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IRIS 
         Videophone
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©  2010, ACN Inc. Alle rechten voorbehouden. ACN, ACN beeldtelefoon 
IRIS 5000, digitale telefonie van ACN zijn handelsmerken en/of dienst-
merken van ACN Inc. en zijn mogelijk geregistreerd. Alle overige handels-
merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.  

ACN is voortdurend bezig met het verbeteren/bijwerken van de ACN 
beeldtelefoon. Hierdoor is het mogelijk dat de screenshots in deze gebrui-
kershandleiding niet exact overeenkomen met de werkelijke weergave op 
het product.  De informatie hierin kan zonder voorafgaande mededeling 
worden gewijzigd. ACN kan te allen tijde verbeteringen of wijzigingen 
aanbrengen in het product of de producten zoals beschreven in deze ge-
bruikershandleiding. 

ACN INC. EN HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN BIEDEN DEZE GEBRUI-
KERSHANDLEIDING AAN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WAT VOOR 
SOORT, IMPLICIET, EXPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF MAAR NIET 
BEPERKT TOT GARANTIES TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GES-
CHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK.  

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd in welke 
vorm of op welke wijze ook, of worden gebruikt voor afgeleide werkzaam-
heden (zoals een vertaling, omzetting of aanpassing) zonder schriftelijke 
toestemming van ACN. Het product is onderhevig aan Amerikaans patent 
7.239.338 en wordt mogelijk gedekt door andere in behandeling zijnde 
patentaanvragen. Gebruik van het product is onderhevig aan een licen-
tieovereenkomst.
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Welkom! Bedankt dat u heeft gekozen voor de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 van 
ACN. De ACN beeldtelefoon IRIS 5000 vertegenwoordigt de volgende generatie 
in persoonlijke multimedia-communicatie.  Met de ACN beeldtelefoon IRIS 
5000 voert u betrouwbare, levensechte telefoongesprekken met beeld via het 
internet. 

Met de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 kunt u ook:

•	 een	lijst	maken	van	personen	die	u	het	meest	belt

•	 een	geschiedenis	bekijken	van	uw	oproepen

•	 toegang	krijgen	tot	uw	voice-	en	videomail	

•	 uw	telefoon	aan	uw	persoonlijke	voorkeur	aanpassen

•	 een	snapshot	nemen	van	het	scherm	tijdens	een	beeldgesprek

•	 het	beeld	uitzetten	ter	bescherming	van	uw	privacy

•	 een	conferentiegesprek	plaatsen

•	 een	oproep	herhalen

•	 een	oproep	in	de	wacht	zetten

•	 een	oproep	in	de	wacht	beantwoorden

Daarnaast kunt u uw bestaande conventionele telefoon blijven gebruiken. Sluit 
de kabel van uw conventionele telefoon hiervoor aan op de achterkant van de 
ACN beeldtelefoon IRIS 5000. 

De ACN beeldtelefoon IRIS 5000 kan worden gebruikt als digitale fotolijst voor 
het tonen van uw favoriete foto’s. U kunt de foto’s op de telefoon bekijken of op 
een groter scherm tonen, zoals een tv.

Dankzij een handige “plug & play”-installatie en een duidelijke, 
gebruikersvriendelijke interface is de ACN beeldtelefoon eenvoudig in gebruik. 
Als u een vraag heeft over een bepaalde functionaliteit van uw nieuwe telefoon, 
selecteer dan de Help-optie in het scherm.

Nogmaals hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de ACN beeldtelefoon  
IRIS 5000.

Introductie

Introductie
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Wat u nodig heeft

Om uw ACN beeldtelefoon IRIS 5000 te installeren, heeft u het volgende nodig:

•	 Een snelle internetverbinding (ADSL, kabel, glasvezel) met modem - 
minimale uploadsnelheid 200 Kbps

•	 Digitale telefonie van ACN

Aanbevolen installatie: Router met ethernetkabel 

Uitpakken en controleren van inhoud

Controleer of alle onderdelen zoals hierboven afgebeeld in de doos aanwezig 
zijn: 

1 Hoofdeenheid ACN beeldtelefoon IRIS 5000

2 Hoorn

3 Ethernetkabel (RJ-45)

4 Stroomadapter

Aan de slag

Aan de slag

1

2
4

3
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Wanneer u uw telefoon in gebruik neemt, dienen eenvoudige veiligheidsmaatregelen in acht 
te worden genomen zodat het risico van brand, elektrische schok en letsel aan personen 
wordt beperkt. Deze maatregelen zijn onder andere:

•	 Gebruik	dit	product	niet	in	de	buurt	van	water,	bijvoorbeeld	bij	een	badkuip,	wastafel,	
aanrecht	of	wastobbe,	in	een	natte	kelder	of	aan	het	zwembad.

•	 Vermijd	het	gebruik	van	de	telefoon	(afgezien	van	draadloze	telefoons)	tijdens	onweer.		Er	
bestaat	een	kleine	kans	op	een	elektrische	schok	als	gevolg	van	bliksem.

•	 Gebruik	de	telefoon	niet	om	een	gaslek	te	melden	in	de	omgeving	van	het	lek.

•	 Gebruik	uitsluitend	de	stroomkabel	die	is	meegeleverd	met	dit	product.	

Lichamelijk letsel of financiële schade kan optreden indien de instructies niet worden 
nageleefd.
•	 Plaats het product niet op een locatie waar het kan worden beïnvloed door stof of gas.
•	 Demonteer of modificeer uw beeldtelefoon of de stroomadapter niet. Enige defecten die 

het gevolg zijn van dit soort foutief gebruik, vallen niet onder de garantie.
•	 Installeer uw beeldtelefoon niet in een vochtige omgeving, om de kans op beschadiging, 

oververhitting of elektrische schokken te voorkomen.
•	 Stel uw beeldtelefoon niet bloot aan direct zonlicht en installeer het apparaat niet in de 

buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
•	 Raak de stroomadapter niet aan tijdens onweer, om de kans op een elektrische schok te 

voorkomen.
•	 Vermijd plotseling optredende schokken, om beschadiging te voorkomen. Gebruik geen 

overmatige kracht en wees vooral voorzichtig met het lcd-scherm en de camera.
•	 Snelle temperatuurveranderingen kunnen schade toebrengen aan het apparaat.
•	 Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stekker uit het 

stopcontact te trekken.
•	 Installeer de beeldtelefoon niet op een onveilige plaats of op een onstabiele ondergrond.
•	 Reinig het lcd-scherm en de camera met een zachte doek.
•	 Gebruik van sterke chemicaliën of schuurmiddelen kan uw beeldtelefoon en in het 

bijzonder het lcd-scherm en de camera beschadigen.
•	 Verwijder de beschermingslaag langzaam van het scherm. Als u dit te snel doet, kan het 

scherm beschadigd raken.

Bewaar deze instructies
VOORZICHTIG: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de 
fabrikant kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

Aan de slag
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Installatie van de telefoon via een router
Aansluiting van de beeldtelefoon op het netwerk
Uw telefoon is vooraf geconfigureerd en kan direct worden gebruikt. U dient de 
volgende eenvoudige stappen te volgen om uw ACN beeldtelefoon IRIS 5000 
aan te sluiten op het netwerk van ACN.

1 Sluit de hoorn aan op de aansluiting aan de linker zijkant van het 
hoofdapparaat.

2 Pak de meegeleverde ethernetkabel en sluit deze aan op een vrije LAN-/
ethernetpoort aan de achterkant van uw router. Sluit het andere uiteinde aan 
op de blauwe WAN-poort aan de achterkant van uw ACN beeldtelefoon IRIS 
5000.

3 Pak de meegeleverde stroomadapter voor de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 en 
steek deze in het stopcontact. Sluit het andere uiteinde van de stroomkabel 
aan op de voedingspoort (DC Power) aan de achterkant van de telefoon.
•	 Zodra	de	ACN	beeldtelefoon	IRIS	5000	is	aangesloten	zal	deze	worden	

opgestart.	De	telefoon	zal	verbinding	maken	met	het	netwerk	van	ACN	
en	eventuele	software-updates	downloaden.	Zodra	de	ACN	beeldtelefoon	
IRIS	5000	het	netwerk	heeft	gevonden,	zal	het	blauwe	lampje	aan	de	
linker	bovenkant	van	het	toetsenblok	stoppen	met	knipperen	en	blijven	
branden.	Uw	telefoon	is	nu	klaar	voor	gebruik.	

•	 Tijdens	het	opstarten	zal	een	scherm	worden	weergegeven	waarop	u	een	
taal	kunt	selecteren	voor	uw	telefoon.	U	kunt	kiezen	uit	een	lijst	waarin	de	
standaardtaal	is	gemarkeerd.	Als	u	de	standaardtaal	wenst,	hoeft	u	niets	te	
doen.	De	standaardselectie	zal	na	15	seconden	worden	gebruikt.	

•	 Indien	u	een	andere	taal	wenst,	gebruik	dan	de	pijltjestoetsen	voor	
navigatie	naar	boven/beneden	om	een	selectie	te	maken	en	druk	
vervolgens	op	de	toets	‘Ok’	of	‘Selecteren’.	De	volgende	keer	dat	uw	
telefoon	wordt	herstart,	wordt	uw	keus	opgeslagen	en	gemarkeerd	als	
standaard.

Aansluiting van een conventionele telefoon op uw ACN beeldtelefoon IRIS 
5000

4 Steek de telefoonkabel van uw conventionele telefoon in de telefoonpoort 
(Phone) aan de achterkant van de telefoon. Uw conventionele telefoon 
zal fungeren als extra toestel en zal overgaan telkens wanneer de ACN 
beeldtelefoon IRIS 5000 overgaat.

Installatie van de telefoon

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Hoorn

Ethernetkabel

Stroomkabel Naar computer

Naar internet

Standaardrouter

2Telefoonkabel4
3
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Installatie van de telefoon via een modem
Aansluiting van de beeldtelefoon op het netwerk
Opmerking: Indien u een ACN of gecombineerde modem-router heeft, volgt u de volgende 
stappen.
Zorg ervoor dat u verbinding heeft met het internet, voordat u begint met de 
installatie van uw beeldtelefoon.
1 Schakel het modem uit en sluit het 5 minuten af.

