb végpont eszközt a PC portba csatlakoztathat. 
Ellenőrizze, hogy az Internetkapcsolat megfelelően működik-e; ehhez látogasson el 
valamelyik kedvenc weboldalára egy számítógép segítségével.  

3. Biztosítson elegendő időt a kezdeti telepítéshez. A kezdeti telepítéshez csatlakoztassa 
az ACN IRIS X Videótelefont vezetékes formában. A kezdeti telepítés kb. 10 percet 
vehet igénybe, az Internet sebességétől függően. A készülék ekkor 2-3 alkalommal 
újraindíthat. Ennek során kérjük, ne kapcsolja ki az ACN IRIS X Videótelefont vagy ne 
kezdeményezzen hívást. A telefon csatlakoztatásakor végezze el a kezdeti kalibrációt. 
   
 

Probléma adódott a Wi-Fi kapcsolattal 
Ellenőrizze, hogy az Internetkapcsolat megfelelően működik-e; ehhez látogasson el valamelyik 
kedvenc weboldalára olyan számítógép segítségével, amely vezetékkel ugyanarra a hálózati 
routerre lett kötve. 

 



1. Csatlakoztassa az ACN IRIS X Videótelefont vezetéken keresztül a hálózatra; ügyeljen 
arra, hogy az ACN IRIS X Videótelefon működőképes legyen a vezetékes kapcsolatban. 

2. Ha a készülék vezetéken keresztül működik és nem Wi-Fi-n keresztül, ellenőrizze, hogy 
a Wi-Fi működik-e, továbbá ellenőrizze, hogy a Wi-Fi a jelen útmutató Beállítások 
fejezetében előírtak szerint lett-e beállítva a telefonon.  

3. Wi-Fi hibaelhárítás az ACN IRIS X Videótelefonon:  

i. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva. Menjen a Home képernyőre; 
kattintson az állapotsorra a jobb felső sarokban, kapcsolja be a Wi-Fi be/ki 
jelzőt. 

 
ii. Indítsa újra az ACN IRIS X Videótelefont.  

 
iii. A telefon Wi-Fi menüjében kattintson a Szken gombra, duplán kattintson a 

kívánt ESSID-re, majd kattintson a Mentés gombra.  
 

iv. A telefon Wi-Fi menüjében kattintson a Szken gombra, duplán kattintson a 
kívánt ESSID-re, távolítsa el a jelölést a Mentés gombról, adja meg újra a 
megfelelő biztonsági kulcsot, jelölje be a Mentés gombot, majd kattintson a 
Mentésre.  

 
v. A  telefon Wi-Fi menüjében tiltsa le a Wi-Fi-t, majd kattintson az Alkalmazásra, 

ezután engedélyezze a Wi-Fi-t, kattintson ismét az Alkalmazásra, majd a 
Mentés gombra. 

 
b. A Wi-Fi kapcsolat akkor működik, ha Ön látja a Wi-Fi ikont a Kezdőképernyő 
tetején, ha az Info eszköz jobb felső sarkában zöldre vált az ikon, és alatta látható 
az IP cím.  

 
 
 
Szeretnék Mi-Fi vagy Cradlepoint kapcsolatot létesíteni  
Az ACN IRIS X Videótelefon folyamatos és megbízható működése érdekében az ACN 
vezetékes Internet kapcsolatot javasol (DSL vagy Kábelinternet – minimum 384K lefelé és 
felfelé irányuló adatáramlás). A Mi-Fi és a Cradlepoint vezeték nélküli technológiát alkalmaz az 
Internet elérésére (3G/4G), amelynek során előfordulhat túlterhelés, gyenge jelerősség és 
egyéb olyan tényezők, amelyek ronthatják a teljesítményt. Ezért az ACN nem javasolja vagy 
támogatja a fenti technológiák alkalmazását, bár műszaki szempontból működőképesek 
lehetnek az ACN IRIS X Videótelefonon.  

A HDMI (TV Kimenet) nem működik 
Ez egy jövőbeni szolgáltatás. Néhány TV típus esetében azonban már most is működhet. Az 
ACN jelenleg a funkció fejlesztésén dolgozik. 
 
