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Instructies voor installatie 
Raadpleeg de Korte installatiehandleiding voor de ACN beeldtelefoon IRIS X die u kunt vinden 
in de ACN Online Shop van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger of op www.myacn.eu.  

 

Functies 

Hoofdscherm en navigatie 
De ACN beeldtelefoon 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 drukt u op het icoontje om tussen de bureaubladen te 
schakelen.  
 
Met de Startknop, in het midden van de telefoon onder het scherm, springt u eenvoudig vanaf 
ieder scherm naar het Beginscherm. Indien u op de Startknop drukt terwijl u gebruikmaakt van 
een app, zal de app actief blijven. U kunt naar de app terugkeren door te drukken op de app-
indicator in de statusbalk. Als u op de Startknop drukt om terug te gaan naar het Beginscherm 
en deze 10 seconden lang ingedrukt houdt, zal de schermkalibratie worden weergegeven. 
 
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. Gebruik de schuifbalkjes om deze 
functies in of uit te schakelen. Daarnaast zijn de functies Instellingen en Datum/Tijd beschikbaar 
als snelkoppelingen. 
 
Zie de tabel hieronder voor een verklaring van de icoontjes voor de telefoonstatusindicatoren: 
 
 
 

Soort Icoon Definitie 

Netwerk  Aangesloten op het netwerk 

 Verbinding met netwerk mislukt 

Oproep  Automatisch beantwoorden 

 Doorschakelen 

Volume 
belsignaal 

 Volume belsignaal, van 0 tot 9 



Telefoonstatus  Camera uitgeschakeld 

 Niet storen (DND) 

 Gemiste oproep  

Audio-output  De headset is in gebruik 

 De headset is aangesloten 

 De speaker is actief 

 De hoorn is van de haak 

Wi-Fi  Sterkte Wi-Fi-signaal, van 0 tot 4 

 

 

 

 

Applicaties  Alarmklok  

 Programma loopt op achtergrond 

Externe 
apparaten 

 SD-kaart 

 USB-flashstation 

 USB toetsenbord 

 USB muis 

 USB LED-lampje 1 

 USB LED-lampje 2 

 
HDMI  

 
 



De ACN beeldtelefoon IRIS X ondersteunt maximaal drie inkomende of uitgaande oproepen 
tegelijkertijd. Wanneer de hoorn van de haak is, kan de gebruiker op In de wacht drukken, en 
vervolgens Lijn 1, Lijn 2 of Lijn 3 selecteren om extra oproepen te plaatsen. 
 

Hoorn-, speaker- en headset-modus 
Met de ACN beeldtelefoon IRIS X kunnen gebruikers schakelen tussen hoorn en speaker door 
te drukken op het corresponderende icoontje op het toetsenblok. Als een headset is 
aangesloten, kunt u het icoontje voor de headset selecteren. Standaard worden bekabelde 
headsets met een 3,5 mm jackplug ondersteund. 
 

Een oproep plaatsen  
1. Via Telefoon in de stand-bymodus 

• Selecteer in het beginscherm het Telefoon-icoontje  in het menu onderaan. 
• Het toetsenblok zal worden weergegeven en een kiestoon is hoorbaar. 
• Kies het nummer en druk op Audio oproep of Video oproep om een oproep te 

plaatsen.  
Voor het laatst gekozen nummer, drukt u op Opnieuw kiezen.  
 

2. Door de hoorn van de haak te nemen 
Gebruikers kunnen een oproep plaatsen als de telefoon op stand-by staat of als er 
andere applicaties actief zijn door de hoorn van de haak te nemen. 

• Neem de hoorn van de haak en het toetsenblok zal worden getoond. 
• Selecteer de Lijn. 
• Kies het nummer en druk op Audio oproep of Video oproep om een oproep te 

plaatsen. 
Voor het laatst gekozen nummer, drukt u op Opnieuw kiezen. 
 

3. Via Belgeschiedenis 
• Open het menu van de telefoon door in het beginscherm op het MENU-icoontje 

te drukken en vervolgens Belgeschiedenis te selecteren.  
• Op het scherm zal worden weergegeven: Alle, Ontvangen, Gekozen en 

Gemist. Selecteer de belgeschiedenis die u wilt bekijken. 
• Druk op  om het geselecteerde nummer te kiezen. 



 
 

Kiezen via Belgeschiedenis 
 

4. Via Contacten 
• Open het menu van de telefoon door op het Menu-icoontje te drukken in het 

beginscherm. Vervolgens selecteert u Contacten of drukt u op het icoontje voor 
Contacten op het toetsenblok om de contactenlijst te openen.  

• In het scherm zal de contactenlijst worden weergegeven. Scroll naar het contact 
dat u wilt bellen. 

• Druk op  om het geselecteerde contact te bellen. Standaard zal het 
hoofdnummer van het contact worden gebeld. 

 

 
 

Kiezen via Contacten 
 

 
Selecteer het contact om de volledige contactgegevens te bekijken. U kunt kiezen uit 
vier te bellen nummers: werk, thuis, mobiel en fax. Druk op  om het gewenste 
nummer te kiezen.  



 

Kiezen via Contacten – meer contactgegevens 
 

5. Via favorieten in Contacten in het beginscherm 
Druk in het beginscherm op  en selecteer  om de widget Contacten te openen. 
Gebruikers kunnen een contact toevoegen aan de favorietenlijst. Selecteer het contact 

en druk op  om een oproep te plaatsen.  

 

Oproepen beantwoorden 
1. Inkomende video oproep: Wanneer de telefoon overgaat, selecteert u Audio 

accepteren, Video accepteren of Weigeren. Gebruikers kunnen schakelen tussen 
hoorn, speaker of headset om de oproep te beantwoorden. Pas het belvolume aan 
door op het speaker-icoontje te drukken. 

 

 

Beantwoorden van een inkomende video oproep 
 

 



2. Inkomende audio oproep: Wanneer er een audio oproep binnenkomt, selecteert u 
Audio accepteren of Weigeren. 

 

 

Beantwoorden van een inkomende audio oproep 
 

  
3. Gemiste oproep: Indien de oproep niet wordt beantwoord, zal de melding Gemiste 

oproep in het Beginscherm verschijnen. Gebruikers kunnen op dit bericht drukken 
om de gegevens van de gemiste oproep te achterhalen of gemiste oproepen 
bekijken via de optie Belgeschiedenis. 

 
 

 

Belopties 
Er is een aantal opties beschikbaar tijdens een oproep. Hiertoe behoren onder andere Gesprek 
in de wachtstand, Dempen, Volume, en Video uit (videoprivacy). Deze functies kunt u 
raadplegen via het menu Opties.Tijdens een video oproep kunt u het scherm aanraken om het 
menu Opties weer te geven. Om het menu te openen drukt u op . Onderstaande 
functies zijn beschikbaar via het optiemenu. 
 



 
 

Raadplegen van het menu Opties tijdens een video oproep 
 

Belopties ACN beeldtelefoon IRIS X  
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-wegsoproep (conferentie) te starten. 

 

Volume Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen 

PIP Druk hierop om te schakelen tussen het videobeeld van de bellers en 
om volledig scherm weer te geven. Zie opmerking hieronder. 

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

Speaker/Hoorn/Headset Selecteer het icoontje voor Speaker, Hoorn of Headset. 

Opmerking:  
Als u op de PIP-knop drukt tijdens een oproep, zal het scherm veranderen in een van vijf 
verschillende weergaven: ¾-schermweergave van gebelde persoon, volledige schermweergave 
van gebelde persoon, volledige schermweergave van gebelde person met lokaal beeld in 
rechterbovenhoek, ¾-schermweergave van lokaal beeld en volledige schermweergave van 
lokaal beeld. 