2 Sluit de ethernetkabel aan op de blauwe WAN-poort aan de achterkant van 
uw beeldtelefoon.

3 Sluit de ethernetkabel van de beeldtelefoon aan op een telefoon/
ethernetpoort van uw modem. 

4 Sluit het modem aan en schakel het in. Opmerking: het kan tot 2 minuten 
duren voordat de lampjes op het modem blijven branden.

5 Sluit de stroomkabel aan op de beeldtelefoon en steek de adapter vervolgens 
in het stopcontact

6 Het registratieproces van uw beeldtelefoon wordt gestart; dit kan tot 15 
minuten in beslag nemen. U dient gedurende dit proces geen toetsen in te 
drukken of oproepen te plaatsen. Zodra het blauwe registratielampje aan 
de linkerkant aan is en niet meer knippert, is uw beeldtelefoon klaar voor 
gebruik!

Installatie van de telefoon
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Ontvangen van software-updates
Als op uw scherm het links staande bericht verschijnt terwijl de beeldtelefoon 
wordt opgestart of geactiveerd, dan is uw telefoon klaar om een software-
update te downloaden. Selecteer Ja om de installatie direct te starten of Later 
opnieuw vragen om de installatie uit te stellen. 

Zodra de update is gestart, verschijnt er op het beeldscherm een 
installatieboodschap totdat de update is voltooid. Schakel uw toestel niet 
uit tijdens een software-update. Zodra de update is voltooid, zal de telefoon 
worden herstart. Uw telefoon is klaar voor gebruik als het blauwe statuslampje 
aan de linker bovenkant van het toetsenblok stopt met knipperen en blijft 
branden.  

Hoe krijgt u de beste beeldkwaliteit?
Vermijd fel achtergrondlicht
Fel achtergrondlicht treedt op wanneer zich achter u een raam of witte 
wand bevindt. De camera probeert het licht dat van achteren binnenkomt te 
compenseren en maakt het beeld donkerder. Hierdoor zal uw gezicht moeilijk te 
zien zijn.

Vermijd lampen die direct vóór de persoon worden geplaatst
Licht dat zich vóór de persoon bevindt zal deze afvlakken in plaats van flatteren. 
Bovendien zal er op de achtergrond vaak een grote ongewenste schaduw 
ontstaan. 

Daarnaast veroorzaakt frontaal licht een schittering als u een bril draagt.

Vermijd verticaal licht
Verticaal licht veroorzaakt een schaduw die de ogen van de persoon maskeert. 

Daarnaast zal dit soort licht vaak reflecteren in de camera vanaf uw voorhoofd. 
Het effect is vergelijkbaar met fel achtergrondlicht.

Installatie van de telefoon
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Beeldscherm

Hoorn

4 Microfoons

1

Luidsprekers5

6

4

3 Camera

2 Toetsenblok

Leer uw nieuwe telefoon kennen

1  Beeldscherm
Tijdens	een	oproep	wordt	op	het	beeldscherm	de	persoon	weergegeven	die	u	
belt	en	ziet	u	uzelf	in	een	apart	venster.	Als	er	geen	oproep	plaatsvindt,	zal	het	
scherm	worden	weergegeven	voor	toegang	tot	de	functies	van	de	telefoon.	Het	
beeldscherm	kan	ook	worden	gebruikt	als	digitale	fotolijst	voor	het	tonen	van	
persoonlijke	foto’s.

2 Toetsenblok
De	toetsen	op	het	toetsenblok	worden	gebruikt	om	te	bellen	en	de	functies	te	
bedienen	van	uw	telefoon.	Toetsenbloklampjes	geven	de	status	weer	van	enkele	
functies	van	uw	telefoon.	

3 Camera  
De	camera	verzendt	uw	beeld	naar	de	persoon	die	u	heeft	gebeld.	Voor	de	beste	
beeldkwaliteit	verwijzen	wij	u	naar	Installatie van de telefoon: Hoe krijgt u de beste 
beeldkwaliteit?

4 Microfoons
De	microfoons	verzenden	uw	stem	in	speakermodus.	Met	de	toets	Dempen	
schakelt	u	de	microfoons	uit.

5 Luidsprekers
De	luidsprekers	spelen	uw	beltonen	af	en	geven	het	geluid	weer	als	de	telefoon	
in	speakermodus	wordt	gebruikt.

6 Hoorn
De	hoorn	van	uw	beeldtelefoon	beschermt	uw	privacy	tijdens	een	oproep.	Wan-
neer	u	de	hoorn	van	de	haak	neemt,	hoort	u	een	kiestoon.	U	kunt	vervolgens	
door	middel	van	het	toetsenblok	een	oproep	plaatsen.	Als	u	de	hoorn	weer	op	
haak	legt,	zal	de	oproep	worden	beëindigd.

Leer uw nieuwe telefoon kennen 
Voorkant
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Achterkant
1 Telefoonpoort
Via de telefoonpoort kan een draadloze of bedrade telefoon op de 
beeldtelefoon worden aangesloten.

2 Voedingspoort
De voedingspoort is de aansluiting voor de stroomadapter

3 USB-poort  
De USB-poort verbindt uw telefoon met een USB-flashstation zodat u 
afbeeldingen kunt laden en ophalen.  

4 LAN-poort
De LAN-poort wordt gebruikt indien een modem wordt gebruikt in combinatie 
met een pc. 

5 WAN-poort
Via de WAN-poort wordt uw telefoon aangesloten op een Wide Area Network. 
Hiervan maakt u gebruik als u uw telefoon wilt aansluiten op het internet met 
behulp van een ethernetkabel.

6 Video- en audio-output
De	poorten	voor	video-	en	audio-output	stellen	u	in	staat	beeld	en	geluid	af	te	
spelen	op	een	extern	apparaat,	zoals	een	tv,	via	een	samengestelde	video/audio-
kabel.	Zie Externe videoweergave.

Telefoonpoort Video- en audio-output

Voedingspoort

USB-poort

1

2
3

4 LAN-poort

5 WAN-poort

6

Leer uw nieuwe telefoon kennen
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Schermtoetsen

Toetsen voor bellen en 
oproep beëindigen

Navigatietoetsen

Leer uw nieuwe telefoon kennen

1

2

3 Alfanumerieke 
toetsen

4

Toetsenblok
1 Schermtoetsen
Schermtoetsen zijn bedoeld voor het inschakelen van diverse functies (zoals 
‘Inkomende oproep accepteren’, ‘Naar mailbox sturen’, etc.), afhankelijk van de 
opties die beschikbaar zijn in het menu of op het scherm. De corresponderende 
functie zal direct boven de schermtoets verschijnen, in het onderste deel van 
het lcd-scherm.

2 Navigatietoetsen
	 	 	

	 	 	Met	de	Pijltjestoetsen	navigeert	u	door	de	menu-opties	op	het	
scherm.	

	 	 	De	toets	Ok	wordt	in	combinatie	met	de	pijltjestoetsen	ge-
bruikt	om	opties	op	het	scherm	te	selecteren.

3 Toetsen voor bellen en oproep beëindigen 

	 	 	Met	de	toets	Bellen	plaatst	u	een	oproep	nadat	u	een	nummer	
heeft	gekozen.

	 	 Met	de	toets	Oproep beëindigen	wordt	de	oproep	beëindigd.

4 Alfanumerieke toetsen
•	 Nummertoetsen – worden gebruikt om telefoonnummers te kiezen, en 

letters, cijfers en symbolen in te voeren wanneer andere functies worden 
gebruikt

•	 (*)-toets - wordt gebruikt om * in te voeren

•	 (#)-toets - wordt gebruikt om # in te voeren
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Leer uw nieuwe telefoon kennen

5 Status- en berichtenlampjes
Statuslampje  – het lampje aan de linkerkant geeft aan dat de telefoon is aang-
esloten en klaar is voor gebruik. Als u uw telefoon aanzet, zal het lampje knip-
peren tijdens het opstartproces. Zodra de telefoon klaar is voor gebruik, zal het 
lampje continu branden.  

Berichtenlampje  – het lampje aan de rechterkant geeft aan dat u voice-/video-
mailberichten heeft.

•	 Als u geen berichten heeft, dan is het lampje uit.
•	 Als u alleen oude, opgeslagen berichten heeft, dan is het lampje continu aan.
•	 Als u nieuwe berichten heeft, dan knippert het lampje.

6 Functietoetsen
	 	 	 	

	 	 	Met	de	toets	Wachten	plaatst	u	een	oproep	in	de	wacht/haalt	
u	een	oproep	uit	de	wacht.	Het	lampje	van	de	wachttoets	
verandert	van	wit	naar	blauw	om	aan	te	geven	wanneer	er	een	
oproep	in	de	wacht	staat.	

	 	 	 	Met	de	toets	Conferentie	wordt	voor	drie	deelnemers	een	
audioconferentie	gestart	(3-wegsoproep).

	 	 	 	De	toets	Dempen	onderbreekt	het	verzenden	van	geluid	
tijdens	een	oproep.

	 	 	 	Met	Videoprivacy	wordt	het	verzenden	van	beeld	
onderbroken	tijdens	een	oproep.

	 	 	 	Met	de	toets	Speaker	wordt	het	geluid	geleid	via	de	
luidsprekers	en	microfoon.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Status- en berichtenlampjes

Functietoetsen

5

6
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Navigatie  
Het doorlopen van de menu’s van de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 is heel 
eenvoudig. Bovenaan het toetsenblok bevinden zich drie schermtoetsen die 
corresponderen met de labels op het scherm. Deze worden schermtoetsen 
genoemd omdat hun functie afhangt van het scherm waarop u zich bevindt.  

Op het beginscherm kunt u bijvoorbeeld met de linker toets bovenaan het 
toetsenblok Opties selecteren voor weergave van een lijst van beschikbare 
opties op dat scherm. Via de middelste toets selecteert u Menu voor navigatie 
door de menu-opties. Door middel van de rechter toets Berichten krijgt u 
toegang tot uw voice- en videomail.

In veel gevallen kunt u zowel de middelste schermtoets bovenaan het 
toetsenblok als de toets Ok gebruiken om dezelfde selectie te maken, tenzij u 
wordt gevraagd de toets Ok te gebruiken voor een andere functie.

Om naar een voorgaand scherm of menu te gaan, drukt u op Terug. Als u vaak 
genoeg op de toets Terug drukt, komt u uiteindelijk terecht op het beginscherm. 

