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eiere.  

ACN forbedrer/oppdaterer kontinuerlig programvaren til ACN 
videotelefon, hvilket kan føre til at skjermbildene i denne håndboken 
ikke stemmer nøyaktig overens med det som vises på produktet.  
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. ACN kan 
forbedre eller endre produktet/produktene beskrevet i denne håndboken 
når som helst. 
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Ingen del av denne publikasjonen kan gjengis i noen form eller på noen 
måte eller brukes til å skape avledende arbeid (for eksempel oversettelse, 
transformasjon eller tilpasning) uten skriftlig tillatelse fra ACN. Dette 
produktet er underlagt amerikansk patent 7,239,338 

og kan dekkes av andre patentanmeldelser. Bruk av produktet er underlagt 
en lisensavtale.
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Velkommen! Takk for at du valgte ACN IRIS 5000 videotelefon fra ACN. 

ACN IRIS 5000 videotelefon utgjør den neste generasjonen innen personlig 
multimediakommunikasjon.  Med ACN IRIS 5000 kan du ha pålitelige, naturtro 
videotelefonsamtaler over Internett. 

Med ACN IRIS 5000 videotelefon kan du også:

• lage en katalog med personene du ringer oftest

• vise en historikk over samtalene dine

• få tilgang til din tale- og videopost

• tilpasse telefonen din

• ta et bilde av skjermen under en videosamtale

• slå av videoen for en mer privat samtale

• ha en konferansesamtale

• ringe et nummer opp igjen

• sette en samtale på vent

• besvare en ventende samtale

Du kan også fortsette å bruke din eksisterende normale telefon. Plugg rett og 
slett den normale telefonen inn i baksiden på ACN IRIS 5000 videotelefon. 

ACN IRIS 5000 videotelefon kan fungere som en digital fotoramme for å vise 
frem favorittbildene dine. Du kan vise bildene på telefonen eller overføre dem til 
en større skjerm, for eksempel en TV.

Med sin enkle plug-and-play-installasjon og intuitive brukervennlige grensesnitt, 
er ACN IRIS 5000 videotelefon enkel å bruke. Hvis du har et spørsmål mens du 
bruker en funksjon på den nye telefonen, kan du velge hjelpealternativet på 
skjermen.

Takk igjen for at du valgte ACN IRIS 5000 videotelefon.

Innledning

Innledning
kapittel 1
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Dette trenger du

Du trenger følgende for å sette opp ACN IRIS 5000 videotelefon:

•	 Høyhastighets	Internettilkobling	(f.eks.,	DSL,	kabel,	fi	ber)	med	modem	–	200	
kbps	opplastingshastighet

•	 ACN	digitaltelefoni

Anbefalt oppsett: Ruter med Ethernet-kabel

Pakke ut og kontroller pakningens innhold

Kontroller at esken inneholder alle gjenstandene avbildet ovenfor: 

1 Hoveddel av ACN IRIS 5000 videotelefon

 2 Telefonrør

3 Ethernet-kabel (RJ-45)

 4 Strømadapter

Komme i gang

Komme i gang

kapittel 2

1

2
4

3
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Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Ved bruk av telefonutstyret skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for 
å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:

• Bruk ikke utstyret i nærheten av vann, for eksempel ved et badekar, servant, oppvaskkum 
eller vaskebalje, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.

• Unngå å bruke telefonen (bortsett fra trådløse modeller) under tordenvær.  Det finnes en 
liten fare for elektrisk støt fra lynnedslag.

• Bruk ikke telefonen for å rapportere gasslekkasje i nærheten av lekkasjen.
• Bruk kun strømforsyningen som leveres med utstyret. 

Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader eller økonomisk tap.
• Installer ikke enheten på et sted som er utsatt for støv eller gass.
• Videotelefonen eller strømadapteren må ikke demonteres eller modifiseres. Garantien 

dekker ikke feil som følge av slik feilhåndtering.
• Installer ikke på et fuktig sted for å forhindre skade, overoppheting eller støt.
• Installer ikke enheten i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, for eksempel 

radiatorer.
• Berør ikke strømadapteren under tordenvær, siden dette kan føre til elektrisk støt.
• Beskytt enheten mot plutselige støt for å forhindre skade. Bruk ikke makt på utstyret, 

spesielt LCD-skjermen og kameraet.
• Plutselige temperaturendringer kan føre til skade på enheten.
• Koble fra strømkabelen når enheten ikke er i bruk i lengre perioder.
• Installer ikke videotelefonen på et utrygt sted eller på en ustabil overflate.
• Bruk et mykt materiale når du rengjør LCD-skjermen eller kameraet.
• Bruk ikke sterke kjemiske løsninger eller slipende materialer til rengjøring av 

videotelefonen, siden disse kan skade utstyret, spesielt LCD-skjermen eller kameraet.
• Fjern det beskyttende dekslet langsomt fra skjermen. Hvis dekslet fjernes for raskt, kan det 

skade skjermen.

Lagre disse instruksjonene
FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av tilvirkeren 
kan føre til at du ikke lenger er autorisert til å bruke dette utstyret.

Komme i gang
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Oppsett av telefonen via en ruter
Koble	telefonen	til	nettverket

Telefonen din leveres forhåndskonfi gurert og klar til bruk rett fra esken. Du må 
følge noen enkle steg for å koble din ACN IRIS 5000 videotelefon til 
ACN-nettverket.

1 Plugg telefonrøret inn i telefonrørkontakten på venstre side av hoveddelen.

2 Ta den medfølgende Ethernet-kabelen og plugg den ene enden av kabelen 
inn i en åpen LAN/Ethernet-port på ruterens bakside. Plugg den andre enden 
inn i den blå porten merket WAN bak på ACN IRIS 5000 videotelefon.

3 Ta den medfølgende strømadapteren for ACN IRIS 5000 videotelefon og 
plugg den inn i en veggkontakt eller et grenuttak. Sett strømpluggen inn i 
porten kalt DC Power (likestrøm) bak på telefonen.
•	 Når den er tilkoblet, gjennomgår ACN IRIS 5000 videotelefon en 

oppstartsprosess. Telefonen oppretter en forbindelse med ACN-nettverket 
og kan laste ned oppdatert programvare. Når ACN IRIS 5000 videotelefon 
fi nner nettverket, skifter det blå lyset øverst til venstre på tastaturet fra å 
blinke til å lyse jevnt. Telefonen er klar til bruk. 

•	 Under oppstartsprosessen vises et skjermbilde der du kan velge et språk 
for teksten på telefonskjermen. Alternativene dine står oppført med det 
standardinnstilte språket uthevet. Hvis du ønsker det standardinnstilte 
språket, trenger du ikke å gjøre noe. Etter 15 sekunder brukes det 
standardinnstilte valget. 

•	 Hvis du ønsker et annet språk enn standardinnstillingen, bruker du opp-/
nedpilen for å velge og trykker deretter på tasten OK eller Select (Velg). 
Neste gang telefonen startes opp igjen er valget ditt lagret og uthevet som 
standard.

Koble	en	normal	telefon	til	din	ACN	IRIS	5000	videotelefon

 4 Koble telefonledningen fra den normale telefonen inn i porten merket 
Phone (Telefon) bak på telefonen. Den normale telefonen fungerer som en 
forlengelse, og ringer hver gang ACN IRIS 5000 videotelefon ringer.

Komme i gang

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

kapittel 2

1 telefonrør

Ethernet-kabel

Strømkabel Til datamaskin

Til Internett

Typisk ruter

2Telefonkabel4
3
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Oppsett av telefonen via et modem
Koble telefonen til nettverket
Merk:  Følg disse trinnene hvis du har en ACN eller en kombinert modem/ruter-enhet.
Før du installerer videotelefonen må du sørge for at du har en aktiv  
Internett-forbindelse.
1 Koble fra og slå av modemet i 5 minutter.

2 Koble Ethernet-kabelen til den blå WAN-porten bak på videotelefonen.

3 Sett Ethernet-kabelen fra videotelefonen inn i en linje/Ethernet-port på 
modemet. 

4 Koble til og slå på modemet. Merk: Det kan ta opptil 2 minutter før lampene 
lyser jevnt på modemet.

5 Koble strømadapteren til videotelefonen og en strømkontakt.
6 Telefonen starter registreringsprosessen, som kan ta opptil 15 minutter. 