 



Gesprek in de wachtstand (Optiemenu) 
Door middel van deze optie wordt de inkomende oproep in de wacht gezet. 

1. Druk op de knop In de wacht tijdens een oproep om de oproep in de wacht te 
zetten. Het icoontje voor de lijn zal geel worden.  

 

 

Gesprek in de wachtstand 
 

2. Druk op de knop Uit de wacht om de oproep te hervatten.  
 
3. Meerdere oproepen: Nadat een oproep in de wacht is gezet, kunnen gebruikers een 

andere lijn selecteren om een oproep te plaatsen. Als er een andere oproep 
binnenkomt, kan de gebruiker aan de rechterkant van het scherm kiezen voor 
Accepteren of Weigeren. Door het accepteren van de inkomende oproep wordt de 
vorige oproep in de wacht gezet.  

 

 
 

Meerdere oproepen 
 
 



Telefonische conferentie via een 3-wegsoproep (Optiemenu) 
Houdt u er rekening mee dat momenteel alleen een audioconferentie via een 3-
wegsoproep mogelijk is. Videoconferentie via een 3-wegsoproep is op dit moment niet 
beschikbaar. 

Volg onderstaande stappen om een audioconferentie via een 3-wegsoproep te starten: 
plaats een oproep naar de eerste partij. 

1. Terwijl u bezig bent met dit gesprek, opent u het optiemenu op de telefoon door de 
middelste knop van het icoontje voor Opties aan te raken. 

2.  

 . 
3. Druk op knop In de wacht. 
4. Druk op Lijn 2 bovenaan het scherm. 
5. Bel naar de tweede partij die u wilt toevoegen aan de conferentie. 
6. Terwijl u bezig bent met dit gesprek, opent u wederom het optiemenu op de telefoon 

door de middelste knop van het icoontje voor Opties aan te raken. 

 . 
7. Druk op de knop Conferentie. 
8. Druk op Ja om de telefonische conferentie te bevestigen. 
9. Alle drie de partijen zijn nu samengevoegd in een 3-wegsoproep. 

 

Dempen (Optiemenu) 
Tijdens een gesprek wordt door middel van deze functie de microfoon van de telefoon 
uitgeschakeld zodat de andere partij geen geluid hoort. 

1． Tijdens een oproep zal in de Opties-werkbalk rechts in het scherm de functie Dempen 
verschijnen. Indien dit niet zichtbaar is, drukt u op de rechterkant van het scherm om de 
Opties-werkbalk te herstellen. Selecteer de knop Dempen om het geluid van het 
gesprek uit te schakelen. 

2． Nadat de knop Dempen is ingedrukt, zal in het scherm Dempen opheffen verschijnen. 
Wanneer u deze knop indrukt, zal het dempen worden opgeheven. 

 

PIP Picture-In-Picture (Optiemenu) 
De PIP-knop kan worden ingedrukt om de schermweergave tijdens een oproep te wijzigen. Er 
zijn vijf verschillende schermweergaves: ¾-schermweergave van gebelde persoon, volledige 
schermweergave van gebelde persoon, volledige schermweergave van gebelde person met 
lokaal beeld in rechterbovenhoek, ¾-schermweergave van lokaal beeld en volledige 
schermweergave van lokaal beeld. 

 



Niet storen (DND/Do Not Disturb) (Statusbalk) 
Wanneer deze functie is ingeschakeld zullen alle inkomende lijnen als bezet worden 
beantwoord (standaard wordt er doorgeschakeld naar voicemail) zonder dat de telefoon 
overgaat of dat de oproep wordt weergegeven in het scherm.  
 
Deze functie vindt u in de statusbalk in het Beginscherm waar een aantal extra opties 
beschikbaar zijn. Beweeg het DND-schuifbalkje naar rechts en links om de functie Niet storen 
in of uit te schakelen.  
 

Doorschakelen 
Hiermee worden alle inkomende oproepen doorgezet naar een ander telefoonnummer. De 
oproepen worden niet in het scherm getoond en de telefoon gaat niet over. 
 
Voor het gebruiken van deze functie is een functiecode nodig. Voor het in- of uitschakelen van 
deze functie voert u de bijbehorende code in: 
Inschakelen: Kies *72 en het telefoonnummer of toestelnummer waarnaar u de oproep wilt 
doorschakelen, gevolgd door een hekje (#). Wacht op een kiestoon en hang daarna op (een 
kiestoon betekent dat de invoer is geslaagd). 
Uitschakelen: Kies *73 en wacht op een kiestoon voordat u ophangt. 
 

Nummerweergave blokkeren  
Door middel van het blokkeren van de nummerweergave wordt uw nummer niet weergegeven 
in het scherm van de gebelde partij. Dit geldt voor alle oproepen totdat de functie wordt 
geannuleerd.  
 
Voor het gebruiken van deze functie is een functiecode nodig. Voor het in- of uitschakelen van 
deze functie voert u de bijbehorende code in: 
Inschakelen: Kies *31 en wacht op het bevestigingsbericht. 
Uitschakelen: Kies #31 en wacht op het bevestigingsbericht. 

 

Additionele functiecodes  
De ACN beeldtelefoon IRIS X kent een aantal functies die kunnen worden gebruikt door middel 
van twee- of driecijferige functiecodes. Om deze te activeren (of deactiveren) neemt de u de 
hoorn van de haak en voert u de bijbehorende code in. U zult dan een bevestigingsbericht 
horen. 

 

 

 



Functie  Activeren Deactiveren 
Doorschakelen naar voicemail 
(alle oproepen) 

*21  #21 

Nummerweergave blokkeren 
voor alle overige partijen  

*31  #31  

Doorschakelen naar voicemail 
bij in gesprek 

*40  #40  

Doorschakelen naar voicemail 
bij geen gehoor 

*41  #41  

Indicatie voor wisselgesprek  *43  #43  
Timer bij geen gehoor (wijzig 
het aantal keren dat de 
telefoon overgaat voordat 
wordt overgeschakeld naar 
voicemail) 

*610  N.v.t. 

Nummerweergave per oproep  *65  N.v.t. 
Herhaling van het laatst 
gekozen nummer  

*66  N.v.t. 

Nummerweergave blokkeren 
per oproep  

*67  N.v.t. 

Terugbellen  *69  N.v.t. 
Doorschakelen naar een ander 
telefoonnummer of 
toestelnummer voor alle 
oproepen 

*72  *73  

Doorschakelen naar een ander 
nummer of toestel bij in 
gesprek 

*90  *91  

Doorschakelen naar een ander 
nummer of toestel bij geen 
gehoor 

*92  *93  

Indicator voor voicemailbericht 
wissen  

*99  N.v.t. 

 

 

Voicemail 
Met Voicemail kunnen bellers een bericht achterlaten wanneer u bezig bent of niet in staat bent 
om een oproep te beantwoorden. 
 
Instellen 

1. Druk op het Telefoon-icoontje . 

2. Druk op het Voicemail-icoontje . 
3. U zult worden gevraagd uw wachtwoord in te voeren (uw tijdelijke wachtwoord is 

1234#). 
4. Volg de aanwijzingen om uw wachtwoord te wijzigen en uw naam op te nemen. 



 
Berichten ophalen 
Wanneer de blauwe Startknop knippert of wanneer u een gebroken kiestoon hoort bij het 
opnemen van de hoorn, dan heeft u onbeluisterde voicemailberichten.  

 
1. Druk op het Telefoon-icoontje rechts onderin het scherm. 
2. Druk op de Voicemail-knop. 
3. Druk op de knop voor Opties om het toetsenblok weer te geven. 
4. Voer uw 4-cijferige toegangscode in (standaard is deze code 1234) en druk op #. 
5. Druk op 1 om videomailberichten op te halen. 

a. Als er berichten zijn, krijgt u via een gesproken bericht te horen of het een video- 
of een voicemailbericht betreft. 