Om door de opties te navigeren gebruikt u de pijltjestoetsen die zich rondom de 
toets Ok bevinden. Op sommige schermen navigeert u met de rechter en linker 
pijltjestoetsen door een aantal tabs.

Help-functie 
Bij de meeste schermen van de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 wordt een Help link 
aangeboden in het menu ‘Opties’. Hiermee kunt u informatie en ondersteuning 
raadplegen over het gebruik van de functies op dat scherm. 

Door ‘Help’ te selecteren in één van de schermen van uw telefoon krijgt u 
informatie over de functie en het scherm dat u op dat moment bekijkt. Zodra u 
klaar bent met het lezen van de Help-informatie, selecteert u Sluiten om terug 
te gaan naar het vorige scherm.

Naast de Help-informatie die bij ieder scherm beschikbaar is, is er algemene 
informatie voorhanden via het tabblad Help in het informatiescherm. Zie 
Informatie en Help.

Opmerking: Met de toets Oproep 
beëindigen gaat u rechtstreeks 
naar het beginscherm. Eventuele 
wijzigingen die u heeft aangebracht 
op het huidige scherm, zullen worden 
geannuleerd.

Leer uw nieuwe telefoon kennen
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Leer uw nieuwe telefoon kennen

Tekst invoeren  
De ACN beeldtelefoon IRIS 5000 gebruikt een methode vergelijkbaar met die van 
een mobiele telefoon voor het invoeren van cijfers en letters. Velden waarin u een 
naam invoert, zullen in de rechter bovenhoek bijvoorbeeld ‘Abc’ weergeven als 
invoermodus wanneer u het veld markeert. 

Om een bepaalde letter te krijgen, moet u een toets soms 3 of 4 keer indrukken. 
Elke toets geeft toegang tot zowel hoofdletters en kleine letters, als cijfers. Om ‘Cat’ 
te spellen in de ‘abc’ invoermodus drukt u bijvoorbeeld 6 keer op de toets 2 om de 
hoofdletter ‘C’ te krijgen. Zet dan de cursor achter de ‘C’. Druk nog één keer op de 
toets 2 voor de ‘a’ en dan op de toets 8 voor de ‘t’.

Om een symbool toe te voegen, drukt u op de toets 1 tot u het gewenste symbool 
ziet. Voor extra symbolen drukt u op de toets #. Gebruik de pijltjestoetsen om een 
symbool te selecteren uit de tabel die weergegeven wordt.

Velden waarin u een telefoonnummer invoert, geven in de rechter bovenhoek 
‘123’ weer wanneer u het veld markeert. Hierdoor is het mogelijk alleen cijfers in 
te voeren wanneer u het toetsenblok gebruikt. Als u een cijfer wilt invoeren in een 
veld dat abc, Abc of ABC als invoermodus heeft, druk dan op de toets en houd 
deze ingedrukt om het cijfer te krijgen.

1  Om de huidige invoermodus die rechtsboven is weergegeven te wijzigen, 
drukt u op de toets *.

De beschikbare Invoermodi zijn:

Opmerking: Om een spatie in te 
voeren, moet u op de toets 0 (nul) 
drukken.  

Invoermodus   Tekst  
Abc  Voert als eerste een hoofdletter in, 

gevolgd door kleine letters

ABC Voert alleen hoofdletters in

abc Voert alleen kleine letters in

123 Voert alleen cijfers in

1

Opmerking: In de ACN 
beeldtelefoon IRIS 5000 kunnen 
500 contactpersonen worden 
opgeslagen. 
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Oproepen plaatsen en ontvangen

2

4

5

1

3

Oproepen plaatsen en ontvangen 
Een oproep plaatsen
Met de ACN beeldtelefoon IRIS 5000 kunt u zowel beeldgesprekken als telefoon-
gesprekken met alleen geluid voeren.

1 Als het beginscherm wordt weergegeven, gebruik dan de cijfertoetsen om 
uw nummer in te voeren of doe het volgende:
•	 Neem de hoorn van de haak en toets het nummer in.
•	 Druk op de toets Speaker en toets het nummer in.
•	 Toets de eerste 3 getallen in en gebruik de pijltjestoetsen om een nummer 

te kiezen uit de lijst van eerder geplaatste/ontvangen/gemiste oproepen.

2 Druk op de toets Bellen, Ok of op de schermtoets Kiezen. Zie Leer uw nieuwe 
telefoon kennen: Voorkant: Toetsenblok.
•	 Op het scherm staat ‘Bezig met kiezen’.

3 Als u een beeldgesprek voert, ziet u ook uzelf op het scherm in een apart 
venster.
•	 Voordat u een oproep plaatst, kunt u zien hoe u eruitziet door Opties/

Lokaal beeld te selecteren in het beginscherm. U ziet dan een weergave 
van uzelf op het volledige scherm.

4 Als de persoon die u belt, antwoordt op een telefoon met alleen geluid, dan 
staat er ‘Oproep zonder beeld’ op het scherm. 

5 Tijdens een oproep kunt u op Ok drukken om de onderkant van het scherm 
en de labels van de schermtoetsen weer te geven.
•	 U kunt uw eigen beeld aan/uitschakelen door de linker schermtoets 

Lokaal beeld/Lokaal beeld verbergen te selecteren.   
U kunt nummerweergave, gegevens over de duur van een oproep en 
de weergave van de functietoetsen aan/uitschakelen door de rechter 
schermtoets Gegevens/Gegevens verbergen te selecteren.

Om een oproep te beëindigen, drukt u op de toets Oproep beëindigen, op de 
toets Speaker als u zich in speakermodus bevindt, of legt u de hoorn weer op de 
haak.
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Oproepen plaatsen en ontvangen

Een oproep plaatsen vanuit uw contactpersonen 
of oproepgeschiedenis 
U kunt een oproep plaatsen door een nummer te kiezen uit uw lijst van contact-
personen of vanuit uw oproepgeschiedenis, en dan Kiezen te selecteren.

Contactpersonen

1 Navigeer naar uw contactpersonen door het pictogram ‘Contactpersonen’ 
in het menu te selecteren. U kunt vanuit de meeste schermen ook de toets 
Bellen indrukken en ingedrukt houden om direct bij uw contactpersonen te 
komen.

2 Gebruik de pijltjestoetsen om de contactpersoon te markeren die u wilt 
bellen. Druk op Ok of selecteer Kiezen.

3 Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, selecteer dan 
het nummer dat u wilt kiezen uit de opties die verschijnen.

Oproepgeschiedenis

1  Navigeer naar uw oproepgeschiedenis door het pictogram 
‘Oproepgeschiedenis’ in het menu te selecteren
•	 U kunt vanuit de meeste schermen ook de toets Bellen indrukken om 

direct bij uw oproepgeschiedenis te komen.

2  Gebruik de pijltjestoetsen om de invoer te markeren die u wilt bellen. Druk 
op Ok of selecteer Kiezen.

2

2

1

1

3
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Belfuncties tijdens gesprekken  
Tijdens een oproep kunt u:

1 Het volume van het gesprek afstellen met behulp van de op- en neerwaartse 
pijltjestoetsen. 

2 Uw uitgaande geluid aan- of uitzetten door op de toets Dempen te drukken.  
Het indicatorlampje voor deze functie zal blauw oplichten om aan te geven 
dat deze is ingeschakeld.  

3 De verzending van uw eigen beeld in- of uitschakelen door op de toets 
Videoprivacy te drukken. Het indicatorlampje voor deze functie zal blauw 
oplichten om aan te geven dat deze is ingeschakeld. 

4 Het gesprek in de speakermodus zetten door op de toets Speaker te drukken. 
Het indicatorlampje voor deze functie zal blauw oplichten om aan te geven 
dat deze is ingeschakeld 

Een snapshot maken
Tijdens een beeldgesprek kunt u een snapshot maken van het scherm. 

5 Selecteer Snapshot. Er wordt een snapshot van het scherm weergegeven.
•	 Selecteer Opslaan om het snapshot op te slaan. Als u niets selecteert, 

komt u terug in de weergave van de oproep zonder dat het snapshot 
opgeslagen wordt. Selecteer Verwijderen als u het snapshot niet wilt 
opslaan.

•	 De afbeelding wordt opgeslagen op uw telefoon en kan bekeken worden 
door het pictogram ‘Digitale fotolijst’ te selecteren in het menu.

•	 Selecteer Lokale afbeeldingen in het scherm ‘Digitale fotolijst’ om het 
snapshot te bekijken.

Oproepen plaatsen en ontvangen

2

5

1

3

4
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Oproepen beantwoorden
Als een oproep binnenkomt, hoort u de telefoon rinkelen en ziet u op het 
scherm de identiteitsgegevens van de beller (als deze niet zijn geblokkeerd door 
de beller). Als de beller is opgeslagen in uw contactpersonen, zal het snapshot 
worden weergegeven. Het scherm geeft ook de volgende schermtoetsen weer:

•	 Lokaal beeld  – geeft een voorbeeld van het beeld dat van u naar de beller 
wordt verstuurd wanneer u de oproep beantwoordt.

•	 Beantwoorden  – hiermee beantwoordt u de oproep. U kunt de oproep ook 
beantwoorden door:

•	 Op de toets Bellen te drukken

•	 Op de toets Ok te drukken

•	 Op de toets Speaker te drukken

•	 De hoorn op te nemen.

•	 Naar mailbox sturen  – stuurt de beller door naar uw voice-/videomailbox.

Het beginscherm toont eventuele oproepen die u heeft gemist. 

 
Oproepen plaatsen zonder beeld
Er zijn twee manieren om zonder beeld te bellen

1. U kunt zonder beeld bellen met de telefoon die u op uw beeldtelefoon heeft 
aangesloten.  
Zie Leer uw nieuwe telefoon kennen: Achterkant: Telefoonpoort

2. U kunt zonder beeld bellen met uw beeldtelefoon naar een telefoon met 
alleen geluid.

Als u zonder beeld wilt bellen naar een andere beeldtelefoon, moet u de toets 
Videoprivacy gebruiken om de overdracht van uw beeld stop te zetten.

Oproepen plaatsen en ontvangen

Opmerking: U kunt de beltoon van 
uw telefoon wijzigen. Zie Instellingen: 
Configureren van toetsenblok en geluid.
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Een conferentiegesprek voeren (3-wegsoproep)
Starten van een audioconferentie in een 3-wegsoproep: 

1 Druk tijdens het gesprek op de toets Conferentie. De huidige oproep wordt 
in de wacht gezet en de kiesfunctie verschijnt op het scherm.