Trykk ikke på taster eller prøv å ringe under denne prosessen. Når det blå 
registreringslyset til venstre er tent og slutter å blinke, er videotelefonen klar 
til bruk!

Komme i gang
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Motta programoppdateringer
Hvis meldingen til venstre vises på skjermen når du starter eller aktiverer 
videotelefonen, er telefonen klar til å installere en programoppdatering. Velg 
Yes (Ja) for å starte installasjonen med en gang, eller Ask Me Later (Spør meg 
senere) for å utsette installasjonen. 

Når oppdateringen har startet, vises en installasjonsmelding på 
telefonskjermen til oppdateringen er fullført. Koble ikke fra telefonen under en 
programoppdatering. Når oppdateringen er fullført, starter telefonen på nytt. 
Telefonen er klar til bruk når det blå statuslyset øverst til venstre på tastaturet 
slutter å blinke og lyser jevnt. 

Oppnå best mulig videobilde
Unngå sterkt baklys 
Sterkt baklys inntreffer når du har et vindu eller en hvit vegg bak deg. Kameraet 
prøver å kompensere for lyset som kommer inn bakfra, og gjør bildet mørkere 
slik at ansiktet ditt blir utydelig.

Unngå lys rett foran subjektet 
Lys foran subjektet gir et resultat som er flatt i stedet for flatterende, og skaper 
ofte en stor uønsket bakgrunnsskygge. 

I tillegg skaper frontbelysning gjenskinn hvis du bruker briller.

Unngå belysning ovenfra 
Belysning ovenfra skaper skygger som skjuler brukerens øyne. 

I tillegg reflekteres disse lysene ofte inn i kameraet fra pannen din, og gir et 
lignende resultat som sterkt baklys.

Komme i gang
kapittel 2
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Videoskjerm

Telefonrør

4 Mikrofoner

1

Høyttalere5

6

4

3 Kamera 

2 Tastatur

Bli kjent med din nye telefon
kapittel 3

1  Videoskjerm

Under en samtale viser videoskjermen et bilde av personen du ringer med ditt 
eget bilde innfelt. Når en samtale ikke pågår, viser den skjermbildene som gir 
deg tilgang til telefonens funksjoner. Den kan også brukes til å vise personlige 
bilder eller som en digital fotoramme.

2 Tastatur

Tastene på tastaturet brukes til å slå nummer og bruke funksjonene på 
telefonen. Lysene på tastaturet angir statusen til noen av telefonens funksjoner. 

3	 Kamera 

Kameraet overfører bildet ditt til personen du ringte til. For å få best mulig bilde, se  
Oppsett av telefonen: Oppnå best mulig videobilde.

4 Mikrofoner

Mikrofonene overfører stemmen din i speakerphone-modus. Du kan bruke 
tasten Mute (Demp) for å slå av mikrofonene dine.

5 Høyttalere

Høyttalerne spiller av lyd for ringetonene og innkommende lyd i 
speakerphone-modus.

6 Telefonrør

Telefonrøret til videotelefonen gjør lyden i samtalene dine mer privat. Når du tar 
opp telefonrøret, hører du en summetone. Du kan deretter bruke tastaturet for å 
ringe et nummer. Når du legger på telefonrøret, avsluttes samtalen.

Bli kjent med telefonen din
Sett forfrat
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Sett bakfra
 1 Telefonkontakt

Telefonkontakten kobler en trådløs telefon eller telefon med ledning til video-
telefonen.

2 Likestrøm

Porten for tilførsel av likestrøm kobles til strømadapteren.

 3 USB 

USB-porten kobler telefonen til en USB-fl ashstasjon slik at du kan laste og hente 
inn bilder. 

4 LAN
LAN-porten brukes hvis et modem brukes sammen med en datamaskin. 

5 WAN
WAN-porten kobler telefonen til et regionnett. Du bruker denne for å koble tele-
fonen til Internett ved bruk av en Ethernet-kabel.

6	 Video-	og	lydutgang

Kontaktene for video- og lydutgang gjør at du kan projektere video og lyd fra 
telefonen til en annen enhet, for eksempel en TV, via en kombinert video + 
lydkabel.   Se Ekstern videoskjerm.

Telefonkontakt Video- og lydutgang

Likestrøm

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Bli kjent med din nye telefon
kapittel 3
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Programtaster

Taster for å ringe og 
avslutte samtaler

Navigasjonstaster

Bli kjent med din nye telefon

1

2

3

kapittel 3

Alfanumeriske taster4

 Keypad
 1  Programtaster
Programtaster er programmert for å aktivere forskjellige funksjoner (f.eks. godta 
innkommende anrop, send til post osv) avhengig av alternativene i en bestemt 
meny/skjerm. Den tilsvarende funksjonsmeldingen vises rett over programtas-
ten, på den nedre delen av LCD-skjermen.

  2   Navigasjonstaster

Piltaster navigerer gjennom menyalternativene på skjermen. 

OK brukes sammen med piltastene for å velge alternativer 
på skjermen.

 3 Taster for å ringe og avslutte samtaler

Call (Ring) ringer etter at du har lagt inn nummeret.

Call End (Avslutt samtale) avslutter en samtale.

4  Alfanumeriske taster
•	 Talltaster – brukes for å legge inn telefonnummer som skal ringes, 

samt for å legge inn bokstaver, tall og symboler ved bruk av andre 
telefonfunksjoner

•	 (*)-tast – brukes til å legge inn *
•	 (#)-tast – brukes til å legge inn #
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Bli kjent med din nye telefon

5 Status- og meldingslys

Statuslys – lyset til venstre angir at telefonen er tilkoblet og klar til bruk. Når du 
slår på telefonen, blinker lyset under oppstartsekvensen. Når den er klar til bruk, 
lyser lampen konstant. 

Blått meldingslys – lyset til høyre angir at du har tale-/videomeldinger som 
venter.

•	 Hvis du ikke har meldinger, er lyset slukket.
•	 Hvis du kun har gamle lagrede meldinger, er lyset på konstant.
•	 Hvis du har nye meldinger, blinker lyset.

6  Funksjonstaster
 Hold (Sett på vent) setter en samtale på vent/henter en ventende 
samtale. Lyset på vent-tasten skifter fra hvitt til blått for å vise at en 
samtale er på vent. 

Conference (Konferanse) innleder en treveis lydkonferansesamtale.

 Mute (Demp) stanser overføringen av lyden din i en samtale.

     Video Privacy (Videofortrolighet) stanser overføringen av videoen 
din i en samtale.

Speakerphone retter lyden til høyttalerne og mikrofonen.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Status- og meldingslys

Funksjonstaster

5

6

kapittel 3
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Navigasjon
Navigasjon i menyer er veldig enkelt på ACN IRIS 5000 videotelefon. Øverst 
på tastaturet er tre programtaster som tilsvarer elementene på skjermen. 
Disse kalles programtaster siden funksjonen deres endres avhengig av hvilket 
skjermbilde du befinner deg på. 

På startskjermbildet kan du for eksempel trykke på knappen øverst til venstre 
på tastaturet for å velge Options (Alternativer) og vise en liste over tilgjengelige 
alternativer på dette skjermbildet. Du kan trykke på den midtre tasten for å 
velge Menu (Meny) og navigere til menyskjermbildet. Du kan trykke på tasten til 
høyre for å velge Mail (Post) og få tilgang til tale- og videoposten din.

I mange situasjoner kan du bruke den midtre programtasten øverst på tastaturet 
eller OK-tasten for å ta samme valg, med mindre du får beskjed om å bruke 
OK-tasten for å utføre en annen funksjon.

Trykk på Back (Tilbake) for å navigere til et tidligere skjermbilde eller meny. 
Hvis du trykker på tasten Back (Tilbake) nok ganger, ender du opp på 
startskjermbildet. 

For å bevege deg mellom valg, bruk piltastene som omgir OK-tasten. På enkelte 
skjermbilder brukes høyre- og venstrepiltastene for å navigere gjennom en 
rekke faner.

Hjelp i telefonen 
De fleste skjermbilder i ACN IRIS 5000 videotelefon inneholder koblingen Help 
(Hjelp) i menyen Options (Alternativer) for å gi ekstra informasjon og veiledning i 
bruk av skjermbildets funksjoner. 

Hvis du velger Help (Hjelp) på en av telefonens skjermbilder, vises informasjon 
om funksjonen og skjermbildet du viser for øyeblikket. Når du er ferdig med 
å lese hjelpeinformasjonen, velger du Close (Lukk) for å vende tilbake til det 
forrige skjermbildet.