6. Druk op 2 om uw In gesprek-videobericht in te stellen. 
a. Kies welk type bericht u wilt en volg de aanwijzingen. 
b. Als u tevreden bent met uw bericht, drukt u op de rechterkant van het scherm en 

vervolgens op Opties. Druk daarna op # om uw opname te beëindigen. 
7. Druk op 3 om uw Geen gehoor-videobericht in te stellen. 

a. Kies welk type bericht u wilt en volg de aanwijzingen. 
b. Als u tevreden bent met uw bericht, drukt u op de rechterkant van het scherm en 

vervolgens op Opties. Druk daarna op # om uw opname te beëindigen. 
 

Voor het instellen van het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat wordt overgeschakeld 
naar uw voicemailantwoorden, kiest u *610 en volgt u de aanwijzingen. 

 

Toetsenbordinvoer 
De ACN beeldtelefoon IRIS X wordt geleverd met een virtueel toetsenbord voor het invoeren 
van karakters en is een optie voor een aantal apps en widgets. 

 

Schermtoetsenbord van de ACN beeldtelefoon IRIS X 
 

 
Icoon Functie 

 

 
Caps Lock 



 
Toetsenbord verbergen 

 
Overschakelen op karakters met accenten 

 
Backspace 

 
Schakelen tussen letters, cijfers en symbolen 

 

OPMERKING: Het is mogelijk een extern toetsenbord en een externe muis te gebruiken door 
deze op de USB-poort van de telefoon aan te sluiten. 



Ingebouwde applicaties (apps) 
 

Alarmklok 
De ACN beeldtelefoon IRIS X heeft een alarmklok-applicatie waarmee u naar wens een 
alarmtoon en alarmtijd kunt instellen. Open de instellingen voor de Alarmklok via Menu > 
Gereedschappen > Alarmklok.  
 
Er zijn drie alarmkloksoorten beschikbaar. Iedere soort heeft dezelfde opties. Om een alarm in 
te stellen selecteert u Ja in Alarm aan. U kunt Snooze time-out instellen van 5 tot 30 minuten. 
De Alarmtoon kan worden ingesteld met behulp van ingebouwde beltonen of aangepaste 
beltonen (in mp3-formaat). Druk op Bladeren om een bestand te selecteren in de telefoon of 
vanaf een extern opslagapparaat.  
 
Om het volume van de alarmtoon aan te passen drukt u op  om het volume lager te zetten of 
op  om het volume te verhogen.  
 
Om de terugkerende dag in te stellen drukt u aan de linkerkant van de dag op het vakje om 
deze optie te selecteren of deselecteren. Nadat u het vakje heeft aangevinkt, zal het icoontje 
worden weergegeven als  in plaats van grijs. 

 

Browser  
De ACN beeldtelefoon IRIS X heeft een webbrowser om op het internet te surfen. Druk op het 
lege gedeelte in de navigatiebalk om een URL in te voeren met behulp van het 
schermtoetsenbord en druk op Enter om de website te bezoeken.  

• Navigeer over de internetpagina door op het aanraakscherm te drukken en te schuiven. 

• Druk op  om terug te gaan naar de vorige pagina en op  om vooruit te gaan. 
• Om de huidige pagina te verversen, drukt u op . 
• Om de webbrowser te verlaten, drukt u op . 
• Er zijn extra opties beschikbaar als u het rode tabblad uitvouwt. Hiertoe behoren:  

− Geschiedenis  

− Bladwijzers  

− Importeer/Exporteer bladwijzers  

− Inzoomen/Uitzoomen   

− Terug naar normale grootte  
 



Calculator  
De ACN beeldtelefoon IRIS X beschikt tevens over een calculator die te openen is via Menu > 
Gereedschappen > Calculator. Om de calculator te bedienen drukt u op het gewenste cijfer op 
het toetsenblok. De rekenkundige opties (zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) 
zijn aangegeven door middel van de bijbehorende knoppen.  
 

Er zijn drie soorten calculators beschikbaar in de applicatie. Druk op Simpel, Wetenschap of 
Financieel om te selecteren welke calculator u wenst te gebruiken.  

 

Calculator: Simpel 
 

\ 

Calculator: Wetenschap 
 



 

Calculator: Financieel 

 

Kalender  
De kalender-applicatie wordt geopend via Menu > Gereedschappen > Kalender. U kunt de 
kalender bekijken, gebeurtenissen toevoegen en de kalender synchroniseren met de agenda 
van een bestaand Google-account.  

 

 

Kalender-applicatie 
 

Druk op  en  om naar de maand en het jaar te navigeren en deze te selecteren. Nadat u op 
een datum in de kalender heeft gedrukt, zal deze rood worden. Rechts in het scherm zal dan 
informatie worden getoond over eventuele gebeurtenissen op deze datum. 

Toevoegen van een nieuwe gebeurtenis: 

• Selecteer een dag en druk op de -knop aan de rechterkant van het scherm.  
• Voer gegevens van de gebeurtenis in, zoals Wat, Waar en Omschrijving.  



• Selecteer de tijd van de gebeurtenis. Indien het vakje voor de optie Gehele dag niet is 
aangevinkt, is het mogelijk een specifiek tijdstip in te stellen voor de dag.  

• In Herhaalt selecteert u Herhaalt niet, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks 
om een herinneringsalarm in te stellen voor de gebeurtenis. 

 

 

Gebeurtenis toevoegen aan Kalender 
 

 

Gebeurtenis toegevoegd aan Kalender 
 



 

Instellingen voor feestdagen in Kalender 
 

Om de feestdagen weer te geven voor verschillende landen drukt u op Instellingen en 
selecteert u de landen in het drop-downmenu. Met deze functie kunt u de feestdagen van 
maximaal drie verschillende landen weergeven. Druk op Opslaan na het selecteren van het 
land.  

De ACN beeldtelefoon IRIS X kan gebeurtenissen synchroniseren met de agenda van uw 
Google-account. Om deze functie in te stellen drukt u op Inloggen bovenaan in het scherm. 
Voer uw Google-accountgegevens in en druk op de knop Inloggen onderaan in het scherm. 

 

 

Synchroniseren met Google Agenda 
 

Nadat u bent ingelogd en uw Google Agenda heeft ingesteld, drukt u op Synchroniseren 
bovenaan in het scherm om het synchroniseren te voltooien.  



Belgeschiedenis  
In de ACN beeldtelefoon IRIS X kunnen tot 100 gekozen oproepen, 100 ontvangen oproepen 
en 100 gemiste oproepen worden opgeslagen. U kunt het beloverzicht van de telefoon bekijken 
via Menu > Belgeschiedenis.  
 

 

Belgeschiedenis 
 

U kunt kiezen uit vier tabbladen, te weten Alle, Ontvangen, Gekozen en Gemist, om het 
corresponderende beloverzicht te bekijken.  

Bij ieder record kunt u kiezen uit Bellen , Bericht , Bewerken en Opslaan in 

Contacten  of Verwijderen  door op het icoontje te drukken.  

Om het gehele beloverzicht op één pagina te verwijderen drukt u op de knop Legen.  

 

Contacten  
Beheer uw contacten door middel van de app Contacten. De applicatie ondersteunt maximaal 
1000 records en 20 groepen. Groepen kunnen worden gebruikt om contacten zoals familieleden 
te groeperen. U kunt tevens een telefoonnummer toevoegen aan de Zwarte lijst. Oproepen 
vanaf dat nummer zullen dan worden doorgeschakeld naar uw voicemail. 
 