2 Voer het nummer in van de derde gesprekspartner en selecteer Kiezen.

3 Begin het gesprek met de derde persoon. Druk opnieuw op de 
toets Conferentie om de twee gesprekken samen te voegen in een 
conferentiegesprek. 

4 De twee gesprekken worden samengevoegd in een 3-wegsoproep zonder 
beeld. Het indicatorlampje voor conferentiegesprekken gaat branden.

U kunt ook een beller die in de wacht is gezet, bij een conferentiegesprek 
betrekken door op de toets Conferentie te drukken. Een oproep in de wacht 
beantwoorden.

•	 Als u tijdens een beeldgesprek op de toets Conferentie drukt om een beller 
in de wacht aan het gesprek toe te voegen, gaat het beeldgesprek door en 
wordt de derde persoon zonder beeld toegelaten tot het gesprek

•	 Als u tijdens een gesprek zonder beeld op de toets Conferentie drukt om een 
beller in de wacht aan het gesprek toe te voegen, dan gaat het gesprek verder 
als audioconferentie in een 3-wegsoproep.

Een oproep in de wacht zetten
Om een oproep in de wacht te zetten, drukt u op de toets Wachten. Het indica-
torlampje voor de wachtstand gaat branden. De andere persoon ziet dat deze in 
de wacht wordt gezet.

Om terug te keren naar de oproep, drukt u weer op de toets Wachten. Het indi-
catorlampje voor de wachtstand gaat dan uit.

Oproepen plaatsen en ontvangen
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Een oproep in de wacht beantwoorden
1 Wanneer een andere oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, ziet u een 

melding op het scherm van de telefoon van een inkomende oproep.
Het scherm geeft ook de volgende schermtoetsen weer:

•	 Beëindigen en beantwoorden  – beëindigt het huidige gesprek en 
beantwoordt de inkomende oproep. 

•	 Wachten en beantwoorden  – zet het huidige gesprek in de wacht en 
beantwoordt de inkomende oproep. Dit kunt u ook doen door op de toets Ok 
te drukken.

2 Als u Wachten en beantwoorden kiest, wordt uw huidige gesprek in de 
wacht gezet, terwijl u de nieuwe oproep beantwoordt.

3 U kunt wisselen tussen de twee gesprekken door Wisselen te selecteren.

4 U kunt de twee gesprekken samenvoegen in een 3-wegsgesprek 
(audioconferentie) door op de toets Conferentie te drukken.

Een oproep herhalen
Om een oproep te herhalen, drukt u eenmaal op Bellen om de oproepgeschie-
denis weer te geven. Het nummer van de laatste inkomende of uitgaande 
oproep wordt dan gemarkeerd. Druk opnieuw op de toets Bellen om het ge-
markeerde nummer te kiezen. 

Oproepen plaatsen en ontvangen
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4
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Beginscherm
In het beginscherm kunt u:

•	 Bellen in speakermodus door een nummer in te voeren met de cijfertoetsen 
en op Ok te drukken of Kiezen te selecteren.

•	 U kunt ook bellen in speakermodus door op de toets Speaker te drukken, een 
nummer in te voeren met de cijfertoetsen, en op Ok te drukken of Kiezen te 
selecteren.

•	 Naar het menu gaan door op Ok te drukken of Menu te selecteren.
•	 De status van gemiste oproepen bekijken, d.w.z. het totaal aantal gemiste 

oproepen dat u nog niet bekeken heeft. 
•	 De status van voice- en videomail bekijken, d.w.z. het totaal aantal oproepen, 

nieuwe oproepen, urgente oproepen en opgeslagen oproepen.
•	 Naar voice- en videomail gaan door Berichten te selecteren.
•	 Een diavoorstelling afspelen door Opties/Diavoorstelling afspelen te 

selecteren.  Deze optie wordt alleen weergegeven als er afbeeldingen 
beschikbaar zijn die weergegeven kunnen worden met de huidige 
instellingen voor diavoorstellingen.

•	 Uw eigen beeld zien door Opties/Lokaal beeld te selecteren; de persoon die 
u belt zal dit beeld zien tijdens een beeldgesprek.

•	 Naar uw gemiste oproepen gaan door Opties/Gemiste oproepen weergeven 
te selecteren. Deze optie wordt alleen weergegeven als er gemiste oproepen 
zijn die u nog niet bekeken heeft.

•	 Externe videoweergave gebruiken door Opties/Externe videoweergave 
gebruiken te selecteren; hiermee kunt u de schermafbeelding van de 
telefoon op een extern apparaat weergeven. Deze optie verandert in Lokale 
videoweergave gebruiken wanneer een extern apparaat in gebruik is.

Beginscherm en menu

Beginscherm en menu
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Het beginscherm kan zo aangepast worden dat een van de afbeeldingen die u 
in uw telefoon geladen heeft als bureaublad/achtergrond weergegeven wordt. 
Selecteer het pictogram ‘Instellingen’ in het menu. Selecteer vervolgens Uiterlijk 
en gebruik de rechter pijltjestoets om te navigeren naar het tabblad ‘Weergave’.

Bovenkant

In het bovenste gedeelte van alle schermen staat, behalve tijdens een gesprek, 
weergegeven:

1 Titel/Naam (Opmerking: het beginscherm heeft geen naam)

2 Toestel in gesprek

3 Datum en tijd, optioneel

4 Invoermodus  

5 Activiteit

Om de weergave van datum en tijd toe te voegen of te verwijderen, selecteert 
u het pictogram Instellingen in het menu. Selecteer vervolgens Uiterlijk en 
gebruik de rechter pijltjestoets om naar het tabblad ‘Weergave’ te gaan.

Om de opmaak van de weergave van datum en tijd op uw scherm te wijzigen, 
selecteert u het pictogram ‘Instellingen’ in het menu. Selecteer daarna Datum 
en tijd.

Beginscherm en menu
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Menu
Het menu geeft pictogrammen weer waarmee u toegang krijgt tot belangrijke 
functies van uw telefoon. Als u naar een van de pictogrammen gaat, geeft de 
titel de naam van de functie weer. 

Contactpersonen: Geeft u de mogelijkheid een lijst te maken 
van personen die u het vaakst belt.

Oproepgeschiedenis: Geeft de oproepgeschiedenis weer van 
uitgaande, inkomende en gemiste oproepen.

Instellingen: Geeft opties om uw telefoon te configureren en 
personaliseren.

Voice- en videomail: Geeft toegang tot de voice- en video-
mailbox

Digitale fotolijst: Geeft u de mogelijkheid om afbeeldingen te 
bekijken en te beheren en een diavoorstelling te maken.

Informatie: Toont uw telefoonnummer, IP-adres en andere 
technische informatie over uw telefoon. Geeft ook toegang tot 
de Help-index van de telefoon.

Beginscherm en menu

Opmerking: U kunt bellen in 
speakermodus terwijl u in het menu 
bent door een nummer in te toetsen 
met de cijfertoetsen en op Ok te 
drukken of Kiezen te selecteren.
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Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot uw voice- en videomail:

1 Door het pictogram ‘Voice- en videomail’ te selecteren in het menu.

2 Door de schermtoets Berichten te kiezen in het beginscherm.

Rechtsonder in het beginscherm staat:

•	 Totaal aantal berichten in uw mailbox
•	 Aantal nieuwe berichten
•	 Aantal urgente berichten
•	 Aantal opgeslagen berichten
•	 Het berichtenlampje (het rechterlampje onder het scherm) geeft ook 

informatie over uw berichten:

•	 Uit = geen berichten

•	 Continu aan = opgeslagen bericht(en)

•	 Knipperend aan = nieuw(e) bericht(en)

Als u de voice- en videomailservice belt, volg dan de instructies om berichten te 
beluisteren, berichten op te slaan of te verwijderen, uw begroeting bij te werken 
of te wijzigen of andere berichtenfuncties te gebruiken. 

Voice- en videomail

Voice- en videomail1

2
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Externe videoweergave
Om het geluid en het beeld van uw telefoon naar een extern apparaat te ver-
zenden:

Koppel een samengestelde video/audio-kabel aan de poorten voor video- en 
audio-output aan de achterkant van uw telefoon.
Koppel het andere uiteinde aan de poorten voor video- en audio-output van uw 

externe apparaat.
•	 Selecteer Opties/Externe videoweergave gebruiken in het beginscherm 

1 Antwoord Ja op de vraag “Wilt u externe video gebruiken?”
•	 Als u niets doet, zal het beeldscherm binnen 30 seconden teruggaan naar 

het telefoonscherm.
Om het geluid en beeld van een extern apparaat terug te brengen naar de 
telefoon:

•	 Selecteer Opties/Lokale videoweergave gebruiken in het beginscherm. 

Opmerking: Video-output moet 
samen met audio-output gebruikt 
worden. Met andere woorden: u 
kunt geen beelden naar een extern 
apparaat verzenden, terwijl uw 
telefoon het geluid verschaft, of vice 
versa.

Externe videoweergave

1 Externe videoweergave

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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Contactpersonen	dient	voor	het	opslaan	en	raadplegen	van	namen,	adressen,	
telefoonnummers	en	andere	gegevens	van	mensen	die	u	wilt	opbellen.	In	de	
ACN	beeldtelefoon	IRIS	5000	kunnen	500	contactpersonen	worden	opgeslagen.

In het scherm ‘Contactpersonen’ kunt u:

•	 Een	contactpersoon	selecteren	en	bellen
•	 Een	contactpersoon	toevoegen/bewerken
•	 Contactgegevens	bekijken
•	 Een	contactpersoon	verwijderen
•	 Groepen	contactpersonen	gebruiken

Een contactpersoon selecteren en bellen
1 Gebruik in het menu de pijltjestoetsen om het pictogram ‘Contactpersonen’ 

te selecteren.

2 Gebruik de pijltjestoetsen om een contactpersoon te selecteren. U kunt een 
contactpersoon vinden in een lange lijst door de zoekfunctie te gebruiken. 
Terwijl u karakters invoert in het zoekveld, zal de lijst overeenkomstig worden 
gesorteerd. Nadat u een contactpersoon heeft gekozen, selecteert u Kiezen.

3 Als een contactpersoon meer dan één nummer heeft, zal een lijst van deze 
nummers worden weergegeven waaruit u kunt kiezen.