Milyen UDP portokat használ az ACN IRIS X Videótelefon? 
Az ACN IRIS X Videótelefon 5004-5007 és 5065 UDP portokon keresztül kommunikál az ACN 
hálózatával. 
 



Az ACN IRIS X Videótelefon sávszélesség-igénye 
Az ACN IRIS X Videótelefon alapértelmezésben 384 kbps minimális és folyamatos le- és 
feltöltési sávszélességet igényel az optimális hang- és videóműködés érdekében.  A 
sávszélesség-felhasználás nem változtatható. 
 

Hogyan állíthatom be a kamerát? 
Az ACN IRIS X Videótelefon kamerája kézzel állítható a telefonon. A kamera a képernyő felett 
helyezkedik el. A telefon hátoldalának közepén, felül található a kameraállító kerék, amellyel a 
kamera elsötétíthető, ha Ön nem szeretné, hogy a másik fél lássa Önt. 
 
Csak magamat látom videóbeszélgetés közben 
Előfordulhat, hogy videóhívás közben a PIP (kép a képben) gomb benyomása után csak 
önmagát látja.  Nyomja folyamatosan a PIP gombot, így újra aktiválhatja a távolvégi videó 
opciót.   
 
Túl sötét a kép 
Az optimális videóhíváshoz a hívás mindkét végén megfelelően meg kell világítani a 
személyeket, tehát a fényforrást a személyek elé kell helyezni. 
 
Képernyőérzékenység   

 
1. A legjobb teljesítmény érdekében használja az érintőceruzát az ACN IRIS X 

Videótelefonhoz. Az érintőceruza kialakításának köszönhetően optimális a képernyő 
kezelésére. 

2. Ha az ACN IRIS X Videótelefon bizonyos ideig inaktív volt, előfordulhat némi késedelem, 
amikor megérinti a képernyőt valamely funkció aktiválásakor. 

3. Ha nincs válasz, előfordulhat, hogy kalibrálni kell a képernyőt a Hibaelhárítási fejezetben 
korábban ismertetett kalibrálási utasításoknak megfelelően. 

4. Ha túl sok alkalmazás vagy eszköz van megnyitva, az ACN IRIS X Videótelefon lassabbá 
válhat, vagy elveszhet a regisztráció. Egyszerre maximum 10 eszköz lehet nyitva. Minden 
eszközből csak három példány lehet nyitva, a Kapcsolatok kivételével, ahol csak egy 
példány lehet nyitva. Az eszközök bezáráshoz tartsa nyomva az eszközt mindaddig, amíg 
meg nem jelenik a Bezárás opció, majd nyomja meg a Bezárás gombot. 
 

 
Virtuális billentyűzet 

A virtuális billentyűzeten különböző karakterkészletek állnak rendelkezésre. További 
karakterek jelennek meg, ha megnyomja a virtuális billentyűzet bármelyik két billentyűjét 
a jobb alsó sarokban. Példa: ha megnyomja az 1/2 billentyűt a szabványos 
billentyűzeten, megjelenik a #, ?, * és egyéb karakterek. 

 
 
 



Szeretnék billentyűzetet és/vagy egeret csatlakoztatni 
Egér és billentyűzet csatlakoztatása megkönnyíti a telefon számos funkciójának a használatát. 
Egyszerűen csatlakoztassa az egeret/billentyűt a telefon USB portjába. Minden kompatibilis 
eszköz regisztrációja automatikus.  
 

Hogyan állíthatom vissza az ACN IRIS X Videótelefon gyári 
beállításait? 
Figyelem: A gyári értékek visszaállítása véglegesen töröl minden adatot a telefonról, 
beleértve kapcsolatokat, fényképeket, videókat és naptári információkat.   
Csak akkor hajtsa végre ezt a műveletet, ha az ACN műszaki támogatása ezt javasolja.  
Részletesebb információk a Beállítások fejezetben találhatók. 