• Selecteer het tabblad Contactenlijst of Groepslijst om de gegevens voor contacten of 
groepen te bekijken en/of te bewerken.  

 
• In Contactenlijst kunt u de groep selecteren voor het bekijken van alle contacten. Om 

een contact op naam te zoeken drukt u op het lege gedeelte naast . U zult worden 
gevraagd de zoeknaam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Zodra u het 

contact heeft geselecteerd drukt u op het icoontje  om de oproep te plaatsen.  



 

• Als u een contact wilt toevoegen aan uw favorietenlijst drukt u op .   

• Voor het verwijderen van een contact drukt u op .  
• Om alle gegevens van een contact te bekijken of te bewerken drukt u op de naam van 

het contact.   
• Om een nieuw contact toe te voegen drukt u op Nieuw.  

 
Als u een contact toevoegt of bewerkt, zal het schermtoetsenbord worden geactiveerd zodra u 
het gewenste veld selecteert. Ieder contact kan worden aangepast en worden gekoppeld aan 
een uniek pictogram en unieke beltoon. Pictogrammen en beltonen kunnen ook worden 
toegewezen aan groepen in het tabblad Groepslijst. 
 
Om contacten te importeren of exporteren naar of van een SD-kaart of USB-kaart selecteert u 
Opties > Import/Export. Daarna selecteert u Import of Export in Werkingsmodus.  
 
Er worden drie soorten bestanden ondersteund: XML, CSV en VCard.  
 
Als u wilt importeren, kunt u Wis oude lijst en Vervang dubbele items selecteren in de 
geïmporteerde bestanden. Indien de werkingsmodus is ingesteld op Import, zult u op de knop 
Bladeren moeten drukken om het geïmporteerde bestand te selecteren in het externe 
opslagapparaat. Druk op Import/Export om het proces te voltooien. 
 
Voor het verwijderen van alle contacten selecteert u Opties > Verwijder alles. 
 
 

Bestandsbeheer 
Beheer bestanden zoals muziek, foto's en documenten door Menu > Gereedschappen > 
Bestandsbeheer te selecteren. 

 

Bestandsbeheer 
 



Standaard zijn er vijf mappen: Desktop, Screensaver, Screenshot, Ringtone en Video. Als 
een USB-apparaat is aangesloten, zal het worden weergegeven en in Bestandsbeheer kunnen 
worden geopend als sda1 of sdb1. 

Om een bestand te openen (bijv. een foto of mp3-bestand) drukt u op het pictogram van het 
bestand.  

U kunt het pictogram ook (2 tot 4 seconden) ingedrukt houden voor extra opties, zoals: 
Openen, Knippen, Kopiëren, Hernoemen en Verwijderen.  
Om het gekopieerde bestand te plakken houdt u het lege gedeelte in een folder (2 tot 4 
seconden) ingedrukt. Er zullen twee opties verschijnen: Nieuwe map en Plakken. Selecteer 
Plakken om het bestand in de map te kopiëren. U kunt ook een nieuwe directory creëren door 
Nieuwe map te selecteren. 

De totale gebruikscapaciteit bedraagt 100MB. Gebruikersbestanden dienen te worden 
opgeslagen in de mappen Screenshot, Ringtone of Video. Gebruikersbestanden kunnen 
tevens direct worden opgeslagen in een USB- of SD-opslagapparaat. 
 

Mediaspeler  
De app Mediaspeler van de ACN beeldtelefoon IRIS X biedt gebruikers de mogelijkheid 
muziek- en videobestanden af te spelen. De volgende bestandsformaten worden ondersteund: 
MP3, ogg, wav, wma, avi, flv (h263/h264/vp6), mp4 en 3gp.  
 

Om de Mediaspeler te openen selecteert u Menu >Video > Mediaspeler.  

Voor het afspelen van muziek vanaf een lokaal of extern opslagapparaat selecteert u Opties > 
Open bestand of Voeg bestand aan lijst toe.  

U kunt kiezen voor speaker, headset of stereo in Opties > Output. 

 Nadat u bestanden heeft toegevoegd aan de afspeellijst, kunt u de afspeelmodus bepalen door 
Enkele loop, Toon loop of Geen loop te selecteren. 

 



 

Mediaspeler voor het afspelen van muziek 
 

 

De volgende tabel toont de icoontjes en functies bij het afspelen van audiobestanden. 

Icoon Functie  

 Naar het volgende item in de afspeellijst 

 Afspelen 

 Naar het vorige item in de afspeellijst 

 Pauzeren/Stoppen 

 Volume. Schuif de volumebalk naar rechts en links om het volume aan te 
passen 

 Verwijder het item in de afspeellijst 

 Navigeer naar het vorige item in de afspeellijst 

 Navigeer naar het volgende item in de afspeellijst 

 Opties: Voeg bestand aan lijst toe, Open bestand, Output, Lijst wissen 

 Loop: Enkele loop, Toon loop, Geen loop 

 

 



Als u een video selecteert om af te spelen, zal de video worden getoond op het scherm. Het 
kan enkele ogenblikken duren voordat de video geladen is.  

 

Mediaspeler voor het afspelen van video’s 
 

De volgende tabel toont de icoontjes en functies bij het afspelen van videobestanden. 

Icoon Functie  

 Output-optie: stereo 

 Output-optie: headset. Deze optie zal beschikbaar zijn als de 
headset is aangesloten 

 Output-optie: speaker 

 Stoppen 

 Pauzeren 

 Volledige schermweergave 

 Afsluiten 

Filmtrailer 
De app Filmtrailer van de ACN beeldtelefoon IRIS X biedt u de mogelijkheid informatie te 
ontvangen over de meest recente films en trailers te bekijken.  
 
Selecteer Menu >Video >Filmtrailer. In het scherm zullen de meest recente films worden 
weergegeven. Selecteer de film die u graag wilt zien door op de afbeelding te drukken. 
 



Druk op  en  om door de schermen te navigeren.  

 

 
Filmtrailer 

 

 

 

Selecteer om een trailer te bekijken 

 
 

Picture-In-Picture (PIP) 
U kunt de ingebouwde camera gebruiken om snapshots te maken en video’s op te nemen.  
 
Om dit te doen selecteert u Menu > PIP. 
 
Om een foto te maken drukt u op Snapshot. De foto zal worden opgeslagen in de map 
Screenshot in Bestandsbeheer. 
 



Om een video op te nemen drukt u op Opnemen. De video zal worden opgeslagen in de map 
Video in Bestandsbeheer. 
 

Fotoviewer 
U kunt op uw gemak uw foto’s bekijken door naar Menu > Foto’s > Fotoviewer te gaan. De 
volgende bestandsformaten worden ondersteund: png, jpeg, en gif.  

 

Selecteer de locatie van het fotobestand. Bestanden kunnen ook worden bekeken vanaf een 
extern USB-flashstation. 

 

  

Open map in Fotoviewer 
 

Druk op de map om de foto’s in de map te openen en selecteren. Het scherm zal er hetzelfde 
uitzien als in de screenshot hierboven. Open bijvoorbeeld de eerste foto in de map 
Screensaver. 

 

 

Een afbeelding bekijken in Fotoviewer 



 

U kunt het scherm naar links en rechts bewegen om de vorige of volgende foto te bekijken. Om 
de foto in volledig scherm weer te geven drukt u op . 

 

Een afbeelding bekijken in Fotoviewer 
 

U kunt de foto’s Inzoomen/Uitzoomen, Roteren (kloksgewijs of antikloksgewijs) en 
Omdraaien (verticaal of horizontaal) of weergeven in een diashow. Als u kiest voor een 
diashow van de foto’s, zullen de foto’s vertraagd worden getoond met een geselecteerd 
interval (10, 15 of 20 seconden). 