Contactpersonen

Contactpersonen

3

1

2
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Een contactpersoon toevoegen/bewerken
•	 Selecteer in het scherm ‘Contactpersonen’ de schermtoets Opties en gebruik 

de pijltjestoetsen om Nieuwe contactpersoon of Contactpersoon bewerken 
te markeren. Druk op Ok of Selecteren.

1 Het tabblad ‘Overzicht’ wordt weergegeven. Voer naam- en nummergegevens 
in. Een contactpersoon moet ten minste een naam en een nummer hebben.
•	 Navigeer door middel van de op- en neerwaartse pijltjestoetsen door de 

informatie op het scherm.
•	 Gebruik de alfanumerieke toetsen om de gegevens in te voeren. Leer uw 

nieuwe telefoon kennen: Tekst invoeren.
•	 Selecteer de toets Toewijzen aan groepen om de contactpersoon toe te 

wijzen aan een groep. Groepen	contactpersonen	gebruiken.
•	 Gebruik de rechter en linker pijltjestoetsen om de tabbladen te selecteren.

2 Selecteer het tabblad ‘Media’. Kies een afbeelding voor een contactpersoon 
en kies een unieke beltoon om de contactpersoon te identificeren.

3 Selecteer het tabblad ‘Privé’. Voer het privé telefoonnummer en de 
adresgegevens voor een contactpersoon in of bewerk deze.

4 Selecteer het tabblad ‘Zakelijk’. Voer het zakelijke telefoonnummer en de 
adresgegevens voor een contactpersoon in of bewerk deze.

5  Als u klaar bent met het invoeren van de gegevens voor uw nieuwe 
contactpersoon, selecteert u Terug. Uw nieuwe contactpersoon verschijnt op 
het scherm ‘Contactpersonen’.

Contactpersonen
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Gegevens van contactpersoon weergeven
1 Markeer op het scherm ‘Contactpersonen’ een contactpersoon.
2 Selecteer de schermtoets Opties en gebruik de pijltjestoetsen om 

Contactpersoon weergeven te markeren. Druk op Ok of kies Selecteren.
3 Het scherm ‘Contactpersoon weergeven’ toont het tabblad ‘Overzicht’ 

met de gegevens die u heeft ingevoerd voor uw contactpersoon. Om 
de contactpersoon te bellen, drukt u op Ok of kiest u Selecteren. Als de 
contactpersoon meer dan één nummer heeft, kies dan een nummer uit het 
pop-up venster.

4  Selecteer het tabblad ‘Oproepen’ om alle oproepen te bekijken die zijn 
geplaatst naar en ontvangen van een contactpersoon. Selecteer een nummer 
met behulp van de pijltjestoetsen.  

5  Selecteer Opties en gebruik de pijltjestoetsen om Omroepgegevens te 
markeren. Druk op Ok of kies Selecteren. De gegevens van de oproep zullen 
worden weergegeven.

Een contactpersoon verwijderen
•	 Gebruik op het scherm ‘Contactpersonen’ de pijltjestoetsen om een 

contactpersoon te selecteren.
•	 Selecteer Opties en gebruik de pijltjestoetsen om Contactpersoon 

verwijderen te markeren. 
•	 Het pop-up venster Contactpersoon verwijderen wordt weergegeven.
•	 Selecteer Ja.

Contactpersonen
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Groepen contactpersonen gebruiken
Contactpersonen aan groepen toewijzen

U kunt door middel van groepen uw contactpersonen rangschikken. Om een 
contactpersoon in (een) groep(en) te zetten:

1  Selecteer op het scherm ‘Contactpersonen’ Opties en markeer met behulp 
van de pijltjestoetsen Contactpersoon bewerken. Druk op Ok of kies 
Selecteren. Het tabblad ‘Overzicht’ wordt weergegeven. 

2  Selecteer de knop Toewijzen aan groepen.
3  Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen een groep in het scherm 

‘Toewijzen aan groepen’. Druk op Ok of kies Selecteren om (een) groep(en) te 
selecteren/deselecteren. Selecteer Terug.

Groepen bekijken en beheren

4 Selecteer Opties op het scherm ‘Contactpersonen’ en markeer met behulp 
van de pijltjestoetsen Groepen tonen. Druk op Ok of kies Selecteren. Het 
pop-up venster Groep selecteren wordt weergegeven. 
•	 Selecteer een groep met behulp van de pijltjestoetsen. Druk op Ok of kies 

Selecteren.

5 Op het scherm ‘Contactpersonen’ zullen nu alleen leden van de geselecteerde 
groep worden weergegeven. Terwijl u een groep bekijkt, kunt u wijzigingen 
aanbrengen aan die groep:
•	 Selecteer Opties/Beltoon groep instellen om een unieke beltoon te 

selecteren voor leden van die groep.
•	 Selecteer Opties/Groep verwijderen om een groep te verwijderen (niet 

beschikbaar voor de groepen ‘Zakelijk’ en ‘Privé’). Het verwijderen van een 
groep verwijdert niet de contactpersonen binnen de groep.

•	 Selecteer Opties/Naam groep wijzigen (niet beschikbaar voor de groepen 
‘Zakelijk’ en ‘Privé’) om de naam van een groep die u heeft gecreëerd, te 
wijzigen.

•	 Selecteer Opties/Leden groep selecteren om contactpersonen toe te 
voegen aan de groep.

•	 Selecteer Terug om terug te gaan naar de lijst van al uw contactpersonen.
•	 Selecteer Opties/Nieuwe groep om een nieuwe groep te creëren.

Contactpersonen
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De oproepgeschiedenis toont een log van de laatste 50 oproepen.

Vanuit het scherm ‘Oproepgeschiedenis’ kunt u:

•	 Inkomende,	uitgaande	en	gemiste	oproepen	bekijken
•	 Bellen	vanuit	uw	oproepgeschiedenis
•	 Een	oproep	opslaan	in	uw	lijst	van	contactpersonen
•	 De	gegevens	van	een	oproep	weergeven
•	 Een	oproep	verwijderen

Inkomende, uitgaande en gemiste oproepen 
bekijken
1 Gebruik in het menu de pijltjestoetsen om het pictogram 

‘Oproepgeschiedenis’ te selecteren. Druk op Ok of kies Selecteren.
2 Het scherm ‘Oproepgeschiedenis’ toont het tabblad ‘Alle’ (oproepen). 

Pictogrammen geven aan of een oproep inkomend, uitgaand of gemist 
is. 

3 Gebruik de pijltjestoetsen om de tabbladen ‘Uitgaand’, ‘Inkomend’ of 
‘Gemist’ te selecteren. 

Bellen vanuit uw oproepgeschiedenis
•	 Selecteer vanuit de tabbladen ‘Alle’, ‘Uitgaand’, ‘Inkomend’ of ‘Gemist’ 

met behulp van de pijltjestoetsen een nummer en druk op Ok of 
selecteer Kiezen.

Oproepgeschiedenis

Oproepgeschiedenis
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Een oproep opslaan in uw lijst van contactpersonen

1 Vanuit het scherm ‘Oproepgeschiedenis’ selecteert u met behulp van de 
pijltjestoetsen een item op een van de tabbladen ‘Alle’, ‘Uitgaand’, ‘Inkomend’ 
of ‘Gemist’. Selecteer Opties/Opslaan in contactpersonen.

•	 Opmerking:	als	het	geselecteerde	nummer	al	bestaat	in	uw	contactpersonen,	
zal in het optiemenu Gegevens weergeven staan in plaats van Opslaan in 
contactpersonen.

•	 Het	scherm	‘Nieuwe	contactpersoon’	zal	worden	weergegeven	met	het	
nummer (en indien beschikbaar de naam) vooringevuld.

2 Voer de resterende contactgegevens in. Selecteer Terug om de 
contactpersoon op te slaan en terug te keren naar de oproepgeschiedenis..

De gegevens van een oproep weergeven
•	 Om een oproep weer te geven vanuit het scherm ‘Oproepgeschiedenis’ 

selecteert u met behulp van de pijltjestoetsen een item op een van de 
tabbladen ‘Alle’, ‘Uitgaand’, ‘Inkomend’ of ‘Gemist’. Selecteer Opties/Gegevens 
weergeven.

Een oproep verwijderen
3	 Om	een	oproep	te	verwijderen	vanuit	het	scherm	‘Oproepgeschiedenis’	

selecteert	u	met	behulp	van	de	pijltjestoetsen	een	item	op	een	van	
de	tabbladen	‘Alle’,	‘Uitgaand’,	‘Inkomend’	of	‘Gemist’.	Selecteer	Opties/
Verwijderen.

4	 Om	alle	oproepen	te	verwijderen	selecteert	u	Opties/Wissen.	Gebruik	de	
pijltjestoetsen	om	alle	oproepen	of	een	categorie	te	selecteren.	Druk	op	Ok	of	
kies	Selecteren.

Oproepgeschiedenis
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Met ‘Instellingen’ kunt u uw telefoon configureren en aanpassen. 

In het scherm ‘Instellingen’ kunt u:

•	 Het	uiterlijk	van	uw	telefoon	configureren
•	 Beeldscherminstellingen	configureren
•	 Het	toetsenblok	en	geluid	configureren
•	 Netwerkinstellingen	configureren
•	 De	datum	en	tijd	configureren

Uiterlijk configureren
1 Gebruik in het menu de pijltjestoetsen om het pictogram ‘Instellingen’ te 

selecteren. Druk op Ok of kies Selecteren.
2 Het instellingenmenu wordt weergegeven. Selecteer met behulp van de 

pijltjestoetsen Uiterlijk en druk op Ok of Selecteren. 

Thema configureren
3 Kies een Thema. Het gekozen thema bepaalt het uiterlijk van de boven- en 

onderkant op elk scherm. Bovendien beschikt elk thema over een aantal 
kleuren en achtergronden:
•	 Terwijl u nieuwe selecties maakt, ziet u aan de linkerkant een voorbeeld 

van uw keuze.
4 Kies een Kleur. Het gekozen kleurenschema bepaalt de kleuren van 

markeringen, tekst en knoppen op al uw schermen.  
5 Kies een Achtergrond. De afbeelding die u kiest voor uw achtergrond, 

verschijnt op elk scherm.
•	 Selecteer	Terug als u klaar bent met het maken van uw selectie. Daarmee 

keert u terug naar het scherm ‘Instellingen’.

