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Een oproep plaatsen
Er zijn verschillende manieren om een oproep te plaatsen met de 
beeldtelefoon IRIS X:

Via Telefoon
•	Druk op   in het Beginscherm (of neem de hoorn op)

•	Kies het nummer en druk op Audio oproep of Video 
oproep

Via Belgeschiedenis
•	Druk op   in het Beginscherm

•	Selecteer Belgeschiedenis

•	Kies uit Alle, Ontvangen, Gekozen en Gemist

•	Druk op   om het geselecteerde nummer te bellen

Via Contacten
•	Druk op   in het Beginscherm

•	Selecteer Contacten

•	Selecteer het contact dat u wilt bellen

•	Druk op  om het geselecteerde nummer te bellen

Een oproep beëindigen
Leg de hoorn op de haak of druk op Einde als u gebruikmaakt van 
de speaker.

Een oproep beantwoorden
Op het scherm wordt de naam en het nummer getoond van de 
persoon die belt. Er zijn verschillende manieren om een oproep te 
beantwoorden met de beeldtelefoon IRIS X :

inkomende oproep gemiste oproep Wisselgesprek

Selecteer Audio 
accepteren, Video 
accepteren (indien 

beschikbaar) of 
Weigeren

Een gemiste 
oproep zal in het 

Beginscherm 
worden 

weergegeven. 
Gebruikers kunnen 

op Bekijken 
drukken om de 

gegevens van de 
gemiste oproep 

te zien.

Terwijl u belt, zult 
u door middel van 
een toonsignaal 

en een melding op 
het scherm worden 
gewaarschuwd voor 

een inkomende 
oproep. U kunt de 

oproep Accepteren 
en Weigeren.

Tips voor navigaTie

Videophone

De beelDtelefoon IRIS X gebRuIken

1 Tabbladen voor oproep/lijn 
– De ACN beeldtelefoon IRIS 
X ondersteunt maximaal 3 
inkomende/uitgaande oproepen 
tegelijkertijd

2 Audio-output – Opties voor 
speaker, hoorn of headset

3 Volume-instellingen

4 Voicemail – Te gebruiken voor 
zowel voice- als videomail

5 Nadat u een nummer heeft 
gekozen, drukt u op Audio-
oproep of Video-oproep

Korte 
gebruikershandleiding 

De IRIS X heeft een intuïtief en krachtig navigatie-aanraakscherm 
met vier bureaubladen. Om van het ene bureaublad naar het 
andere te gaan beweegt u het beginscherm snel naar links of 
rechts; of druk op   om tussen de bureaubladen te schakelen.

� Menu  biedt toegang tot alle beschikbare apps, widgets 
en functies.

� Telefoon  geeft het toetsenblok weer voor oproepen 
met en zonder beeld, evenals daarbij behorende opties.

� Widgets zijn applicaties die kunnen worden toegevoegd, 
verplaatst of verwijderd van het bureaublad.
•	Om een widget te wijzigen raakt u de widget aan totdat 

opties voor Sluiten/Instelling zichtbaar zijn.

•	Extra widgets kunnen worden toegevoegd aan het 
bureaublad door deze aan te raken op het menu beneden 
en naar het bureaublad te slepen.

•	Om extra widgets te bekijken drukt u op  om de 
widgetbalk uit te vouwen.

� Met de Startknop, in het midden van de telefoon (onder het 
scherm), springt u eenvoudig vanaf ieder scherm naar het 
Beginscherm.

� De Statusbalk toont een kort overzicht van de status van 
uw telefoon. Wanneer u op de statusbalk drukt, verschijnt 
een aantal opties: Volume, Wi-Fi uit/aan, Netwerk uit/aan 
(Ethernet), Niet storen (DND/Do Not Disturb) en Camera uit/
aan

1 Beginscherm-indicator

2 Applicatie-indicator

3 Telefoonnummer

4 Statusbalk

5 Registratie-indicator (groen)

6 IP-adres

7 Schakeloptie voor scherm

8 Uitvouwen widgetbalk

9 Snelstartbalk

10  Menu telefoonkiezer

11  Hoofdmenu



Tijdens een oproep zijn er diverse opties beschikbaar. Druk op     voor toegang tot alle 
belfuncties.   

Opmerking: Als u een beeldgesprek voert, is het mogelijk dat het menu      verdwijnt. 
Druk dan ergens in het scherm om het menu weer te geven.

U heeft de keuze uit drie menu’s:
optiemenu functie Beschrijving

Toetsenblok Selecteer om toetsantwoorden in te voeren of 
om een ander nummer te kiezen.

In de wacht
Druk hierop om de oproep in de wachtstand 
te zetten. Om de oproep uit de wachtstand te 
halen, drukt u op Uit de wacht.

Dempen/dempen opheffen Druk hierop om de oproep te dempen of het 
dempen op te heffen.

Video uit/aan Druk hierop om te schakelen tussen Video uit 
en Video aan. 

Conferentie

Zodra u een andere oproep heeft geplaatst 
via een andere lijn, drukt u op Conferentie 
om een 3-wegsgesprek (audioconferentie) te 
starten.

Speaker/Hoorn/headset Druk op een van de drie opties om audio-
output te wijzigen.

Volume Druk hierop om het volume te verhogen of te 
verlagen

PIP
Druk hierop om te schakelen tussen het beeld 
van de bellers en om volledig scherm weer 
te geven. 

Snapshot

Druk hierop om een snapshot te nemen 
van het huidige beeld. Het snapshot zal 
automatisch worden opgeslagen in de 
folder “screenshot” in Gereedschappen > 
Bestandsbeheer.

Ondersteuning 
Extra telefoonfunctionaliteiten, gedetailleerde instructies en tips voor het oplossen van problemen 
kunt u terugvinden in de gebruikershandleiding in de ACN Online Shop van uw Onafhankelijke 
Vertegenwoordiger of op www.myacn.eu.

Videophone

Korte  
gebruikershandleiding

VOICE-/VIDEOMAILOpties vOOr belfuncties
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Met Voice-/videomail kunnen bellers een bericht achterlaten wanneer u in gesprek bent of niet in 
staat bent om een oproep te beantwoorden.

Installeren/Berichten ophalen
Wanneer u voor de eerste keer uw voicemail gebruikt, zult u een melding krijgen om uw wacht-
woord te wijzigen (uw tijdelijke wachtwoord is 1234#). Volg de aanwijzingen om uw wachtwoord 
te wijzigen, en indien gewenst uw naam en uw voice-/videomailbegroeting op te nemen.

1. Druk op   in het Beginscherm.
2. Druk op het Voicemail-envelopje voor zowel voice- als videomail.
3. Volg de aanwijzingen om uw voicemail te beluisteren of uw videomail te bekijken.

Voicemail (Berichtenindicator)
Indien de Startknop in het blauw knippert, betekent dit dat u een voice-/videomailbericht heeft dat 
opgehaald kan worden. (Er zal tevens een snelle kiestoon te horen zijn als u de hoorn opneemt.) 
Om het voicemailbericht op te halen, activeert u het toetsenblok en drukt u daarna op het 
Voicemail-icoon.

Tip voor snelle voicemail
Voor wijziging van het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat de oproep wordt 
doorgeschakeld naar voice-/videomail, kiest u *610 en volgt u de aanwijzingen.

Voicemailfuncties
Er zijn diverse opties mogelijk na het beluisteren van een bericht:

Toets functie
# Bericht opslaan

2 Bericht herhalen

4 Terug naar het vorige bericht

5 Berichtkoppen afspelen

6 Door naar het volgende bericht

7 Bericht verwijderen

* Terug naar het vorige menu