 

Icoon Functie  

 Bekijk de vorige foto 

 Bekijk de volgende foto 

 Bekijk de foto in volledig scherm 

 Bekijk de foto in diashow 

 Afsluiten 

 Bekijk de foto in normale modus 

 Inzoomen 



 Uitzoomen 

 Aanpassen aan scherm 

 Aanpassen aan scherm 

 Horizontaal omdraaien 

 Verticaal omdraaien 

 Kloksgewijs roteren 

 Antikloksgewijs roteren 

 

 

Diashow  
Met de Diashow-applicatie kunt u een bepaalde hoeveelheid foto's selecteren en deze 
weergeven in een diashow. Open deze applicatie door Menu > Foto’s > Diashow te 
selecteren.  

 

 

Instellingen voor Diashow 
 

Als Aangepaste map is geselecteerd in Bron, dient u de map te selecteren door op de knop 
Bladeren te drukken. De map kan zich bevinden in de telefoon of in een extern opslagapparaat. 

 



YouTube  
Open de YouTube-applicatie via de snelstartbalk aan de onderkant van het Beginscherm of via 
Menu > Video > YouTube. 
 
Naast het bekijken van video’s kunt u ook naar video’s zoeken door middel van het invoeren 
van sleutelwoorden en voorkeuren. Dit doet u door Opties > Zoeken te selecteren. Voer het 
sleutelwoord in bij Zoek woord en druk op de knop Zoeken.  

 

Wereldfoto  
De applicatie Wereldfoto biedt u de mogelijkheid duizenden foto's te bekijken van landen over 
de hele wereld. Voor het openen van deze applicatie selecteert u Menu > Foto’s > Wereldfoto. 
Foto’s zijn gerangschikt naar geografische locatie voor eenvoudige navigatie.  

 

 

Wereldfoto 
 

Selecteer de gewenste regio’s en landen. Foto’s zullen worden weergegeven in het scherm. 
Druk op  om naar de volgende pagina te gaan en navigeer omhoog of omlaag voor alle 
beschikbare foto’s. Om de foto in Fotoviewer weer te geven drukt u op het pictogram. Ga 
naar het vorige gedeelte voor meer informatie over het bekijken van foto's in Fotoviewer. 

 



 

Bekijk foto’s vanuit Wereldfoto 



Widgets 
U kunt het uiterlijk van het Beginscherm aanpassen door verschillende widgets op het 
bureaublad te plaatsen. 

Om het bureaublad aan te passen houdt u een bestaande widget (2 tot 4 seconden) ingedrukt 
om de opties Instellingen  en Sluiten  te activeren.  

U kunt de positie van de widget vervolgens aanpassen door deze te verschuiven. De widget kan 
naar boven/beneden en naar links/rechts worden geschoven in hetzelfde scherm of naar een 
ander scherm worden verplaatst. 

Om nieuwe widgets op een bureaublad te openen drukt u op . Het widgetmenu zal worden 

weergegeven, inclusief: Info, Weer, Contacten, Wereldklok en Fotolijst. Druk op  om het 
widgetmenu te verbergen. 

Hieronder wordt beschreven hoe u deze widgets kunt configureren en gebruiken.  

Favoriete contacten  
U kunt de door u veel gebruikte contacten op het bureaublad plaatsen. 
Schuif naar links of rechts om het contact in de lijst te selecteren. Selecteer  om te 
bellen. 

Raadpleeg onderstaande tabel voor meer bewerkingen in deze widget. 

Icoon Functie 

 Plaats een oproep naar het geselecteerde favoriete contact 

 Stuur een bericht naar het geselecteerde favoriete contact 

 Voeg een nieuwe favoriet toe aan de contactenlijst 

 Verwijder het geselecteerde contact uit de favorietenlijst 

 Bewerk het geselecteerde contact 

 

Info  
Het menu van Info laat drie informatieregels zien. Op de eerste regel zal het telefoonnummer 
van de telefoon te zien zijn en een icoontje dat groen zal worden indien de telefoon correct is 
geregistreerd. Op de tweede regel is alleen het telefoonnummer van de telefoon te zien. Op de 
derde regel staat het IP-adres van de telefoon. 



Fotolijst  
Met de widget Fotolijst kunt u foto’s afspelen in een venster in het hoofdscherm. Druk op de 
widget Fotolijst om deze in het hoofdscherm te plaatsen. Als u langer op de widget drukt, ziet u 
het pad waar de foto's in de telefoon zijn opgeslagen. 
 

Weer 
De weersinformatie betreft luchtvochtigheid, zichtbaarheid (in km), windrichting, windsnelheid 
(in km) en temperatuur in eenheden zoals geconfigureerd door de gebruikers. 
 
Druk op  om de weerinstellingen te openen. Voer de Update tijd (m) in en selecteer de 
Eenheid (Fahrenheit of Celsius) van uw voorkeur.  

Om het weer op te zoeken op een bepaalde locatie dient u eerst de stad toe te voegen. Druk op 
het lege gedeelte bij Naam stad en voer de naam in met behulp van het schermtoetsenbord. 
Druk op Zoeken. De resultaten zullen verschijnen in Zoekresultaat. Selecteer de gewenste 
locatie en druk op de knop Toevoegen.  

U kunt meer dan één stad toevoegen. Om de locatie te verwijderen selecteert u de stad in het 
Stad-veld en drukt u op Verwijderen.  
 

Wereldklok  
De widget Wereldklok toont de huidige tijd op het bureaublad van de tijdzone van uw keuze.  
 
Om de tijd op de klok in te stellen activeert u de optie Instellingen door het pictogram van de 
klok ingedrukt te houden. Vervolgens drukt u op .   
 
U kunt de Naam en Stijl van de klok wijzigen. U ziet een preview van uw keuze zodra deze is 
geselecteerd.  

 

Wereldklok-instellingen > Buitenkant 



 

Druk op Tijdzone om een lijst van opties te zien. Na het aanvinken van het veld voor de 
tijdzone, zal de tijd van de klok worden bijgewerkt.  

Opmerking: De tijdzone die wordt ingesteld in Wereldklok staat los van de tijdzone die 
wordt toegepast in het Tijdmenu van de telefoon. 

 

 
Wereldklok-instellingen > Tijdzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instellingen 
 

Door middel van Instellingen kunt u de instellingen configureren voor Schermkalibratie, 
Netwerk, Tijd, Scherm, Onderhoud, Camera, Video, Belopties, Achtergrond, Tonen en 
Taal. De meeste instellingen zijn te vinden via Menu >Instellingen. 

 

Schermkalibratie  
Het aanraakscherm van de ACN beeldtelefoon IRIS X kan worden gekalibreerd voor het 
aanpassen van de aanraakgevoeligheid. 

1. Houd de Startknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om terug te gaan het Beginscherm. 
2. Houd de Startknop 10 seconden lang ingedrukt. Zodra u de Startknop na 10 seconden 

loslaat, zal het hulpprogramma voor de schermkalibratie worden getoond. (Indien het 
programma niet wordt weergegeven, dient u het proces te herhalen.)  

3. Zodra het kalibratiescherm wordt weergegeven, raakt u met de stylus de kruizen aan in 
elk van de vijf posities op het scherm. 

4. Druk op de Startknop om de kalibratie te voltooien. 
 

Netwerkinstellingen  
De ACN beeldtelefoon IRIS X ondersteunt verbindingen via Ethernet en Wi-Fi. U kunt de 
netwerkinstellingen openen via Menu > Instellingen > Netwerk.  
 