Instellingen

Instellingen
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Instellingen

Weergave configureren
1	 Ga	met	de	rechter	pijltjestoets	van	het	tabblad	‘Thema’	naar	het	tabblad	

‘Weergave’.

2	 Selecteer	een	helderheidsinstelling	voor	uw	LCD-scherm.	Het	resultaat	wordt	
zichtbaar	terwijl	u	iedere	optie	markeert.

3	 Kies	een	optie	voor	Screensaver.	De	screensaver-optie	zal	worden	
weergegeven	wanneer	de	telefoon	15	minuten	lang	niet	actief	gebruikt	
wordt,	of	op	basis	van	de	tijd	die	u	selecteert	(zoals	hieronder	aangegeven).	

•	 Geen screensaver: Hiermee	blijft	het	laatst	getoonde	scherm	staan.
•	 Beginscherm tonen:	Hiermee	wordt	het	beginscherm	weergegeven.	Met	

deze	instelling	wordt	het	scherm	automatisch	uitgeschakeld	nadat	het	
beginscherm	15	minuten	is	weergegeven	zonder	dat	de	telefoon	actief	
gebruikt	is.

•	 Diavoorstelling afspelen:	Hierbij	wordt	een	diavoorstelling	weergegeven	
met	de	huidige	instellingen	voor	diavoorstellingen.	Als	de	diavoorstelling	
niet	met	succes	kan	worden	weergegeven	op	basis	van	de	huidige	
instellingen,	wordt	het	beginscherm	weergegeven.

•	 LCD uit:	Hiermee	wordt	het	scherm	uitgeschakeld.	(Op	basis	van	de	tijd	
die	u	selecteert.)

•	 Selecteer	de	tijdsperiode	gedurende	welke	uw	telefoon	inactief	moet	zijn	
voordat	de	screensaver	wordt	ingeschakeld.	Markeer	het	invoerveld	en	
druk	op	Ok	of	Bewerken. 	

•	 Selecteer een waarde met behulp van de op- en neerwaartse 
pijltjestoetsen of voer een waarde in tussen 30 en 600 met behulp van het 
toetsenblok.

Na activering zal de screensaver worden gedeactiveerd, zodra er een toets 
wordt ingedrukt, de hoorn van de haak wordt genomen of een inkomende 
oproep wordt ontvangen. Door het indrukken van cijfertoetsen zal de 
kiesfunctie worden weergegeven. Door het indrukken van de toets ‘Bellen’ zal 
het scherm ‘Oproepgeschiedenis’ worden weergegeven. Door het indrukken 
van de toets ‘Oproep beëindigen’ zal het beginscherm worden weergegeven. 
Door het indrukken van alle andere toetsen, wordt het laatst bezochte scherm 
weergegeven.

Opmerking: Als u hier 
‘Diavoorstelling afspelen’ selecteert, 
is dat hetzelfde als het selecteren 
van ‘Afspelen als screensaver’ in de 
instellingen van ‘Digitale fotolijst’.
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De screensaver zal niet worden geactiveerd als er een diavoorstelling wordt 
afgespeeld, als lokaal beeld actief is of wanneer er een oproep plaatsvindt.

4 Kies een Bureaublad. De geselecteerde afbeelding voor uw bureaublad 
wordt weergegeven op uw beginscherm. Selecteer de knop Afbeelding 
selecteren en navigeer naar een van de afbeeldingen die u heeft geladen in 
uw telefoon. U ziet nu een voorbeeldscherm van de gekozen afbeelding. 
•	 Selecteer	de	knop	Afbeelding verwijderen om een bureaublad te 

verwijderen zonder een nieuwe afbeelding te selecteren

5 Kies een Taal. Selecteer Ja om te bevestigen dat u de taal wilt wijzigen. De 
telefoon zal opnieuw worden opgestart en de schermen zullen worden 
aangepast aan de geselecteerde taal zodra uw beeldscherminstellingen zijn 
opgeslagen.

6 Schakel de weergave van Datum en tijd bovenaan de schermen uit/in
•	 Selecteer Terug als u klaar bent met het maken van uw selectie. Daarmee 

keert u terug naar het scherm ‘Instellingen’.

Instellingen
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Opmerking: Als u hier 
‘Diavoorstelling afspelen’ selecteert, 
is dat hetzelfde als het selecteren 
van ‘Afspelen als screensaver’ in de 
instellingen van ‘Digitale fotolijst’.
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Geluid configureren
1 Selecteer op het scherm ‘Instellingen’ met behulp van de pijltjestoetsen 

Geluid en druk op Ok of Selecteren.

2 Selecteer een Beltoon. Deze beltoon zal worden gebruikt voor alle 
inkomende oproepen, behalve die van contactpersonen aan wie u een 
andere beltoon heeft toegewezen.
•	 De huidige beltoon wordt bij de optie weergegeven. Selecteer de optie 

om het pop-up venster ‘Selecteer beltoon’ weer te geven. Telkens als u 
een beltoon markeert, wordt deze afgespeeld. Markeer uw keuze en druk 
op Selecteren.

3 Selecteer Beltoonvolume, Hoornvolume en Luidsprekervolume voor uw 
telefoon. Markeer het invoerveld en druk op Bewerken of Ok. Selecteer een 
waarde met behulp van de op- en neerwaartse pijltjestoetsen of voer een 
waarde in tussen 0 en 100 met behulp van het toetsenblok. 
•	 Wijzigingen die tijdens een oproep worden gemaakt, worden ook 

gemaakt in de instellingen die hier worden weergegeven. Bijvoorbeeld: 
als u het geluid harder zet tijdens een gesprek in speakermodus, dan 
begint uw eerstvolgende gesprek in speakermodus op dat geluidsniveau. 
Als u tijdens een gesprek aangebrachte wijzigingen niet wilt behouden, 
selecteer dan ‘Wijzigingen niet opslaan tijdens oproep’ in dit scherm.

Opmerking: Uw telefoon bewaart 
tijdens gesprekken aangepaste 
hoorn- en luidsprekervolumes, tenzij 
u uw geselecteerde instelling opslaat.

Instellingen
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Netwerk configureren
Uw netwerkinstellingen zijn vooraf ingesteld voor beeldgesprekken. 

1 Selecteer op het scherm ‘Instellingen’ met behulp van de pijltjestoetsen 
Netwerk en druk op Ok of Selecteren.

2 Selecteer een bandbreedte-instelling die iets lager ligt dan uw 
uploadsnelheid.  Bijvoorbeeld: als uw uploadsnelheid 300 Kbps is,  
kies dan 250.
•	 Als u de snelheid van uw verbinding niet weet, ga dan naar  

http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.
•	 Zorg ervoor dat u deze test doet vanaf een computer die rechtstreeks 

op de router of het modem is aangesloten, en niet via een draadloze 
verbinding. Daarnaast dient u op dat moment geen beeldgesprek te 
voeren.

3 Selecteer een IP-instelling bij ‘IP-adres ophalen’. Voer de juiste gegevens in 
voor de instelling die u kiest.

Neem contact op met de klantenservice van ACN voor meer ingewikkelde 
instellingen. 

Instellingen
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Datum en tijd configureren
1 Selecteer op het scherm ‘Instellingen’ met behulp van de pijltjestoetsen 

Datum en tijd en druk op Ok of Selecteren.

2 Selecteer een Regio en Tijdzone. De beschikbare zones worden bepaald door 
de geselecteerde regio.

3 Selecteer Tijdnotatie en Datumnotatie. De geselecteerde notaties worden 
gebruikt op iedere plek waar de tijd en datum op de telefoon worden 
weergegeven, inclusief de oproepgeschiedenis.
•	 Selecteer Terug als u klaar bent met het maken van uw selecties. Daarmee 

keert u terug naar het scherm ‘Instellingen’.
Opmerking: De tijd en datum 
die aan de linkerkant worden 
weergegeven, veranderen op het 
moment dat u een selectie maakt.

Instellingen
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Beheerinstellingen
U KUNT GEEN ITEMS WIJZIGEN IN DE MENU’S VOOR BEHEERINSTELLINGEN. 
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE  
VAN ACN.

Instellingen
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De functie ‘Digitale fotolijst’ geeft u de mogelijkheid om foto’s te kopiëren van en 
naar uw telefoon en een USB-apparaat. U kunt ook albums maken voor uw foto’s 
en een diavoorstelling instellen om uw foto’s op uw telefoon weer te geven als 
digitale fotolijst.

Vanuit het scherm ‘Digitale fotolijst’ kunt u:

•	 Een	diavoorstelling	afspelen
•	 Een	diavoorstelling	configureren
•	 Fotoalbums	maken	en	gebruiken
•	 Afbeeldingen	bekijken	op	de	telefoon
•	 Uw	eigen	afbeeldingen	laden
•	 Afbeeldingen	kopiëren	naar	USB
•	 USB-afbeeldingen	bekijken
 

Een diavoorstelling afspelen
U kunt een diavoorstelling starten door op het beginscherm Opties/
Diavoorstelling afspelen te selecteren. U kunt ook een diavoorstelling 
rechtstreeks vanaf een USB-flashstation afspelen. Sluit het station aan op de 
poort aan de achterkant van de telefoon en selecteer ‘Diavoorstelling afspelen 
van USB’ in het pop-up menu. U kunt een diavoorstelling aanpassen en afspelen 
vanuit het scherm ‘Digitale fotolijst’:

1  Gebruik in het menu de pijltjestoetsen om het pictogram ‘Digitale fotolijst’ te 
selecteren.

2 Druk op Ok of kies Selecteren. Het tabblad ‘Overzicht’ van de digitale fotolijst 
wordt weergegeven.
•	 Dit	scherm	toont	alle	huidige	instellingen	voor	de	diavoorstelling-functie.

3 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Diavoorstelling afspelen en druk 
op Ok of Selecteren. Uw telefoon start de weergave van de afbeeldingen op 
het scherm.

4 De diavoorstelling toont achtereenvolgens alle afbeeldingen. Druk op een 
toets om de diavoorstelling te stoppen en terug te keren naar het scherm 
‘Digitale fotolijst’.

Digitale fotolijst

Opmerking: Op uw telefoon zijn 
al enkele afbeeldingen opgeslagen 
zodat u deze functie alvast kunt 
verkennen.