I tillegg til hjelpen som er tilgjengelig på hvert skjermbilde, er generell hjelp 
tilgjengelig fra fanen Help (Hjelp) på skjermbildet Information (Informasjon). Se 
Information and Help (Informasjon og hjelp).

Merk: Hvis du trykker på tasten Call 
End (Avslutt samtale), vender du 
rett tilbake til startskjermbildet, og 
eventuelle endringer utført på det 
gjeldende skjermbildet avbrytes.

Bli kjent med din nye telefon
kapittel 3
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Bli kjent med din nye telefon
kapittel 3

Legge inn tekst 
ACN IRIS 5000 videotelefon bruker en metode som ligner på den som en 
mobiltelefon bruker for å legge inn tall og bokstaver. Felt der du legger inn et navn 
viser for eksempel “Abc” som innleggingstype i øvre høyre hjørne når du uthever 
feltet. 

Du være nødt til å trykke på en tast 3–4 ganger for å få frem en bestemt bokstav. 
Hver tast gir tilgang til både små og store bokstaver i tillegg til tallet. Hvis du for 
eksempel vil stave “Cat” med “abc”-innleggingstypen, trykker du på “2”-tasten 6 
ganger for å få frem en stor “C”, lar markøren gå forbi “C” og trykker på “2” en gang 
til for “a” etterfulgt av “8”-tasten for “t”.

For å legge til et symbol, trykk på “1”-tasten til du får frem det ønskede symboldet. 
Trykk på #-tasten for flere symboler. Bruk piltastene for å velge et symbol fra 
tabellen som vises.

Felt der du legger inn et telefonnummer viser “123” i øvre høyre hjørne når du 
uthever feltet. Dette gjør det mulig å kun legge inn tall når du bruker tastaturet. 
For å legge et tall inn i et felt som bruker innleggingstypen abc, Abc eller ABC, 
trykk og hold nede tasten for tallet.

1  For å endre aktuell innleggingstype fra den som vises øverst til høyre, trykk på 
*-tasten.

De tilgjengelige Input Types (Innleggingstyper) er:
Innleggingstype  Tekst 
Abc Legger inn en innledende stor bokstav etterfulgt av små bokstaver 

ABC Legger kun inn store bokstaver

abc Legger kun inn små bokstaver

123 Legger kun inn tall

 

Merk: Trykk på 0-tasten (null) for å 
legge inn et mellomrom

1

Merk: ACN IRIS 5000 videotelefon 
kan lagre opptil 500 kontakter.
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Ringe og motta anrop
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Ringe og motta anrop

kapittel 4

Ringe ved å slå et nummer
Med ACN IRIS 5000 videotelefon kan du ringe personer både med video og kun 
lyd.

1 Når startskjermbildet vises bruker du nummertastaturet for å legge inn 
nummeret eller eventuelt:

•	 Løft	telefonrøret	og	slå	nummeret.

•	 Trykk	på	tasten	Speakerphone	og	slå	nummeret.

•	 Slå	de	første	3	tallene	og	bruk	piltastene	for	å	velge	fra	en	automatisk	utfylt	
liste	over	tidligere	oppringte/mottatte/tapte	anrop.

2	 Trykk	på	tasten	Call	(Ring),	tasten	OK	eller	programtasten	Dial	(Slå	nummer).	
Se	Bli	kjent	med	din	nye	telefon:	Sett	forfra:	Tastatur.

Skjermen	viser	“Ringing”	(Ringer).

3	 Hvis	du	har	utført	en	videooppringing,	ser	du	også	deg	selv	innfelt	på	
skjermen.	

Før	en	oppringing	kan	du	se	hvordan	du	vil	se	ut	ved	å	velge	Options/Preview	
(Alternativer/Forhåndsvisning)	på	startskjermbildet.	Bildet	ditt	vises	på	hele	
skjermen.

4	 Hvis	personen	du	ringer	svarer	på	en	telefon	med	kun	lyd,	vises	“Audio	Only	
Call”	(Kun	lydsamtale)	på	skjermen.	

5	 Under	en	samtale	kan	du	trykke	på	OK	for	å	vise	bunnteksten	og	
programtastelementene.

Du kan slå bildet av deg selv av/på ved å velge programtasten Preview/
Hide Preview (Forhåndsvisning/Skjul forhåndsvisning) til venstre. 

Du kan slå av/på anrops-ID, informasjonspanel for samtalevarighet og 
indikatorpanel for funksjonstaster ved å velge programtasten Details/Hide 
Details (Opplysninger/Skjul opplysninger) til høyre.

For å avslutte en samtale, trykk på tasten Call End (Avslutt samtale), trykk på 
tasten Speakerphone hvis du er i Speakerphone-modus eller sett telefonrøret 
tilbake i holderen.
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Ringe og motta anrop

Ringe fra kontakter eller anropslogg 
Du kan ringe ved å velge et nummer fra skjermbildet Contacts (Kontakter) eller 
skjermbildet Call History (Anropslogg) og velge Dial (Slå nummer).

Kontakter

1 Naviger til dine kontakter ved å velge ikonet Contacts (Kontakter) på menyen.
Du kan også trykke og holde nede tasten Call (Ring) for å gå rett til dine 
kontakter fra de fleste skjermbilder.

2 Bruk piltastene for å utheve kontakten du ønsker å ringe. Trykk på OK eller 
velg Dial (Slå nummer).

3 Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, må du velge nummeret du 
ønsker å ringe fra alternativene som vises.

Anropslogg

1  Naviger til din anropslogg ved å velge ikonet Call History (Anropslogg) på 
menyen.

 Du kan også trykke på tasten Call (Ring) for å gå rett til din anropslogg fra de 
fleste skjermbilder

2  Bruk piltastene for å utheve oppføringen du ønsker å ringe. Trykk på OK eller 
velg Dial (Slå nummer).

kapittel 4
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Funksjoner i en samtale 
Under en samtale kan du:

1 Stille inn lydstyrken på samtalen ved å trykke på opp- og nedpiltastene. 

2 Slå utgående lyd av/på ved å trykke på tasten Mute (Demp).  Funksjonens 
indikatorlampe blir blå for å vise at den er aktivert. 

3 Slå overføring av videoen din av/på ved å trykke på tasten Video Privacy 
(Videofortrolighet). Funksjonens indikatorlampe blir blå for å vise at den er 
aktivert. 

4 Sett samtalen på speakerphone ved å trykke på tasten Speakerphone. 
Funksjonens indikatorlampe blir blå for å vise at den er aktivert. 

Ta et bilde
Under en videosamtale kan du ta et bilde av skjermen. 

5 Velg Snapshot (Bilde). Et bilde av skjermen vises.
• Velg Save (Lagre) for å lagre bildet. Hvis du ikke tar et valg, vender du 

tilbake til samtaleskjermen, og bildet lagres. Velg Delete (Slett) hvis du ikke 
ønsker å lagre bildet.

• Bildet lagres på telefonen og kan vises ved å velge ikonet Digital Photo 
Frame (Digital fotoramme) på menyen.

• Velg Local Pictures (Lokale bilder) på skjermbildet Digital Photo Frame 
(Digital fotoramme) for å vise bildet.

Ringe og motta anrop
kapittel 4
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Besvare anrop
Når du får et anrop, hører du at telefonen ringer og ser oppringerens anrops-ID 
på skjermen (hvis den ikke er blokkerert av oppringeren). Hvis oppringeren er i 
dine kontakter, vises bildet. Skjermbildet viser også følgende programtaster:

•	 Preview – (Forhåndsvisning) – viser en forhåndsvisning av bildet som sendes 
til oppringeren når du besvarer anropet.

•	 Answer – (Svar) – besvarer anropet. Du kan også besvare anropet ved å:
•	 Trykke på tasten Call (Ring)
•	 Trykke på tasten OK
•	 Trykke på tasten Speakerphone
•	 Ta opp telefonrøret

•	 Send to Mail  (Send til post) – plasserer oppringeren i din 
video-/stemmepostboks. Startskjermbildet viser eventuelle tapte anrop

 

Ringe kun med lyd
Det finnes to typer samtaler med kun lyd:

1.	 Samtaler fra telefonen som du har koblet til videotelefonen din. Se Bli kjent 
med din nye telefon: Sett bakfra: Telefonkontakt

2.  Samtaler fra din videotelefon til en telefon med kun lyd

Hvis du ønsker å ha en samtale med kun lyd med en annen videotelefon, bruk 
tasten Video Privacy (Videofortrolighet) for å stanse overføringen av 
videoen din.