In het Ethernet-tabblad kunt u de telefoon zodanig instellen dat deze automatisch een IP-adres 
ontvangt via DHCP. Het IP-adres kan ook statisch worden ingesteld. De aanbevolen instelling is 
de standaard DHCP-instelling. 
 

Wi-Fi-instellingen  
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: 

 
Methode 1: Een Wi-Fi-verbinding scannen: 
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 2: Handmatig een Wi-Fi-verbinding toevoegen: (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. 

 

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.  

 

Tijdsinstellingen  
De ACN beeldtelefoon IRIS X biedt de mogelijkheid de tijd automatisch bij te werken via een 
NTP-server. U kunt de tijdzone selecteren of een zelf gedefinieerde tijdzone instellen. Het 
formaat voor de tijd- en datumweergave kan ook worden gespecificeerd door de applicatie te 
openen en Menu > Instellingen >Tijd te selecteren. 
 

 

Tijdsinstellingen 
 

In Handmatig kunt u op het lege gedeelte drukken en de tijd bewerken. Vervolgens drukt u op 
Toepassen. Druk op de knop Opslaan na het wijzigen van de instellingen. De geconfigureerde 
tijd zal worden weergegeven in de statusbalk in de rechterbovenhoek van het scherm. 

OPMERKING: de geselecteerde tijdzone in dit menu staat los van de tijdzone die is 
geselecteerd in de Wereldklok-widget. 

 



Scherm  
Het menu Scherm is beschikbaar via Menu > Instellingen > Scherm. U kunt de helderheid 
van de schermachtergrond aanpassen door links of rechts van de cursor op de helderheidsbalk 
te drukken. De waardes variëren van 1 tot 10. Druk na configuratie op Opslaan. 

U kunt de Lettergrootte wijzigen in Groot, Normaal (standaard) of Klein. 

 

 

Scherminstellingen 
 



Onderhoud 
Er zijn vier tabbladen in het instellingenscherm voor Onderhoud (Menu > Instellingen > 
Onderhoud): Herstarten, Backup, Fabrieksinstellingen en Debug.  
 

Herstarten 
Op de pagina Herstarten heeft u opties om het apparaat te herstarten of de fabrieksinstellingen 
te herstellen. 

Om de standaard fabrieksinstellingen van de telefoon te herstellen via het schermmenu, volgt u 
deze stappen: 

Stap 1: Selecteer Menu om het telefoonmenu te openen en selecteer Instellingen.  

Stap 2: Selecteer Onderhoud en navigeer naar het tabblad Herstarten. 

Stap 3: Selecteer de optie Fabrieksinstellingen herstellen.  

Stap 4: Druk op OK. De telefoon zal opnieuw worden gestart en de fabrieksinstellingen 
zullen worden hersteld. 

Waarschuwing: als gevolg van het herstellen van de fabrieksinstellingen zullen alle 
gegevens in de telefoon worden gewist, inclusief alle contactgegevens. 

OPMERKING: Na het herstellen van de fabrieksinstellingen zijn er één of meerdere 
kalibratiebewerkingen nodig voordat het hoofdscherm van de telefoon wordt weergegeven. Volg 
de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien alvorens de telefoon te gebruiken. 
 

Backup 
De pagina Backup heeft een functionaliteit voor Backup en Terugzetten, waardoor alle huidige 
configuratie-instellingen eenvoudig kunnen worden geback-upt met een regelmatige interval 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks) en deze instellingen indien nodig in de telefoon worden 
hersteld. 
Druk op het pijltje naar beneden om de frequentie te bepalen van de automatische back-up.  

Druk op Nu uploaden of Nu terugzetten om de bewerking direct te activeren. Het geüploade 
bestand zal worden gekoppeld aan het MAC-adres van de telefoon. 

 



 
Onderhoud > Backup 

 

 

Fabrieksinstellingen 
In het gedeelte Fabrieksinstellingen biedt de ACN beeldtelefoon IRIS X diverse testdiagnoses 
voor het scherm, de camera, video, audio en het aanraakscherm van het apparaat. Druk op 
Starten en volg de instructies op het scherm voor iedere test.  
 

Debug 
De pagina Debug bevat de ingebouwde debug-tools voor de ACN beeldtelefoon IRIS X. Dankzij 
de debug-tools is het gemakkelijker problemen vast te stellen als er fouten in het systeem 
optreden. Om foutopsporing te starten schakelt u de Debug-applicatie in en drukt u op de knop 
Starten naast de optie Capturepakket. Voor het uitvoeren van een netwerkverbindingstest 
voert u een IP-adres in naast Netwerktest (ping) om de bestemming te ‘pingen’. Druk op 
Stoppen om de bewerking te stoppen. 
 

Camera  
Met de instellingen voor Camera in Menu > Instellingen > Camera kunt u de camera-
instellingen voor de ACN beeldtelefoon IRIS X aanpassen. Instellingen die kunnen worden 
geconfigureerd zijn onder andere kleurmodus (polychroom, monochroom), witbalans (auto, 
vast), flickerbeheersing (auto, 50Hz, en 60 Hz) en lenscorrectie (uit, aan).  



 

Camera-instellingen 
 

De standaardinstelling zou toereikend moeten zijn voor de meeste gebruikers. 
  

Screensaver  
Als de telefoon inactief is, zullen foto’s worden weergegeven zoals geconfigureerd in 
Screensaver. De standaardmap voor de foto’s die in de Screensaver worden gebruikt kan 
worden geopend via Menu > Gereedschappen > Bestandsbeheer > Screensaver. U kunt ook 
foto’s kiezen vanuit een lokale of externe map door Aangepaste map te selecteren in de optie 
Screensaver. 
 
U kunt het interval instellen waarmee foto’s in screensavermodus op het scherm worden 
weergegeven. Als u de Time-outwaarde instelt, zullen de foto's worden weergegeven nadat de 
telefoon voor de opgegeven duur niet is gebruikt. De telefoon zal overgaan op de modus voor 
energiebesparing indien de LCD automatische uitschakeltijd is ingevoerd. Druk op Opslaan 
om de instellingen te activeren. 
 

Achtergrond  
De ACN beeldtelefoon IRIS X heeft vier bureaubladen en ieder bureaublad kan worden 
ingesteld met een verschillende achtergrond naar voorkeur. 
 
Voor ieder bureaublad kunt u een kleur of een afbeelding selecteren in lokale of externe 
bestanden en deze weergeven. Nadat u een selectie heeft gemaakt, kunt u een preview van de 
instellingen zien. Druk op Opslaan om de instellingen te activeren. 
 



 

Achtergrondinstellingen 

 

Tonen 
In Tonen kunt u het volume en de beltonen configureren. Het menu Tonen kunt u openen via 
Menu > Instellingen > Tonen. 

 
Op de pagina Volume kunt u het volume verhogen en verlagen door te drukken op  of .  
 

 

Tonen > Volume 
 

In Tonen kunt u de Meldingstoon gebeurtenis instellen voor gebeurtenissen die worden 
toegevoegd aan de Kalender-applicatie, en de Nieuwe berichttoon. Alle tonen kunnen 
worden ingesteld als ingebouwde tonen of muziek van lokale of externe opslagbestanden 
zodra Aangepast wordt geselecteerd.  

 



 

 

In Beltonen kunt u de beltoon instellen voor inkomende oproepen. Druk op Opslaan om de 
configuratie te activeren. 

 

 

Instellingen voor beltonen 
 

Taal  
Er zijn verschillende ingebouwde talen beschikbaar voor de ACN beeldtelefoon IRIS X. Druk op 
het pijltje naar beneden en selecteer in Kies taal. Druk op Opslaan en de telefoon zal een 
waarschuwingsbericht laten zien: Wilt u dat de reboot direct ingaat? Selecteer Ja om de 
telefoon direct te herstarten of Nee om de wijziging door te voeren wanneer de telefoon op een 
later tijdstip wordt herstart.  
 