Digitale fotolijst
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Digitale fotolijst

Een diavoorstelling configureren
1 Navigeer op het scherm ‘Digitale fotolijst’ met behulp van de rechter 

pijltjestoets van het tabblad ‘Overzicht’ naar het tabblad ‘Instellingen’.

2 Selecteer Configureer afbeeldingen om in uw diavoorstelling het volgende 
te gebruiken:  
•	 Lokale afbeeldingen gebruiken – dit zijn afbeeldingen die lokaal zijn 

opgeslagen in uw telefoon in plaats van afbeeldingen in een USB-
flashstation.

•	 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Lokale afbeeldingen 
gebruiken.

•	 Druk op Ok of kies Selecteren. Er verschijnt een vinkje. Om de selectie 
ongedaan te maken drukt u op Ok of Deselecteren.

•	 USB-afbeeldingen gebruiken, indien beschikbaar – dit zijn afbeeldingen 
die zijn opgeslagen in een USB-flashstation aangesloten op de achterkant 
van de telefoon. Zie Leer	uw	nieuwe	telefoon	kennen:	Achterkant:	USB-poort.	

•	 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen USB-afbeeldingen 
gebruiken.

•	 Druk op Ok of kies Selecteren. Er verschijnt een vinkje. Om de selectie 
ongedaan te maken drukt u op Ok of Deselecteren.

•	 Albums kiezen – als u Lokale afbeeldingen gebruiken selecteert, kies dan 
een album voor de diavoorstelling. 
•	 Gebruik de pijltjestoetsen om de knop Albums kiezen te selecteren. 

•	 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Alle, Zakelijk, Privé of 
albums die u zelf heeft gemaakt. Druk op Ok of kies Selecteren. Als u 
klaar bent, selecteert u Terug.
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Digitale fotolijst

3 Selecteer extra instellingen voor diavoorstelling:
•	 Seconden per afbeelding – stelt de tijdsduur in waarmee iedere 

afbeelding wordt getoond: selecteer deze optie met behulp van de 
pijltjestoetsen. Gebruik het toetsenblok om een waarde tussen 5 en 90 
direct in te voeren of gebruik de op- en neerwaartse pijltjestoetsen om de 
waarde te wijzigen in stappen van 5 seconden. Druk op Ok of selecteer 
Accepteren als u klaar bent.

•	 Herhalen – bepaalt of de diavoorstelling één keer of steeds herhaald 
wordt afgespeeld: gebruik de pijltjestoetsen om Herhalen te selecteren. 
Druk op Ok of kies Selecteren.  Er verschijnt een vinkje. Om de selectie 
ongedaan te maken drukt u op Ok of Deselecteren.

•	 Namen weergeven – bepaalt of namen van afbeeldingen in de 
diavoorstelling worden weergegeven: selecteer met behulp van de 
pijltjestoetsen Namen weergeven. Druk op Ok of kies Selecteren. Er 
verschijnt een vinkje. 

•	 Afspelen als screensaver – kies of u de diavoorstelling als uw screensaver 
wilt: selecteer deze optie met behulp van de pijltjestoetsen. Zie 
Instellingen:	Weergave	configureren:	Screensaver. Druk op Ok of kies 
Selecteren. Er verschijnt een vinkje. Om de selectie ongedaan te maken 
drukt u op Ok of Deselecteren.
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Fotoalbums maken en gebruiken
1 Selecteer ‘Lokale afbeeldingen’ op het scherm ‘Digitale fotolijst’. Maak een 

nieuw album door Opties/Nieuw album te selecteren. Voer de naam van het 
album in met behulp van het toetsenblok. Leer uw nieuwe telefoon kennen: 
Tekst invoeren. Gebruik Verwijderen om verkeerd ingevoerde gegevens te 
verwijderen; houd Verwijderen ingedrukt om de hele invoer te wissen. Druk 
op Ok of Accepteren als u klaar bent.

2 Selecteer afbeeldingen om toe te voegen aan het nieuwe album. Gebruik de 
pijltjestoetsen om naar een afbeelding te gaan en druk op Ok of Selecteren 
om de afbeelding te markeren en op te nemen. Er verschijnt een vinkje. Om 
de selectie ongedaan te maken, drukt u weer op Ok of Selecteren. Selecteer 
Toevoegen als u klaar bent.

3 Bekijk een album door Opties/Album tonen te selecteren. Al uw huidige 
albums zullen in een pop-up venster worden weergegeven. Gebruik de 
pijltjestoetsen om een album te selecteren en druk op Selecteren. Kies In 
geen enkel album om afbeeldingen te bekijken die u niet aan een album 
heeft toegevoegd.

4 Beheer uw afbeeldingen door middel van het optiemenu:
•	 Voeg afbeeldingen toe aan het huidige album door Opties/Toevoegen 

aan album te selecteren. Gebruik de pijltjestoetsen om naar een 
afbeelding te gaan en druk op Ok of Selecteren om de afbeelding 
te markeren en op te nemen. Er verschijnt een vinkje. Om de selectie 
ongedaan te maken, drukt u weer op Ok of Selecteren. Selecteer 
Toevoegen als u klaar bent.

•	 Verwijder afbeeldingen uit het huidige album door Opties/Verwijderen 
uit album te selecteren. Gebruik de pijltjestoetsen om naar een afbeelding 
te gaan en druk op Ok of Selecteren om de afbeelding te markeren en te 
verwijderen. Er verschijnt een vinkje. Om de selectie ongedaan te maken, 
drukt u weer op Ok of Selecteren. Selecteer Verwijderen als u klaar bent.

•	 Wijzig de naam van een album die u heeft gemaakt door Opties/Naam 
album wijzigen te selecteren. Gebruik het toetsenblok om gegevens 
in te voeren. Leer uw nieuwe telefoon kennen: Tekst invoeren. Gebruik 
Verwijderen om verkeerd ingevoerde gegevens te verwijderen; houd 
Verwijderen ingedrukt om de hele invoer te wissen. Druk op Ok of 
Accepteren als u klaar bent. 

•	 Verwijder een album dat u heeft gemaakt door Opties/Album verwijderen 
te selecteren. Druk op Ok of kies Selecteren.

Digitale fotolijst
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Afbeeldingen bekijken op uw telefoon
1 Selecteer in het scherm ‘Digitale fotolijst’ met behulp van de pijltjestoetsen de 

optie Lokale afbeeldingen. Druk op Ok of kies Selecteren.

2 Het scherm ‘Lokale afbeeldingen’ zal worden weergegeven. Navigeer met de 
pijltjestoetsen door de afbeeldingen.  

3 Om gegevens en een grotere versie van een afbeelding te bekijken gebruikt u 
de pijltjestoetsen om een afbeelding te selecteren. Druk op Ok of Bekijken.

4 Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u ook kiezen:
•	 Opties/Verwijderen
•	 Opties/Naam wijzigen
•	 Opties/Opslaan als afbeelding contactpersoon
•	 Opties/Albums selecteren

Digitale fotolijst
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Uw eigen afbeeldingen laden
1 Insert USB flash drive into the USB port on the back of the phone. (See	Getting	

to	Know	Your	Phone:	Back	View:	USB.)	A pop-up displays.
2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Afbeeldingen kopiëren naar 

telefoon. Druk op Ok of kies Selecteren. Het scherm toont alle afbeeldingen 
die op het USB-flashstation staan.

3 Gebruik de pijltjestoetsen om naar een afbeelding te gaan en druk op Ok of 
Selecteren om de afbeelding voor kopiëren te markeren. Er verschijnt een 
vinkje. Om de selectie ongedaan te maken, drukt u weer op Ok of Selecteren. 

4 Als u klaar bent met het selecteren van afbeeldingen, selecteert u Kopiëren. 
De afbeelding wordt (de afbeeldingen worden) gekopieerd en verschijnen in 
‘Lokale afbeeldingen’.

Digitale fotolijst
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Opmerking: Dit pop-up venster verschijnt 
iedere keer wanneer u uw USB-station 
installeert, tenzij u in gesprek bent. U hoeft 
zich niet in het scherm ‘Lokale afbeeldin-
gen’ te bevinden om uw USB-station aan 
te sluiten.

Opmerking: U kunt tot 500 afbeeldingen 
opslaan in de ACN beeldtelefoon  
IRIS 5000.
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Afbeeldingen kopiëren naar USB
Er zijn twee manieren om afbeeldingen te kopiëren van uw telefoon naar uw 
USB-station.

1 Op het scherm ‘Lokale afbeeldingen’ selecteert u Opties/Kopiëren naar USB.
•	 Het	scherm	toont	alle	afbeeldingen	die	op	de	telefoon	staan.
•	 Gebruik	de	pijltjestoetsen	om	naar	een	afbeelding	te	gaan	en	druk	op	Ok 

of Selecteren om de afbeelding voor kopiëren te markeren. Er verschijnt 
een vinkje. Om de selectie ongedaan te maken, drukt u weer op Ok of 
Selecteren. 

•	 Als	u	klaar	bent	met	het	selecteren	van	afbeeldingen,	selecteert	u	
Kopiëren. De afbeelding wordt (de afbeeldingen worden) gekopieerd en 
verschijnen in uw USB-afbeeldingen.

2 Selecteer op het scherm ‘Lokale afbeeldingen’ met behulp van de 
pijltjestoetsen een afbeelding. 
•	 Druk	op	Ok of Bekijken. Druk op Ok of Kopiëren naar USB.
•	 De	afbeeldingen	worden	gekopieerd	en	verschijnen	in	uw	USB-

afbeeldingen.

Digitale fotolijst
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USB-afbeeldingen bekijken
1 Selecteer in het scherm ‘Digitale fotolijst’ met behulp van de pijltjestoetsen de 

optie USB-afbeeldingen. Druk op Ok of kies Selecteren. Het scherm ‘USB-
afbeeldingen’ zal worden weergegeven.

2 Navigeer met de pijltjestoetsen door de afbeeldingen. 
3 Om gegevens van een afbeelding te bekijken gebruikt u de pijltjestoetsen om 

een afbeelding te selecteren. Druk op Ok of Bekijken.
4 Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u kiezen voor Opties/Kopiëren naar 

telefoon.

Digitale fotolijst

Opmerking: De	optie	USB-
afbeeldingen is uitgeschakeld als uw 
telefoon	geen	USB-station	detecteert.
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U kunt het scherm ‘Informatie’ gebruiken om eenvoudig de naam en het 
telefoonnummer voor uw ACN beeldtelefoon IRIS 5000 te bekijken, evenals 
andere technische gegevens. Vanuit dit scherm kunt u ook de Help-functie 
van de telefoon raadplegen.