Ringe og motta anrop
kapittel 4

Merk: Du kan endre telefonens 
ringetone. Se Innstillinger: Konfigurere 
tastatur og lyd.
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Utføre en konferansesamtale (treveis samtale)
For å innlede en treveis konferansesamtale med lyd: 

1 Mens du er i en samtale, trykk på tasten Conference (Konferanse). Den 
gjeldende samtalen settes på vent og en oppringer vises.

2 Legg inn nummeret til tredjeparten og velg Dial (Slå nummer).

3 Innled samtalen med tredjeparten. Trykk på tasten Conference (Konferanse) 
på nytt for å slå sammen de to samtalene i en konferanse. 

4 De to samtalene slås sammen i en treveis konferansesamtale med lyd. 
Indikatorlampen for konferansen tennes.

Du kan også slutte til en oppringer som står på vent ved å trykke på tasten 
Conference (Konferanse). Se Besvare en samtale på vent.

•	 Hvis du er i en videosamtale når du trykker på tasten Conference (Konferanse) 
for å legge til oppringeren som står på vent, fortsetter videosamtalen, og 
tredjeparten legges til kun med lyd.

•	 Hvis du er i en samtale med kun lyd når du trykker på Conference 
(Konferanse) for å legge til oppringeren som står på vent, fortsetter samtalen 
som en treveis konferanse med kun lyd.

Sette en samtale på vent
Trykk på tasten Hold (Sett på vent) for å sette en samtale på vent. Indikatorlam-
pen for samtale på vent tennes. 

Den andre personen får beskjed om at han/hun står på vent.

Trykk på tasten Hold (Sett på vent) på nytt for å hente samtalen. Indikatorlam-
pen for samtale på vent slukkes.

kapittel 4
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Besvare en samtale på vent
1 Når du er i en samtale og får et nytt anrop, varsler telefonen deg ved å vise en 

melding om innkommende anrop.
Skjermbildet viser også følgende programtaster:

• End & Answer (Avslutt og svar) – avslutter den gjeldende samtalen og 
besvarer det innkommende anropet. 

• End & Answer (Sett på vent og svar) – setter den gjeldende samtalen på 
vent og besvarer det innkommende anropet. Du kan også gjøre dette ved 
å trykke på OK.

2	 Hvis	du	velger	Hold & Answer	(Sett	på	vent	og	svar),	settes	din	gjeldende	
samtale	på	vent	mens	du	besvarer	det	andre	anropet.

3	 Du	kan	veksle	mellom	de	to	samtalene	ved	å	velge	Flash.

4	 Du	kan	slå	de	to	samtalene	sammen	i	en	treveis	konferansesamtale	ved	å	
trykke	på	tasten	Conference (Konferanse).

Ringe et nummer opp igjen
Hvis du vil ringe et nummer opp igjen, trykker du én gang på Call (Ring) for å 
vise anropsloggen.  
Det uthevede elementet er det siste innkommende eller utgående nummeret. 
Trykk på Call (Ring) en gang til for å ringe uthevede nummeret. 

Ringe og motta anrop
kapittel 4
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Startskjermbilde
På startskjermbildet kan du:

•	 Ringe med speakertelefon ved å legge inn et nummer med tastaturet og 
trykke på OK eller velge Dial (Slå nummer).

•	 Du kan også ringe med speakerphone ved å trykke på Speakerphone, legge 
inn et nummer med tastaturet og trykke på OK eller velge Dial (Slå nummer).

•	 Gå til menyen ved å trykke på OK eller velge Menu (Meny).
•	 Vise status for tale- og videopost: totalt antall anrop, nye anrop, hasteanrop 

og lagrede anrop.
•	 Få tilgang til tale- og videopost ved å velge Mail (Post).
•	 Spille av en bildefremvisning ved å velge Options/Play Slideshow 

(Alternativer/Spill av bildefremvisning).  Dette alternativet vises kun hvis 
det er flere bilder tilgjengelig for avspilling i de gjeldende innstillingene for 
bildefremvisning.

•	 Forhåndsvis bildet som personen du ringer ser under en videosamtale ved å 
velge Options/Preview (Alternativer/Forhåndsvisning).

•	 Se dine tapte anrop ved å velge Options/View Missed Calls (Alternativer/Vis 
tapte anrop). Dette alternativet vises kun hvis det finnes tapte anrop som du 
ikke har vist enda.

•	 Bruk External Video Display (Ekstern videoskjerm) for å vise telefonens 
skjermbilde på en ekstern enhet ved å velge Options/Use External Video 
Display (Alternativer/Bruk ekstern videoskjerm). Dette alternativet skifter til 
Use Local Video Display (Bruk lokal videoskjerm) når en ekstern skjerm er i 
bruk.

Startskjermbilde og meny

Startskjermbilde og meny

kapittel 5
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Startskjermbildet kan tilpasses for å vise et av bildene du har lastet opp på 
telefonen som et bakgrunnsbilde. Velg ikonet Settings (Innstillinger) på menyen. 
Velg deretter Appearance (Utseende) og bruk den høyre piltasten for å navigere 
til fanen Display (Visning).

Topptekstområde
Topptekstområdet på alle skjermbildet, bortsett fra under en samtale,  
brukes til å vise:

1 Topptekst/overskrift (Merk: Startskjermbildet har ingen overskrift)

2 Indikasjon på anvendt internnummer

3 Valgfri visning av dato og klokkeslett

4 Indikasjon på innleggelsesmetode 

5 Indikasjon på aktivitet

Hvis du vil legge til/fjerne visningen av dato og klokkeslett, velg ikonet Settings 
(Innstillinger) på menyen. Velg deretter Appearance (Utseende) og bruk 
høyrepilen for å navigere til fanen Display (Visning). 

Hvis du vil endre dato- og klokkeslettformatet som vises på 
telefonskjermbildene, velger du ikonet Settings (Innstillinger) på menyen. Velg 
deretter Date and Time (Dato og klokkeslett).

Startskjermbilde og meny
kapittel 5
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Meny
Menyskjermbildet inneholder ikoner som brukes for å få tilgang til sentrale 
funksjoner på telefonen din. Når du navigerer til et av ikonene, viser 
overskriftområdet navnet på denne funksjonen. 

Kontakter: Gjør at du kan opprette en katalog med personene 
du ringer oftest

Anropslogg:  Viser en liste over utgående, innkommende og 
tapte anrop

Innstillinger: Gir alternativer for å konfi gurere og individu-
alisere telefonen din.

Tale- og videopost: Gir tilgang til 
video-/talepostboksen.

Digital fotoramme: Gjør at du kan vise og forvalte bildene 
dine og lage en bildefremvisning.

Informasjon: Gir deg telefonnummeret ditt, IP-adressen og 
annen teknisk informasjon om telefonen din. Gir også tilgang 
til hjelpeindeksen i telefonen.

Startskjermbilde og meny
kapittel 5

Merk: Du kan ringe med 
speakerphone mens du er i 
menyskjermbildet ved å taste inn et 
nummer med tastaturet og trykke på 
OK eller velge Dial (Slå nummer).
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Tale- og videopost kan åpnes på to måter:

1 Ved å velge ikonet for tale- og videopost på menyen.

2 Ved å velge programtastalternativet Mail (Post) på startskjermbildet.
Området nede til høyre på startskjermbildet viser:

• Totalt antall meldinger i postboksen din

• Antall nye meldinger

• Antall hastemeldinger

• Antall lagrede meldinger

• Indikatorlampen for meldinger (lampen lengst til høyre under skjermen) gir 
også informasjon om posten din:

o Av = ingen meldinger
o Konstant på = lagrede meldinger
o Blinkende = nye meldinger

Når du har ringt tjenesten for tale- og videopost, følger du beskjedene for å lytte 
til meldinger, lagre eller slette meldinger, oppdatere eller endre hilsenen din 
eller benytte andre meldingsfunksjoner. 

