
Videophone

Nadat u de instellingen heeft 
opgeslagen, moet de telefoon in 
staat zijn een verbinding te maken 
met het Wi-Fi-netwerk, indien de 
authenticatie juist verlopen is en het 
signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk 
genoeg is. 

Het icoontje voor de signaalsterkte 
van het Wi-Fi-netwerk  zal worden 
weergegeven in de rechterbovenhoek 
van het scherm. Nadat het 
telefoonnummer is geregistreerd 
zal het in het groen worden 
weergegeven in het Info-widget.

OPMERKING: Indien u een 
verbinding met het internet heeft 
via zowel een bedraad netwerk 
als het Wi-Fi-netwerk, selecteert 
u handmatig de verbinding via de 
aan/uit-schuifbalkjes in het drop-
downmenu in de rechterbovenhoek 
van het scherm.

U zult dit icoontje  zien rechtsboven 
in het scherm indien de telefoon 
gebruikmaakt van de bedrade 
netwerkverbinding. Dit icoontje  zal 
rechtsboven in het scherm worden 
getoond indien gebruik wordt 
gemaakt van Wi-Fi.  

(nuttig bij Wi-Fi-netwerken met een verborgen SSID)
1. Druk op de Menu-knop rechtsonder in het scherm.
2. Druk op Instellingen.
3. Druk op Netwerk.
4. Druk op de Wi-Fi-tab.
5. Zorg ervoor dat de knop Aanzetten aangevinkt is en druk op Toepassen.
6. Druk op de knop Geavanceerd.
7. Selecteer de Beveiligingsmodus van de Wi-Fi-verbinding in het drop-downmenu in  

het Wi-Fi-configuratiescherm. 
 U heeft onder andere de volgende opties:  WEP/Openen; WEP/Gedeeld 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Voer de juiste sleutel in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Druk op Toon 
wachtwoord om te verifiëren dat de sleutel juist is ingevoerd. Als er geen sleutel vereist is,  
ga dan naar de volgende stap.

9. Zodra de sleutel is ingevoerd, drukt u op de toetsenbordknop linksonder om het toetsenbord te 
verbergen.

10. Voor het invoeren van de ESSID (de naam van de draadloze verbinding) vinkt u het vakje Ja aan 
rechts van het veld Aangepast ESSID en klikt u vervolgens op het veld om het toetsenbord op 
het scherm weer te geven.

11. Voer de ESSID-naam in.
12. Druk op Opslaan in de rechterbovenhoek om deze verbinding op te slaan.
13. Druk op de Startknop. U heeft een verbinding met uw Wi-Fi-netwerk tot stand gebracht  

indien het Info-widget een groen icoontje in de rechterbovenhoek en een IP-adres aan de 
onderkant laat zien.

Methode 2:  handMatig een Wi-Fi-verbinding toevoegen: 

1. Druk op Menu rechtsonder in het scherm.
2. Druk op Instellingen.
3. Druk op Netwerk.
4. Druk op de Wi-Fi-tab.
5. Zorg ervoor dat de knop Aanzetten aangevinkt is en druk op Toepassen.
6. Druk op Scannen.
7. Druk tweemaal op de gewenste ESSID.
8. Voer de juiste sleutel in met behulp van het toetsenbord op het scherm.  Vergeet niet het vakje 

Sleutel opslaan aan te vinken.  Als er geen sleutel vereist is, ga dan naar de volgende stap.
9. Zodra de sleutel is ingevoerd, drukt u op de toetsenbordknop linksonder om het toetsenbord 

te verbergen.
10. Druk op Opslaan in de rechterbovenhoek om deze verbinding op te slaan.
11. Druk op de Startknop.  U heeft een verbinding met uw Wi-Fi-netwerk tot stand gebracht 

indien het Info-widget een groen icoontje in de rechterbovenhoek en een IP-adres aan de 
onderkant laat zien.

Methode 1: een Wi-Fi-verbinding scannen:

De ACN beeldtelefoon IRIS X 
ondersteunt 802.11b/g/n. 

De Wi-Fi-functie op de 
telefoon is standaard 

uitgeschakeld. U kunt de 
instellingen voor draadloos 
wijzigen door Aanzetten te 

selecteren in het Wi-Fi-menu.  

Er zijn twee manieren om 
 Wi-Fi te configureren.

Instructies voor  
aansluiting op draadloos  
(Wi-Fi) netwerk
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Wi-Fi-instellingen