1 Selecteer in het menu met behulp van de pijltjestoetsen het pictogram 
‘Informatie’ en druk op Ok of Selecteren.

2 Het scherm ‘Informatie’ toont gegevens over uw telefoon die mogelijk 
worden opgevraagd gedurende een service-oproep.

3 Gebruik de rechter pijltjestoets om naar het tabblad ‘Help’ te navigeren. 
Het scherm ‘Help’ toont de volgende onderwerpen:

•	 Basisprincipes telefoon

•	 Voice- en videomail

•	 Video out

•	 Contactpersonen

•	 Oproepgeschiedenis

•	 Instellingen

•	 Digitale fotolijst

4 Gebruik de op- en neerwaartse pijltjestoetsen om een Help-onderwerp 
te selecteren en druk op Ok of Selecteren. De Help-functie van de 
telefoon geeft uitleg bij de onderwerpen.

Informatie en Help

Informatie en Help
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Algemene problemen

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Probleem Oplossing

Het apparaat gaat niet aan. •	 Controleer	of	de	stroomkabel	goed	is	
aangesloten.	

•	 Controleer	of	het	stopcontact	werkt	door	er	een	
klok,	radio	of	ander	apparaat	op	aan	te	sluiten.

Ik hoor geen kiestoon uit de hoorn van 
de telefoon.

•	 Controleer	of	de	hoorn	is	aangesloten	op	de	
poort	aan	de	linkerkant	van	de	beeldtelefoon.

Ik hoor geen kiestoon uit de 
luidsprekers van de telefoon.

•	 Controleer	of	de	hoorn	is	aangesloten	op	de	
poort	aan	de	linkerkant	van	de	beeldtelefoon.

Ik hoor geen kiestoon uit de luidsprek-
ers van de telefoon.

•	 Sluit	de	ACN	beeldtelefoon	IRIS	5000	
rechtstreeks	aan	op	het	modem	of	de	router.	Zie	
Aan	de	slag:	Aansluiting	van	de	beeldtelefoon	op	
het	netwerk.	Als	u	geen	kiestoon	hoort,	dan	is	er	
iets	mis	met	de	router.

Ik kan geen oproep plaatsen •	 Controleer	of	de	ethernetkabel	is	aangesloten	
op	de	WAN-	of	LAN-poort.	

•	 Controleer	of	de	hoorn	is	aangesloten	op	de	
beeldtelefoon.	

•	 Schakel	de	stroom	van	de	telefoon	uit	en	aan	
door	de	stroomkabel	uit	de	voedingspoort	te	
halen	en	daarna	weer	aan	te	sluiten.		

•	 Als	de	persoon	naar	wie	u	belt	een	beeldtelefoon	
gebruikt	die	is	geïnstalleerd	op	een	privé-
netwerk	of	firewall-systeem,	is	het	mogelijk	dat	
er	geen	verbinding	kan	worden	gemaakt.	

Ik kan geen inkomende oproepen 
ontvangen.

•	 Als	de	beeldtelefoon	op	een	privé-netwerk	of	
firewall-systeem	is	aangesloten,	is	het	mogelijk	
dat	u	geen	oproepen	kunt	ontvangen.

•	 Schakel	de	stroom	van	de	telefoon	uit	en	aan	
door	de	stroomkabel	uit	de	voedingspoort	te	
halen	en	daarna	weer	aan	te	sluiten.	

Het duurt erg lang voordat de ACN 
beeldtelefoon IRIS 5000 verbinding 

maakt.

1.	 Schakel	de	stroom	van	uw	modem	uit.

2.	 Schakel	de	stroom	van	uw	router	uit.

3.	 Schakel	de	stroom	van	de	ACN	beeldtelefoon	
IRIS	5000	uit.

4.	 Schakel	de	stroom	van	het	modem	in	en	wacht	
totdat	er	verbinding	wordt	gemaakt	met	het	
internet.

5.	 Schakel	de	stroom	van	de	router	in	en	wacht	
totdat	er	verbinding	wordt	gemaakt	met	het	
modem	en	het	internet.

6.	 Schakel	de	stroom	van	de	ACN	beeldtelefoon	
IRIS	5000	in.

Bij inkomende oproepen staat het 
scherm wel aan, maar krijg ik geen 

belsignaal.

•	 Controleer	of	het	volume	van	de	beltoon	is	
ingesteld	op	hoger	dan	‘0’.
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Problemen met de telefoon

Problemen oplossen

Probleem Oplossing

Niet mogelijk om een oproep 
te beantwoorden van een 

conventionele telefoon die op de 
beeldtelefoon is aangesloten.

•	 Controleer	of	de	telefoon	naar	behoren	
werkt	zonder	dat	het	is	aangesloten	op	de	
beeldtelefoon.	

•	 Controleer	of	de	telefoonkabel	van	de	
beeldtelefoon	naar	de	extra	telefoon	goed	is	
aangesloten.	

•	 Sluit	de	telefoon	rechtstreeks	op	de	
telefoonpoort	aan.	Gebruik	geen	eigen	kabels	
en	gebruik	geen	apparaat	voor	externe	
nummerweergave	of	een	antwoordapparaat.	

Niet mogelijk om een oproep te 
plaatsen met een telefoon die op de 

beeldtelefoon is aangesloten.

•	 Controleer	of	de	telefoon	naar	behoren	
werkt	zonder	dat	het	is	aangesloten	op	de	
beeldtelefoon.

•	 Controleer	of	de	telefoonkabel	van	de	ACN	
beeldtelefoon	IRIS	5000	naar	de	conventionele	
telefoon	goed	is	aangesloten.	Aan	de	slag:	
Aansluiting	van	een	conventionele	telefoon	op	
uw	ACN	beeldtelefoon	IRIS	5000

•	 Controleer	of	de	telefoon	is	ingesteld	op	
toonkiezen,	en	niet	pulskiezen.	

•	 Sluit	de	telefoon	rechtstreeks	op	de	
telefoonpoort	aan.	Gebruik	geen	eigen	kabels	
en	gebruik	geen	apparaat	voor	externe	
nummerweergave	of	een	antwoordapparaat.



52

Problemen met het beeld

Problemen oplossen

Probleem Oplossing

De oproep is verbonden maar het 
scherm van de andere partij is zwart 

en de geluidskwaliteit is slecht. 

•	 Vraag	de	andere	partij	de	verlichting	in	de	kamer	
te	verbeteren.	Aan	de	slag:	Hoe krijgt u de beste 
beeldkwaliteit?	

•	 Probeer	de	helderheid	van	uw	lcd-scherm	aan	te	
passen.	Instellingen:	Weergave	configureren.

Ik krijg verbinding, het beeld en geluid 
werken maar de gebelde persoon kan 

mij niet zien of horen.

•	 Als	de	beeldtelefoon	op	een	privé-netwerk	of	
firewall-systeem	is	aangesloten,	is	het	mogelijk	
dat	u	het	scherm	van	de	andere	partij	niet	
ontvangt.

Ik krijg verbinding, het beeld en het 
geluid werken, maar de gebelde 

persoon kan mij alleen horen en niet 
zien.

•	 Controleer	of	het	beeld	van	het	apparaat	van	de	
opgebelde	persoon	werkt.

Het scherm van de andere persoon 
staat stil en er is geen geluid.

•	 Controleer	of	de	beeldtelefoon	op	de	juiste	wijze	
is	aangesloten	op	het	internet.	

•	 Controleer	of	de	beeldtelefoon	van	de	
opgebelde	persoon	nog	verbinding	heeft	met	
het	internet.

U kunt de persoon met wie u praat 
horen maar er is geen beeld op uw 

scherm.

•	 Annuleer	de	oproep	en	probeer	opnieuw.

Het inkomende beeld is te donker. •	 Vraag	de	andere	partij	de	verlichting	in	de	kamer	
te	verbeteren.	Zie	Installatie	van	de	telefoon:	Hoe	
krijgt	u	de	beste	beeldkwaliteit?	

•	 Probeer	de	helderheid	van	uw	lcd-scherm	aan	te	
passen.	Instellingen:	Weergave	configureren.

Het inkomende beeld staat stil. •	 Wacht	enkele	seconden	totdat	het	probleem	
vanzelf	wordt	opgelost.	Het	is	mogelijk	dat	uw	
internetverbinding	of	die	van	de	andere	partij	
overbelast	is.	Annuleer	de	oproep	en	probeer	
opnieuw.
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Problemen met het geluid

Problemen oplossen

Probleem Oplossing

Ik krijg verbinding, het scherm werkt 
maar er is geen geluid.

•	 Zet	het	volume	harder.	Instellingen:	Configureren	
van	toetsenblok	en	geluid.

•	 Laat	de	andere	partij	bevestigen	dat	zijn	of	haar	
functie	voor	dempen	uit	staat.

•	 Als	de	beeldtelefoon	op	een	privé-netwerk	of	
firewall-systeem	is	aangesloten,	is	het	mogelijk	
dat	u	het	geluid	van	de	andere	partij	niet	
ontvangt.

Ik krijg verbinding, het beeld en geluid 
werken maar de gebelde persoon kan 

mij niet zien of horen.

•	 Als	de	beeldtelefoon	op	een	privé-netwerk	of	
firewall-systeem	is	aangesloten,	is	het	mogelijk	
dat	u	het	scherm	van	de	andere	partij	niet	
ontvangt.

Ik krijg verbinding, ik kan het scherm 
en het geluid zien en de andere partij 
kan mij zien, maar kan mij niet horen.

•	 Controleer	of	het	geluid	van	het	apparaat	van	de	
opgebelde	persoon	werkt.

Het scherm van de andere persoon 
staat stil en er is geen geluid.

•	 Controleer	of	de	beeldtelefoon	op	de	juiste	wijze	
is	aangesloten	op	het	internet.	

•	 Controleer	of	de	beeldtelefoon	van	de	
opgebelde	persoon	nog	verbinding	heeft	met	
het	internet.

Er is sprake van een echo. •	 Zet	het	volume	zachter.	

•	 De	akoestiek	van	de	kamer	is	mogelijk	niet	
ideaal.	Probeer	de	telefoon	te	zetten	op	een	plek	
met	een	betere	akoestiek.	
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