Tale- og videopost

Tale- og videopost

kapittel 6
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Ekstern videoskjerm
For å sende telefonens video- og lydsignal til en ekstern enhet:

Plugg en kombinert video + lydkabel inn i video- og lydutgangsportene på 
baksiden av telefonen din.
Plugg den andre enden inn i video- og lydinngangsportene på den eksterne 
enheten.
• Velg Options/Use External Video Display (Alternativer/Bruk ekstern 

videoskjerm) på startskjermbildet. 

1 Svar Yes (Ja) på hurtigmeldingen “Do you want to use external video?”   
 (Ønsker du å bruke ekstern video?)

• Hvis du ikke gjør noe på 30 sekunder, vender skjermen tilbake til 
telefonskjermen .

For å returnere video og lyd fra en ekstern enhet til telefonen:

• Velg Options/Use Local Video Display  (Alternativer/Bruk lokal 
videoskjerm) på startskjermbildet. 

Merk: Videoutgang må brukes sam-
men med lydutgang. Med andre ord 
kan du ikke sende video til en ekstern 
enhet mens telefonen gir lyd, eller 
motsatt.

Ekstern videoskjerm

1 Ekstern videoskjerm

kapittel 7
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Kontakter brukes for å lagre og hente navn, adresser, telefonnummer 
og andre opplysninger om personene du ønsker å ringe.  ACN IRIS 5000 
videotelefon kan lagre opptil 500 kontakter.

På skjermbildet Contacts (Kontakter) kan du:

• Velge og ringe en kontakt
• Legge til/redigere en kontakt
• Vise kontaktopplysninger
• Slette en kontakt
• Bruke kontaktgrupper

Velge og ringe en kontakt
1 På menyen bruker du piltastene for å velge ikonet Contacts (Kontakter).

2 Use the directional arrow keys to select a contact. You can find a contact in a 
long list by using the search feature. As you enter characters into the search 
field, the list sorts to match. Når du har valgt en kontakt, velger du Dial (Slå 
nummer).

3 Hvis en kontakt har mer enn ett tilknyttet nummer, vises en liste over 
numrene slik at du kan velge et.

Kontakter

Kontakter

kapittel 8
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Legge til/redigere en kontakt
• Velg programtasten Options (Alternativer) på skjermbildet Contacts 

(Kontakter) og bruk piltastene for å utheve New Contact (Ny kontakt) eller 
Edit Contact (Rediger kontakt). Trykk på OK eller Select (Velg).

1 Fanen Overview (Oversikt) vises. Legg inn informasjon om navn og nummer. 
En kontakt må inneholde et navn og minst ett nummer.
• Bruk opp- og nedpiltastene for å bla gjennom informasjonen på 

skjermbildene.
• Bruk de alfanumeriske tastene for å legge inn informasjonen. Se Bli kjent 

med din nye telefon: Legge inn tekst.
• Velg knappen Assign to Group (Legg til gruppe) for å legge kontakten til 

en gruppe. Se Bruke kontaktgrupper.
• Bruk høyre og venstre piltast for å velge skjermbildene med faner.

2 Velg fanen Media. Velg et bilde som skal knyttes til en kontakt, og velg en unik 
ringetone for å identifisere kontakten.

3 Velg fanen Personal (Personlig). Legg inn/rediger personlig telefonnummer 
og adresseinformasjon for en kontakt.

4 Velg fanen Business (Forretning). Legg inn/rediger forretningstelefonnummer 
og adresseinformasjon for en kontakt.

5  Velg Back (Tilbake) når du er ferdig med å legge inn den nye 
kontaktinformasjonen. Din nye kontakt vises på skjermbildet Contacts 
(Kontakter).

Kontakter
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Vise kontaktopplysninger
1 Uthev en kontakt på skjermbildet Contacts (Kontakter).
2 Velg programtasten Options (Alternativer) og bruk piltastene for å utheve 

View Contact (Vis kontakt). Trykk på OK eller Select (Velg). 
3 Skjermbildet View Contact (Vis kontakt) viser fanen Overview (Oversikt) med 

informasjonen du har lagt inn for kontakten din. Trykk på OK eller velg Dial 
(Slå nummer) for å ringe kontakten. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, 
velger du et nummer fra hurtigvinduet.

4  Velg fanen Calls (Anrop) for å vise alle anrop til og fra en kontakt. Bruk 
piltastene for å velge et nummer. 

5  Velg Options (Alternativer) og bruk piltastene for å utheve Call details 
(Anropsopplysninger). Trykk på OK eller Select (Velg). Opplysninger for dette 
anropet vises.

Slette en kontakt
• Bruk piltastene på skjermbildet Contacts (Kontakter) for å velge en kontakt.
• Velg Options (Alternativer) og bruk piltastene for å utheve Delete Contact 

(Slett kontakt). Hurtigmeldingen Delete Contact (Slett kontakt) vises.
• Velg Yes (Ja).

Kontakter
kapittel 8

 

2

4

5

1

3



31

kapittel 8

 

Bruke kontaktgrupper
Legge kontakter til grupper
Du kan bruke grupper som hjelp til å organisere kontaktene dine. For å legge en 
kontakt til en gruppe eller grupper:

1  Velg Options (Alternativer) på skjermbildet Contacts (Kontakter) og bruk 
piltastene for å utheve Edit Contact (Rediger kontakt). Trykk på OK eller Select 
(Velg). Fanen Overview (Oversikt) vises. 

2  Velg knappen Assign to Groups (Legg til grupper).
3  Bruk piltastene på skjermbildet Assign to Groups (Legg til grupper) for å velge 

en gruppe. Trykk på OK eller Select (Velg) for å velge/velge bort grupper. Velg 
Back (Tilbake).

Vise og forvalte grupper

4 Velg programtasten Options (Alternativer) på skjermbildet Contacts 
(Kontakter) og bruk piltastene for å utheve Show Groups (Vis grupper). Trykk 
på OK eller Select (Velg). Hurtigmeldingen Select Group (Velg gruppe) vises. 
•	 Use directional arrow keys to select a group. Press OK or Select.

5 Skjermbildet Contacts (Kontakter) viser nå kun medlemmer av den valgte 
gruppen. Når du viser en gruppe kan du utføre endringer i den gruppen:
• Velg Options/Set Group Ringtone (Alternativer/Still inn grupperingetone) 

for å velge en unik ringetone for medlemmer av denne gruppen.
• Velg Options/Delete Group (Alternativer/Slett gruppe) for å slette en 

gruppe (ikke tilgjengelig for gruppene Business (Forretning) eller Personal 
(Personlig)). Hvis du sletter en gruppe, slettes ikke kontaktene i denne 
gruppen.

• Velg Options/Rename Group (Alternativer/Gi nytt navn på gruppe) (ikke 
tilgjengelig for gruppene Business (Forretning) eller Personal (Personlig)) 
for å gi nytt navn på en opprettet gruppe.

• Velg gruppemedlemmer fra Options/Select (Alternativer/Velg) for å legge 
kontakter til gruppen.

• Velg Back (Tilbake) for å returnere til listen over alle kontaktene dine.
• Velg Options/New Group (Alternativer/Ny gruppe) for å lage en ny gruppe.

Kontakter
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Anropsloggen viser en logg over de siste 50 anropene.

På skjermbildet Call History (Anropslogg) kan du:

• Vise innkommende, utgående og tapte anrop
• Ringe fra anropsloggen
• Lagre en oppringer i kontaktlisten
• Vise opplysningene for et anrop
• Slette et anrop

Vise innkommende, utgående  
og tapte anrop
1 På menyen bruker du piltastene for å velge ikonet Call History 

(Anropsloggen). Trykk på OK eller Select (Velg).

2 Skjermbildet Call History (Anropslogg) viser fanen All calls (Alle anrop). 
Ikoner angir om et anrop var innkommende, utgående eller tapt. 

3 Bruk piltastene for å velge fanene Outgoing (Utgående), Incoming 
(Innkommende) eller Missed calls (Tapte anrop). 

Ringe fra anropsloggen
• På fanen All (Alle), Outgoing (Utgående), Incoming (Innkommende) 

eller Missed calls (Tapte anrop), bruk piltastene for å velge et nummer 
og trykk på OK eller velg Dial (Ring).

Anropslogg

Anropslogg
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Lagre et anrop i kontaktlisten

1 På skjermbildet Call History (Anropslogg), bruk piltastene for å velge 
en oppføring på fanene All (Alle), Outgoing (Utgående), Incoming 
(Innkommende) eller Missed calls (Tapte anrop). Velg Options/Save to 
Contacts (Alternativer/Lagre i kontakter).