 

Taalinstellingen 
 

 

Systeeminfo  
Via Menu > Systeeminfo kunt u de status zien van het account, het systeem en het netwerk. 
Account toont de status van het account en de registratie op de telefoon. 
 
Opmerking: in dit scherm worden meerdere accounts getoond. De ACN beeldtelefoon IRIS X 
ondersteunt een enkel telefoonnummer dat kan worden gebruikt om maximaal drie gelijktijdige 
oproepen te plaatsen. Deze functionaliteit wordt ondersteund door de weergave van meerdere 
accounts. 

 
 

 

Accountgegevens 
 



Systeem toont het productmodel, de hardware-versie, het onderdeelnummer, de systeem-
uptime en de software-versie.  

 

 

Systeemgegevens 
 

Netwerk toont het MAC-adres, het IP-adres, het subnetmasker, de gateway, de DNS-server en 
het NAT-type van de telefoon.  

 

Netwerkgegevens 
 



Geavanceerde opties 
 

Ondersteuning voor USB-apparaat 
De ACN beeldtelefoon IRIS X ondersteunt aansluitingen voor de volgende USB-apparaten: 
toetsenbord, muis en flashstations.  
 
Indien uw USB-apparaat wordt ondersteund door de ACN beeldtelefoon IRIS X, zal het 
automatisch worden gevonden zodra het wordt aangesloten. 
 

Schermopname 
U kunt schermopnames uitvoeren op de ACN beeldtelefoon IRIS X met behulp van een 
aangesloten USB-toetsenbord: 

1. Druk tegelijkertijd op Control, Alt en Enter op het toetsenbord om de huidige 
schermafbeelding vast te leggen. 

2. Ga naar Bestandsbeheer om het/de screenshotbestand/en over te brengen naar een 
extern USB-station of SD-kaart. 

 

 



Problemen oplossen 
Hier volgen enkele gebruikelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen. 
 

De beeldtelefoon herkent de invoer via het aanraakscherm niet 
Met schermkalibratie is het mogelijk het aanraakgevoelige scherm aan te passen zodat de 
telefoon op de juiste wijze een selectie herkent wanneer u deze via het scherm maakt.  

1. Houd de Startknop ongeveer 1 seconde lang ingedrukt. U zult dan teruggaan naar 
het hoofdmenu. 

2. Houd de Startknop 10 seconden lang ingedrukt. Zodra u de Startknop na 10 
seconden loslaat, zal het hulpprogramma voor de schermkalibratie worden 
getoond.  

3. Raak met de stylus (aanbevolen) of met uw vinger de kruizen aan in elk van de vijf 
posities op het scherm. 

4. Druk op de Startknop om de kalibratie te voltooien. 
 

Ik kan geen oproepen plaatsen of ontvangen 
Controleer of het apparaat op de juiste wijze is geïnstalleerd. (Zie de Korte installatiehandleiding 
van de ACN beeldtelefoon IRIS X) 

Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten aan de achterkant van de ACN 
beeldtelefoon IRIS X. 

1. Indien de stroomadapter is aangesloten op een (over)spanningsbeveiliging, zorg er 
dan voor dat de stroomtoevoer ernaar is ingeschakeld. 
 
Zorg ervoor dat het lampje van de Startknop aan is of knippert. 
 

2. Voor de ACN beeldtelefoon IRIS X is een router vereist. ACN adviseert de Cisco 
Linksys E-1200. De ACN beeldtelefoon IRIS X heeft twee Ethernet-poorten. Eén 
poort wordt aangegeven met Network (Netwerk), de andere met PC. De 
Netwerkpoort dient te worden aangesloten op uw router. U kunt desgewenst een 
PC of een ander eindapparaat aansluiten op de PC-poort. Controleer of uw 
internetverbinding functioneert door op een computer naar uw favoriete website te 
surfen. 

 
3. Wacht totdat de initiële installatie is voltooid. De initiële installatie van de ACN 

beeldtelefoon IRIS X dient uitgevoerd te worden via een bedrade verbinding. De 
initiële installatie kan tot 10 minuten in beslag nemen voordat deze is afgerond, 
afhankelijk van uw internetsnelheid. Het is mogelijk dat de telefoon 2 of 3 keer 
opnieuw wordt gestart. Schakel uw ACN beeldtelefoon IRIS X tijdens dit proces niet 
uit en plaats geen oproepen. Zorg ervoor dat u de initiële kalibratiestap uitvoert als 
de telefoon wordt opgestart. 

 
 

 



 
Ik heb problemen met Wi-Fi 
Controleer of uw internetverbinding correct functioneert door naar uw favoriete website te surfen 
met een computer die is aangesloten op een kabel naar de dezelfde netwerkrouter. 

1. Sluit uw ACN beeldtelefoon IRIS X aan via een bedrade verbinding op uw 
netwerk; verzeker uzelf ervan dat uw ACN beeldtelefoon IRIS X kan functioneren 
via een bedrade verbinding. 

2. Indien het apparaat functioneert via een bedrade verbinding en niet via Wi-Fi, 
controleer dan of uw Wi-Fi functioneert en of u de Wi-Fi-instellingen voor de ACN 
beeldtelefoon IRIS X op de juiste manier heeft geconfigureerd volgens het 
gedeelte Instellingen in dit document. 

3. Handelingen voor het oplossen van problemen op de ACN beeldtelefoon IRIS X: 

i. Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld. Ga naar het Beginscherm; klik 
rechtsboven in de statusbalk, schuif de Wi-Fi Aan/Uit-indicator naar Aan. 

ii. Start de ACN beeldtelefoon IRIS X opnieuw op. 

iii. Klik in het Wi-Fi-menu van de telefoon op Scannen, dubbelklik op de 
gewenste ESSID, en druk op Opslaan. 

iv. Klik in het Wi-Fi-menu van de telefoon op Scannen, dubbelklik op de 
gewenste ESSID, wis het vinkje bij Sleutel opslaan, voer de juiste 
beveiligingssleutel opnieuw in, zet een vinkje bij Sleutel opslaan, en druk 
op Opslaan. 

v. Ga naar het Wi-Fi-menu van de telefoon, zet Wi-Fi uit en druk daarna op 
Toepassen. Zet Wi-Fi vervolgens aan en druk weer op Toepassen, en 
druk uiteindelijk op Opslaan. 

4. Uw Wi-Fi-verbinding functioneert indien u het icoontje voor Wi-Fi bovenaan in het 
Beginscherm ziet staan, het icoontje rechtsboven in de Info-widget groen kleurt, 
en u een IP-adres ziet in de onderste regel van de Info-widget. 

 
Ik wil Mi-Fi of Cradlepoint instellen 
Voor de meest betrouwbare, consistente performance van de ACN beeldtelefoon IRIS X 
adviseert ACN een bedrade internetverbinding (DSL of kabelinternet – minimaal 384K 
downstream en upstream). Mi-Fi en Cradlepoint gebruiken draadloze technologie voor toegang 
tot het internet (3G/4G), wat gevoelig kan zijn voor overbelasting, lage signaalsterkte en andere 
factoren die de performance negatief kunnen beïnvloeden. Om deze redenen adviseert en 
ondersteunt ACN deze technologieën niet, hoewel ze technisch gezien wel kunnen functioneren 
met de ACN beeldtelefoon IRIS X. 
 

HDMI (TV Out) functioneert niet 
Dit is een toekomstige functionaliteit. Er zijn bepaalde tv's die momenteel functioneren. ACN is 
bezig om deze mogelijkheid in de toekomst uit te breiden. 
 