Az ACN IRIS X Videótelefon műszaki adatai 
 
Jellemzők leírása 
Nyílt, kompatibilis 
szabványok 

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

Interfészek 2x 10/100Mbps Ethernet Port + integrált PoE, 2x  
USB (2.0) port, 3.5 mm sztereó fejhallgató port, SD Kártyabemenet, beépített Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Hangminőség Fejlett audió DSP, Silence Suppression (csend elnyomás), VAD, CNG, AEC és AGC 
Videóminőség Valós idejű videó H.264 kodekkel 
Magas szintű 
videójellemzők 

7” rezisztív technológiájú LCD érintőképernyő  800 x 480 felbontással, 45 fokban (függőlegesen) 
forgatható lencse, továbbfejlesztett VGA lencse, autofókusz, automatikus expozíció, nagyítás és 
kicsinyítés (2x optikai 2x digitális), kamera blokk, PIP (kép-a-képben), valamint állókép rögzítés/tárolás 

Alkalmazások 
jellemzői Hagyományos hangfunkciók:  hívásazonosító, hívásvárakoztatás, hívástartás, 3-szereplős hanghívás, némítás, 

automatikus tárcsázás 
Alkalmazások: böngésző, You Tube, időjárás, médialejátszó, fényképnéző , játékok, számológép, ébresztőóra, 
fájlkezelő stb. 

 
Készülék leírása 
Ethernet Port 10M/100M automatikusan érzékelő Ethernet portok kettős kapcsolóval 
LCD rezisztív technológiájú LCD érintőképernyő  800 x 480 felbontással 
Kamera Mozgatható, 1.3M pixeles CMOS kamera (VGA) 
Kiegészítő portok HDMI, 3.5 mm sztereó fejhallgató port, 2 x USB 2.0 port, SD kártyabemenet 
Külső jellemzők Fekete ABS műanyag, sík kijelző 1 home (kezdőképernyő) gombbal, kétágú konzol 
Áramellátás Bemenet: 100-240V AC 

Kimenet: 12V DC, 1.5A 
US/Euro/Egy.Kir./Ausztrál típusú csatlakozó 
2 m tápkábel 

Méretek 243,5 mm x 168 mm x 36 mm 
Súly 1,04 kg (telefon fejhallgatóval és tartóval), 1,95 kg (csomagsúly) 
Üzemi 
hőmérséklet: 

0°C - 40°C 

Páratartalom 10%-90%, nem kondenzálódó 
 
Műszaki jellemzők 
CPU (központi 
egység) 

1GHz ARM Cortex-A8 + 800MHz DSP 

Memória 256 MB 
Tárolókapacitás 256 MB (felhasználó tár = 100 MB) 
Protokol 
támogatás 

SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 

Kijelző 7” rezisztív technológiájú LCD érintőképernyő  800 x 480 felbontással 
Hálózati 
csatlakozások 

10M/100M automatikusan érzékelő Ethernet portok kettős kapcsolóval, 2 x USB 2.0 port  
1 x audió/videó kimeneti port (kimeneti videó és TV szinkronizálásához), sztereó fejhallgató jack 
csatlakozóval 

Hangjellemzők HD kézibeszélő és teljes duplex hangszóró, fejlett DSP 

Támogatott: G.711, G729 és G.722, silence suppression (csend elnyomás), VAD, CNG, AGC, maszkolás 
csomagvesztéshez/késleltetéshez; AEC, AGC hangszóróhoz; jitter buffer protokol 

Videójellemzők Jitter buffer késleltetés és csomagveszteség elrejtés (PLC) támogatása a magasabb audió/videó minőség 
érdekében 

H.264 valós idejű videókodek támogatása, amely garantálja a csúcsminőségű videóátvitelt 

7” rezisztív technológiájú LCD érintőképernyő  800 x 480 felbontással, 45 fokban (függőlegesen) forgatható 
lencse, fejlett VGA CMOS kamera és érzékelő 

Remegéscsökkentés, autofókusz, automatikus expozíció, nagyítás/kicsinyítés (2x optikai, 2x digitális), PIP (kép a 
képben), hangnémítás, kamera blokk, hívásnapló, videótelefonkönyv, képernyővédő, állókép rögzítés/tárolás 
(VGA) és vizuális hangüzenet-jelző 



Híváskezelési  
jellemzők 

Várakozó üzenet jelzése, letölthető, testreszabható csengőhang, hívás közben átváltható 
kézibeszélő/fejhallgató/hangszóró  
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