• Merk: Hvis det valgte nummeret allerede finnes i kontakter, inneholder 
menyen Options (Alternativer) View Details i stedet for Save to Contacts 
(Lagre i kontakter).

• Skjermbildet New Contact (Ny kontakt) vises med ferdigutfylt nummer (og 
eventuelt navn).

2 Legg inn resten av kontaktopplysningene. Velg Back (Tilbake) for å lagre 
kontakten og returnere til anropsloggen.

Vise opplysningene for et anrop
• Hvis du vil vise et anrop på skjermbildet Call History (Anropslogg), bruk 

piltastene for å velge en oppføring på fanene All (Alle), Outgoing (Utgående), 
Incoming (Innkommende) eller Missed calls (Tapte anrop). Velg Options/View 
Details (Alternativer/Vis opplysninger).

Slette et anrop

3 Hvis du vil slette et anrop på skjermbildet Call History (Anropslogg), bruk 
piltastene for å velge en oppføring på fanene All (Alle), Outgoing (Utgående), 
Incoming (Innkommende) eller Missed calls (Tapte anrop). Velg Options/
Delete (Alternativer/Slett).

4 Hvis du vil slette alle anrop, velger du Options/Clear (Alternativer/Fjern). Bruk 
piltastene for å velge alle anrop eller en kategori. Trykk på OK eller Select 
(Velg).

kapittel 9

Anropslogg
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Innstillingene gjør at du kan konfigurere og tilpasse telefonen din. 

På skjermbildet Settings (Innstillinger) kan du:

• Konfigurere telefonens utseende

• Konfigurere skjerminnstillinger

• Konfigurere tastatur og lyd

• Konfigurere nettverksinnstillinger

• Konfigurere dato og klokkeslett

Konfigurere utseende
1 På menyen bruker du piltastene for å velge ikonet Settings (Innstillinger). 

Trykk på OK eller Select (Velg).

2 Menyen Settings (Innstillinger) vises. Bruk piltastene for å velge Appearance 
(Utseende), og trykk på OK eller Select (Velg). 

Konfigurere tema
3 Velg et Theme (Tema). Det valgte temaet bestemmer utseendet til topp- og 

bunnteksten på alle skjermbilder. I tillegg tilbyr hvert tema et sett med farger 
og bakgrunner:
• Etter hvert som du tar nye valg, oppdateres forhåndsvisningen til venstre.

4 Velg en Colour (Farge). Den valgte fargepaletten angir fargene som brukes til 
uthevinger, tekst og knapper i alle skjermbilder. 

5 Velg en Background (Bakgrunn). Bakgrunnsbildet du velger vil bli vist på alle 
skjermbilder.
• Velg Back (Tilbake) når du er ferdig med å ta valgene dine. Du vender 

tilbake til skjermbildet Settings (Innstillinger).

Innstillinger

Innstillinger
kapittel 10
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Innstillinger
kapittel 10

Konfigurere skjerm
1 Bruk høyrepiltasten for å gå fra fanen Themes (Temaer) til fanen Display 

(Skjerm).

2 Velg en lysstyrkeinnstilling for din LCD-skjerm. Den resulterende endringen 
synes når du uthever hvert alternativ.

3 Velg et alternativ for Screensaver (Skjermsparer). Skjermspareralternativet 
vises når telefonen har vært inaktiv i 15 minutter eller ut fra tiden du velger 
(som angitt nedenfor). 

•	 No Screensaver (Ingen skjermsparer): Blir værende på det sist viste 
skjermbildet.

•	 Show Home screen (Vis startskjermbilde): Viser startskjermbildet. Med 
denne innstillingen slås skjermen av etter 15 minutters inaktivitet på 
startskjermbildet. 

•	 Play Slideshow: (Spill av bildefremvisning): Spill av bildefremvisning 
ved bruk av de aktuelle innstillingene for bildefremvisning. Hvis 
bildefremvisningen ikke kan avspilles med de gjeldende innstillingene, 
vises startskjermbildet. 

•	 LCD Off: (LCD av): Slår av skjermen. (Basert på den valgte tiden.) • 
•	 Velg hvor lenge telefonen skal være inaktiv før skjermspareren aktiveres. 

Uthev innleggingsboksen og trykk på OK eller Edit (Rediger).  
Bruk opp- og nedpiltastene for å velge en verdi, eller bruk tastaturet for å 
legge inn en verdi mellom 30 og 600.

Skjermspareren deaktiveres hvis du trykker på en tast, tar opp telefonrøret 
eller mottar et innkommende anrop. Hvis du trykker på talltastene, vises 
oppringeren. Hvis du trykker på tasten Call (Ring), vises skjermbildet Call 
History (Anropslogg). Hvis du trykker på tasten Call End (Avslutt samtale), vises 
startskjermbildet. Alle andre taster viser det sist besøkte skjermbildet.
Skjermspareren aktiveres ikke hvis en bildefremvisning avspilles, hvis 
forhåndsvisning er aktiv eller hvis en samtale pågår på telefonen.Merk: Hvis du velger “Play Slide-

show” (Spill av bildefremvisning) her, 
tilsvarer det å velge “Play as screen-
saver” (Spill av som skjermsparer) på 
fanen Digital Photo Frame Settings 
(Innstillinger for digital fotoramme).
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4	 Velg et Wallpaper (Bakgrunnsbilde). Det valgte bakgrunnsbildet vises på 
startskjermbildet. Velg knappen Select Image (Velg bilde) og naviger for å 
velge et av bildene som er lastet på telefonen. En forhåndsvisning av det 
valgte bildet vises. 
• Velg knappen Remove Image (Fjern bilde) for å fjerne et bakgrunnsbilde 

uten å velge et nytt.

5	 Velg et Language (Språk). Velg Yes (Ja) for å bekrefte at du ønsker å skifte 
språk. Telefonen startes på nytt og skjermbildene oppdateres til det valgte 
språket når skjerminnstillingene er lagret.

6	 Slå visning av Date & Time (Dato og klokkeslett) øverst på skjermbildene av/
på.
• Velg Back (Tilbake) når du er ferdig med å ta valgene dine. Du vender 

tilbake til skjermbildet Settings (Innstillinger).

Innstillinger

5

4

6

kapittel 10
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Konfigurere lyd
1 På skjermbildet Settings (Innstillinger), bruk piltastene for å velge Sound 

(Lyd) og trykk på OK eller Select (Velg).

2 Velg en Ringtone (Ringetone). Denne ringetonen brukes for alle 
innkommende anrop bortsett fra de fra kontaktene du har gitt en annen 
ringetone til.
• Den aktuelle ringetonen vises på knappen. Velg knappen for å vise 

hurtigvinduet Select Ringtone (Velg ringetone). Når du uthever hver 
ringetone, spilles den. Uthev valget ditt og trykk på Select (Velg).

3 Velg lydstyrker for Ringer (Oppringer), Handset (Telefonrør) og 
Speakerphone for telefonen din. Uthev innleggingsboksen og trykk på Edit 
(Rediger) eller OK. Bruk opp- og nedpiltastene for å velge en verdi, eller bruk 
tastaturet for å legge inn en verdi mellom 0 og 100. 
•	 Endringer som utføres under en samtale aktiveres også for innstillingene 

som vises her. Hvis du for eksempel skrur opp lydstyrken under en 
speakerphone-samtale, vil din neste speakerphone-samtale starte med 
denne lydstyrken. Hvis du ikke vil beholde disse justeringene under 
samtaler, velger du “Do not save changes made during calls” (Lagre ikke 
endringer utført under samtaler) på dette skjermbildet.

Merk: Telefonen beholder 
lydstyrkejusteringer for telefonrør 
og speakerphone som utføres under 
samtaler med mindre du lagrer din 
valgte innstilling.

Innstillinger
kapittel 10
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Konfigurere nettverk
Nettverksinnstillingene dine er forhåndskonfigurert for videosamtaler. 

1 På skjermbildet Settings (Innstillinger), bruk piltastene for å velge Network 
(Nettverk) og trykk på OK eller Select (Velg).

2 Velg en båndbreddeinnstilling som er litt lavere enn opplastningshastigheten 
din.  Hvis du for eksempel har en opplastningshastighet på 300 kbps, velger 
du 250.
• Hvis du ikke kjenner til tilkoblingshastigheten din, kan du besøke 
 http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.
• Pass på å utføre denne testen fra en datamaskin som er koblet direkte til 

ruteren eller modemet, og ikke på en trådløs forbindelse. Pass også på at 
du ikke er i en videosamtale

3 Velg en IP-innstilling for Get IP Address (Få IP-adresse). Legg inn relevant 
informasjon for din valgte innstillingstype.