 



Welke UDP-poorten gebruikt de ACN beeldtelefoon IRIS X? 
De ACN beeldtelefoon IRIS X communiceert met het ACN-netwerk via de UDP-poorten 5004-
5007 en 5065. 
 

Vereiste bandbreedte ACN beeldtelefoon IRIS X 
De standaardinstelling van de ACN beeldtelefoon IRIS X vereist een minimale bandbreedte van 
384kbps voor een continue download en upload, zodat een optimale audio- en video-ervaring 
wordt gerealiseerd. Het bandbreedtegebruik kan niet worden aangepast. 
 
Hoe kan ik de camera aanpassen? 
De camera in de ACN beeldtelefoon IRIS X kan handmatig naar binnen worden gedraaid, zodat 
videotransmissie wordt geblokkeerd. Zorg ervoor dat u de camera boven het scherm kunt zien. 
Er bevindt zich aan de achterkant van de telefoon, boven in het midden, een wieltje voor het 
aanpassen van de camerapositie. 
 
Ik kan alleen mezelf zien in een video oproep 
Wanneer u de PIP-optie gebruikt tijdens een video oproep, is het mogelijk dat u alleen uzelf ziet. 
Houd de PIP-knop ingedrukt om het beeld van de andere partij opnieuw te verkrijgen.  
 
Het beeld is te donker 
Voor een optimale video oproep dienen de personen aan beide kanten van de video oproep 
goed verlicht te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de lichtbron zich vóór de persoon dient te 
bevinden zodat het gezicht wordt verlicht. 
 
Schermgevoeligheid   

1. Voor het beste resultaat gebruikt u de stylus voor de ACN beeldtelefoon IRIS X. De 
stylus is ontworpen voor een optimale ervaring met het aanraakscherm.  
 

2. Als de ACN beeldtelefoon IRIS X enige tijd niet actief is, is het mogelijk dat er een kleine 
vertraging optreedt als u het scherm aanraakt om een handeling te initiëren.  
 

3. Als er geen reactie optreedt, is het mogelijk dat het scherm gekalibreerd moet worden. 
Dit kan worden gedaan door het volgen van de stappen die eerder in het gedeelte 
“Problemen oplossen” zijn uitgelegd. 
 

4. Als er te veel applicaties of widgets open staan, zal de ACN beeldtelefoon IRIS X traag 
worden of zijn registratie verliezen. Er kunnen in totaal maximaal 10 widgets op een 
hetzelfde moment open staan. Iedere widget kan drie keer worden geopend, met 
uitzondering van Contacten dat slechts één keer open kan staan. Om een widget te 
sluiten houdt u de widget ingedrukt totdat de optie Sluiten verschijnt. Druk vervolgens 
op deze optie. 
 

Virtueel toetsenbord 
Het virtuele toetsenbord beschikt over meerdere karaktersets. Wanneer u op een van de 



twee toetsen drukt in de rechterbenedenhoek van het virtuele toetsenbord, zullen er 
extra karakters verschijnen. Voorbeeld: druk op 1/2 terwijl u zich in het 
standaardtoetsenbord bevindt om #, ?, * en andere karakters weer te geven. 

 
Ik wil een toetsenbord en/of muis aansluiten 
De toevoeging van een muis of toetsenbord verbetert het gebruiksgemak voor vele functies van 
de telefoon. Sluit een apparaat aan via de USB-poort van de telefoon. Geschikte apparaten 
zullen automatisch worden geregistreerd. 
 

Hoe kan ik de fabrieksinstellingen van mijn ACN beeldtelefoon IRIS X 
herstellen? 
Waarschuwing: Het herstellen van de fabrieksinstellingen zal al uw gegevens definitief 
wissen, inclusief contacten, foto’s, video’s en kalendergegevens.   
U dient deze functie alleen uit te voeren als u daartoe wordt geadviseerd door de technische 
ondersteuning van ACN. Raadpleeg het gedeelte Instellingen voor meer informatie. 



Technische specificaties ACN beeldtelefoon IRIS X	  
specificaties	  ACN	  beeldtelefoon	  IRIS	  X	  
	  
Feature Specifications 
Open Compatible 
Standards 

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

Interfaces 2x 10/100Mbps Ethernet Ports with integrated PoE, 2x  

USB (2.0) port, 3.5mm stereo headset port, SD Card slot, built-in Wi-Fi (802.11b/g/n) 
Audio Quality Advanced DSP for audio, Silence Suppression, VAD, CNG, AEC and AGC 
Video Quality Real-time video utilizing H.264 codec 
Advanced Video 
Features 

7” resistive touch screen LCD with 800 x 480 resolution, 45 degree rotating lens (perpendicular), 
Advanced VGA lens, auto focus, auto exposure, zoom in and zoom out (2x optical 2x digital) , Camera 
Block, PIP (Picture-in-Picture) and still picture capture/store 

Application 
Features 

Traditional audio features: Caller ID, Call Waiting, Call Holding, Three Way Audio Calling , Mute, 
Automatic dial 

Applications include: Browser, YouTube, Weather, Media Player, Picture Viewer, Games, Calculator, 
Alarm Clock, File Manager, etc. 

 
Equipment Specifications 
Ethernet Port Dual switched 10M/100M auto-sensing Ethernet ports 
LCD 800 x 480 resistive touch screen LCD 
Camera Tilt Capable 1.3M pixel CMOS camera with privacy shutter (VGA) 
Auxiliary Ports HDMI, 3.5mm stereo headset port, 2 x USB 2.0 ports, SD card slot 
Exterior Black ABS plastic, Flat Panel with 1 x home button, two-angle stand 
Universal Power 
Supply 

Input: 100-240V AC 
Output: 12V DC, 1.5A 
US/Euro/UK/Australian style plug available 
8’ power cable 

Dimension 243.5mm x 168mm x 36mm 
Weight 1.04kg (phone with handset and stand), 1.95kg (package weight) 
Operating 
Temperature 

32°F - 104° F/0°C - 40°C 

Humidity 10%-90% non-condensing 
 
Technical Specifications 
CPU 1GHz ARM Cortex-A8 with 800MHz DSP 
Memory 256MB 
Storage Capacity 256MB (User storage = 100MB) 
Protocol Support SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 
Display 7” resistive touch screen LCD with 800 x 480 resolution 
Network 
Interfaces 

Dual switched 10M/100M auto-sensing Ethernet ports, 2 x USB 2.0 port,  
1 x audio/video output port (to synchronize output video to TV), stereo headset jack 

Audio Features HD handset and full duplex speaker, advanced DSP 

Supports G.711, G729, and G.722 with silence suppression, VAD, CNG, AGC, masking for packet 
loss/delay; AEC, AGC for speaker; jitter buffer protocol 

Video Features Support for jitter buffer delay and packet loss concealment to enhance audio and video quality 

Support for H.264 real-time video codec, which ensures high quality video transmission 

7” resistive touch screen LCD with 800 x 480 resolution, 45 degree rotating lens (perpendicular), 
advanced VGA CMOS camera and sensor 

Anti-flickering of images, auto focus, auto exposure, zoom (2x optical 2x digital ), PIP (Picture-in-Picture) 
, audio mute, camera block, call log, video phone book, screensaver, still picture capture/store (VGA) and 
visual voice message indicator 

Call Handling 
Features 

Caller ID, Call Waiting ID, Call Waiting/Flash, Call Holding, Call Forwarding, Three Way Audio Calling, 
Redial, Automatic Dialing On Off-Hook, Automatic Answering, Call Records, Volume Control, Voice 
Message Waiting Indicator, Downloadable Custom Ring Tone, Switchable Handset/Headphones/Speaker 
During Call 
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