Kontakt ACN kundeservice for mer kompliserte innstillinger.  

Innstillinger
kapittel 10
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Konfigurere dato og klokkeslett
1 På skjermbildet Settings (Innstillinger), bruk piltastene for å velge Date and 

Time (Dato og klokkeslett) og trykk på OK eller Select (Velg).

2 Velg en Region og Time Zone (Tidssone). Tilgjengelige tidssoner avhenger av 
den valgte regionen.

3 Velg Time and Date Formats (Klokkeslett-/datoformat). De valgte formatene 
brukes overalt når klokkeslett og dato vises på telefonen, inkludert i 
anropsloggen.
• Velg Back (Tilbake) når du er ferdig med å ta valgene dine. Du vender 

tilbake til skjermbildet Settings (Innstillinger).
Merk: Klokkeslettet og datoen som 
vises til venstre endres for å reflek-
tere valgene dine.

Innstillinger
kapittel 10
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Administratorinnstillinger
DU KAN IKKE JUSTERE ELEMENTER I ADMINISTRATORMENYENE. KONTAKT ACN 
KUNDESERVICE FOR HJELP.

Innstillinger
kapittel 10
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Med funksjonen Digital Photo Frame (Digital fotoramme) kan du kopiere bilder 
mellom telefonen og en USB-enhet. Du kan også lage album for bildene dine og 
konfigurere en bildefremvisning for å vise bilder på telefonen din som en digital 
fotoramme.

På skjermbildet Digital Photo Frame (Digital fotoramme) kan du:

• Spille av en bildefremvisning

• Konfigurere en bildefremvisning

• Lage og bruke fotoalbum

• Vise bilder på telefonen

• Laste opp dine egne bilder

• Kopiere bilder til USB

• Vise USB-bilder

Spille av en bildefremvisning
Du kan starte en bildefremvisning fra startskjermbildet ved å velge Options/
Play Slideshow (Alternativer/Spill av bildefremvisning). Du kan også spille av en 
bildefremvisning direkte fra en USB-flashstasjon. Sett stasjonen inn i baksiden 
av telefonen og velg “Play Sideshow from USB” (Spill av bildefremvisning fra 
UBS) på hurtigmenyen. Du kan modifisere og spille av en bildefremvisning på 
skjermbildene for den digitale fotorammen:

1  På menyen bruker du piltastene for å velge ikonet Digital Photo Frame (Digital 
fotoramme).

2 På menyen bruker du piltastene for å velge ikonet Digital Photo Frame (Digital 
fotoramme).
• Dette skjermbildet viser alle aktuelle innstillinger for 

bildefremvisningsfunksjonen.

3 Bruk piltastene for å velge knappen Play Slideshow (Spill av 
bildefremvisning), og trykk på OK eller Select (Velg). Telefonen begynner å 
vise bildene på skjermen.

4 Bildefremvisningen fortsetter å gå gjennom bildene i sløyfe. Trykk på en 
hvilken som helst tast for å stanse bildefremvisningen og vende tilbake til 
skjermbildet Digital Photo Frame (Digital fotoramme).

Innstillinger

Note: Telefonen din leveres med 
noen bilder lastet allerede slik at du 
kan forhåndsvise denne funksjonen.

Digital fotoramme
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Digital fotoramme

Konfigurere en bildefremvisning
1 På skjermbildet Digital Photo Frame (Digital fotoramme) bruker du 

høyrepiltasten for å gå fra fanen Overview (Oversikt) til fanen Settings 
(Innstillinger).

2 Velg Configure Pictures (Konfigurer bilder) for å bruke følgende i 
bildefremvisningen: 
•	 Use Local Pictures (Bruk lokale bilder) – dette er bilder som er lagret lokalt 

på telefonen i motsetning til bilder lagret på en USB-flashstasjon.
•	 Bruk piltaster for å velge Use Local Pictures (Bruk lokale bilder).
•	 Trykk på OK eller Select (Velg). Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke 

på OK eller Deselect (Velg bort).
•	 Use USB Pictures (Bruk USB-bilder), hvis tilgjengelig – dette er bilder lagret 

på en USB-flashstasjon som er satt inn bak på telefonen. Se Bli kjent med 
telefonen din:  Visning: USB. 
•	 Bruk piltaster for å velge Use USB (Bruk USB).
•	 Trykk på OK eller Select (Velg). Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke 

på OK eller Deselect (Velg bort).
•	 Choose Albums (Velg album) – Hvis du velger Use Local Pictures (Bruk 

lokale bilder), velg et album for bildefremvisningen. 
•	 Bruk piltastene for å velge knappen Choose Albums (Velg album).
•	 Bruk piltastene for å velge All (Alle), Business (Forretning), Personal 

(Personlig) eller album du har laget selv. Trykk på OK eller Select (Velg). 
Når du er ferdig, velger du Back (Tilbake).

3 Velg flere innstillinger for bildefremvisning:
•	 Seconds Per Picture (Sekunder per bilde) – Stiller inn hvor lenge hvert 

bilde vises: Bruk piltastene for å velge. Bruk tastaturet for å legge inn 
verdien mellom 5 og 90 direkte, eller bruk opp- eller nedpiltastene for å 
endre verdien i trinn på 5 sekunder. Trykk på OK eller velg Accept (Godta) 
når du er ferdig.

•	 Loop (Sløyfe) – Bestemmer om bildefremvisningen skal spilles av én gang 
eller gjentas kontinuerlig: bruk piltastene for å velge Loop (Sløyfe). Trykk 
på OK eller Select (Velg).  Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke på OK 
eller Deselect (Velg bort).

•	 Display Names (Vis navn) – Bestemmer om navnene til bildene skal vises i 
bildefremvisningen: Bruk piltastene for å velge Display Names (Vis navn). 
Trykk på OK eller Select (Velg). Et hakemerke vises. 

•	 Play as screensaver (Spill av som skjermsparer) – Velg om du vil bruke 
bildefremvisningen som skjermsparer: Bruk piltastene for å velge Play as 
screensaver (Spill av som skjermsparer). Se Innstillinger: Konfigurer skjerm: 
Skjermsparer. Trykk på OK eller Select (Velg). Et hakemerke vises. Velg bort 
ved å trykke på OK eller Deselect (Velg bort).

kapittel 11
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Lage og bruke fotoalbum
1 Velg Local Images (Lokale bilder) på skjermbildet Digital Photo Frame (Digital 

fotoramme). Lag et nytt album ved å velge Options/New Album (Alternativer/
Nytt album). Bruk tastaturet for å legge inn et navn på albumet. Se Bli kjent 
med din nye telefon: Legge inn tekst. Bruk Delete (Slett) for å slette bakover, og 
hold ned Delete (Slett) for å slette hele oppføringen. Trykk på OK eller velg 
Accept (Godta) når du er ferdig.

2 Velg bilder som skal legges til det nye albumet. Bruk piltastene for å navigere 
til et bilde og trykk på OK eller Select (Velg) for å markere at bildet skal 
inkluderes. Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke på OK eller Select 
(Velg) på nytt. Velg Add (Legg til) når du er ferdig.

3 Vis et album ved å velge Options/Show Album (Alternativer/Vis album). 
Et hurtigvindu viser alle dine aktuelle album. Bruk piltastene for å velge et 
album, og trykk på Select (Velg). Velg Not in Any Album (Ikke i album) for å 
vise bilder som ikke er lagt til et album. 

4 Forvalt fotoalbumene dine ved bruk av menyen Options (Alternativer):
•	 Legg bilder til det aktuelle albumet ved å velge Options/Add to Album 

(Alternativer/Legg til album). Bruk piltastene for å navigere til et bilde og 
trykk på OK eller Select (Velg) for å markere at bildet skal inkluderes. Et 
hakemerke vises. Velg bort ved å trykke på OK eller Select (Velg) på nytt. 
Velg Add (Legg til) når du er ferdig.

•	 Fjern bilder fra det aktuelle albumet ved å velge Options/Remove from 
Album (Alternativer/Fjern fra album). Bruk piltastene for å navigere til et 
bilde og trykk på OK eller Select (Velg) for å markere at bildet skal fjernes. 
Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke på OK eller Select (Velg) på nytt. 
Velg Remove (Fjern) når du er ferdig.

•	 Gi nytt navn på et opprettet album ved å velge Options/Rename Album 
(Alternativer/Gi nytt navn på album). Bruk tastaturet for å legge inn 
informasjon. Se Bli kjent med din nye telefon: Legge inn tekst. Bruk Delete 
(Slett) for å slette bakover, og hold ned Delete (Slett) for å slette hele 
oppføringen. Trykk på OK eller velg Accept (Godta) når du er ferdig. 

•	 Fjern et opprettet album ved å velge Options/Delete Album (Alternativer/
Slett album). Trykk på OK eller Select (Velg).

Digital fotoramme
kapittel 11
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Vise bilder på telefonen din
1 På skjermbildet Digital Photo Frame (Digital fotoramme) bruker du piltastene 

for å velge knappen Local Images (Lokale bilder).  Trykk på OK eller Select 
(Velg). 

2 Skjermbildet Local Pictures (Lokale bilder) vises. Bruk piltastene for å bla 
gjennom bilder. 

3 Hvis du vil vise bildeopplysninger og en større versjon av et bilde, bruker du 
piltastene for å velge et bilde. Trykk på OK eller View (Vis).

4 Mens du viser et bilde kan du også velge:

• Options/Delete (Alternativer/Slett)
• Options/Rename (Alternativer/Gi nytt navn)
• Options/Save as contact image (Alternativer/Lagre som kontaktbilde)
• Options/Select Albums (Alternativer/Velg album)

Digital fotoramme
kapittel 11
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Laste opp dine egne bilder
1 Sett USB-flashstasjonen inn i USB-porten bak på telefonen. (Se Bli kjent med 

telefonen din: Sett bakfra: USB.) Et hurtigvindu vises.

2 Bruk piltastene for å velge Copy Images To Phone (Kopier bilder til telefon). 
Trykk på OK eller Select (Velg). Et skjermbilde med alle bildene på USB-
stasjonen vises.

3 Bruk piltastene for å navigere til et bilde og trykk på OK eller Select (Velg) for 
å markere at bildet skal kopieres. Et hakemerke vises. Velg bort ved å trykke 
på OK eller Select (Velg) på nytt. 

4 Når du er ferdig med å velge bilder, velger du Copy (Kopier). Bildene kopieres 
og vises i dine lokale bilder.

Digital fotoramme
kapittel 11
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Merk: Denne hurtigmeldingen vises hver 
gang du setter inn USB-stasjonen med 
mindre du er i en samtale. Du trenger 
ikke å befinne deg på skjermbildet Local 
Pictures (Lokale bilder) for å sette inn USB-
stasjonen.

Merk: Du kan lagre opptil 500 bilder på 
ACN IRIS 5000 videotelefon.
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Kopiere bilder til USB
Bilder kan kopieres fra telefonen til USB-stasjonen på to måter.

1 Velg Options/Copy to USB (Alternativer/Kopier til USB) på skjermbildet Local 
Images (Lokale bilder).
• Et skjermbilde med alle bildene på telefonen vises.
• Bruk piltastene for å navigere til et bilde og trykk på OK eller Select (Velg) 

for å markere at bildet skal kopieres. Et hakemerke vises. Velg bort ved å 
trykke på OK eller Select (Velg) på nytt. 

• Når du er ferdig med å velge bilder, velger du Copy (Kopier). Bildene 
kopieres og vises i dine USB-bilder.

2 På skjermbildet Local Images (Lokale bilder) bruker du piltastene for å velge 
et bilde. 
• Trykk på OK eller View (Vis). Trykk på OK eller Copy to USB (Kopier til USB).
• Bildene kopieres og vises i dine USB-bilder.

Digital fotoramme
kapittel 11
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Vise USB-bilder
1 På skjermbildet Digital Photo Frame (Digital fotoramme) bruker du piltastene 

for å velge knappen USB Pictures (USB-bilder). Trykk på OK eller Select (Velg). 
Skjermbildet USB Pictures (USB-bilder) vises.

2 Bruk piltastene for å bla gjennom bilder. 

3 Hvis du vil vise bildeopplysninger, bruker du piltastene for å velge et bilde. 
Trykk på OK eller View (Vis).

4 Mens du viser et bilde kan du velge Options/Copy to Phone (Alternativer/
Kopier til telefon).

Digital fotoramme

Note: Knappen USB Pictures 
(USB-bilder) deaktiveres hvis telefonen 
ikke finner en USB-stasjon.

kapittel 11

4

2

1

3



48

Du kan bruke skjermbildet Information (Informasjon) for å enkelt vise navn 
og telefonnummer for din ACN IRIS 5000 videotelefon, samt andre tekniske 
opplysninger. Du kan også åpne hjelpeinformasjonen i telefonen på dette 
skjermbildet.

1 På menyen, bruk piltastene for å velge ikonet Information (Informasjon) 
og trykk på OK eller Select (Velg).

2 Skjermbildet Information (Informasjon) viser opplysninger om telefonen 
som du kan bli bedt om å oppgi under en servicesamtale.

3 Bruk høyrepiltasten for å gå til fanen Help (Hjelp). Skjermbildet Help 
(Hjelp) viser hjelpeemner.
• Telefoninformasjon
• Tale- og videopost
• Videoutgang
• Kontakter
• Anropslogg
• Innstillinger
• Digital fotoramme

4 Bruk opp- og nedpiltastene for å velge et hjelpeemne og trykk på OK 
eller Select (Velg). Hjelp-leseren i telefonen viser hjelpeemner.

Informasjon og hjelp

Informasjon og hjelp

kapittel 12
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Generelle problemer

Problem Løsning
Jeg kan ikke slå  

på strømmen.

Jeg hører ikke en 
summetone i telefonrøret.

 Jeg hører ikke en 
summetone i telefonens 

høyttalere.

Jeg kan ikke ringe med 
telefonen.

Jeg kan ikke ta imot 
innkommende anrop.

Det tar lang tid før  
ACN IRIS 5000 videotelefon 

kobles til.

Når jeg mottar et anrop 
slås skjermen på, men det 

kommer ingen ringelyd.

•	 Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.  
•	 Kontroller at strømutgangen fungerer ved å koble 

til en klokke, radio eller annen enhet. 

•	 Kontroller at telefonrøret er koblet til porten på 
venstre side av videotelefonen. 

•	 Plugg ACN IRIS 5000 videotelefon rett inn i 
modemet eller ruteren. Se Komme i gang: Koble 
videotelefonen til nettverket. Hvis du deretter 
hører en summetone, er det et problem med 
ruteren. 

•	 Kontroller at Internett-kablelen er koblet til WAN-
porten eller LAN-porten. 

•	 Kontroller at telefonrøret er koblet til 
videotelefonen. 

•	 Slå strømmen til telefonen av og på ved å koble fra 
likestrømkontakten og sette den inn igjen.  

•	 Hvis personen du ringer bruker en videotelefon 
som er installert på et privat nettverk eller i et 
brannveggsystem, kan det hende at samtalen ikke 
tilkobles.  

•	 Hvis videotelefonen er installert på et privat 
nettverk eller i et brannveggsystem, kan det hende 
at du ikke kan motta anrop.

•	 Slå strømmen til telefonen av og på ved å koble fra 
likestrømkontakten og sette den inn igjen.  

1.	 Koble fra strømkilden til modemet ditt.
2.	 Koble fra strømkilden til ruteren din.
3.	 Koble fra strømkilden til ACN IRIS 5000 

videotelefon.
4.	 Koble til strømkilden til modemet og vent til det 

kobles til Internett.
5.	 Koble til strømkilden til ruteren og vent til den 

kobles til modemet og Internett.
6.	 Koble til strømkilden til ACN IRIS 5000 videotelefon. 

•	 Kontroller at lydstyrken for ringetonen er høyere 
enn “0”.  Se Innstillinger: Konfigurere tastatur og lyd.

Feilsøking
kapittel 13

Feilsøking
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Telefonproblemer

Problem Løsning

Jeg kan ikke besvare 
et anrop fra en normal 

telefon som er koblet til 
videotelefonen.

Jeg kan ikke ringe med en 
telefon som er koblet til 

videotelefonen.

• Kontroller at telefonen fungerer riktig når den ikke 
er koblet til videotelefonen. 

• Kontroller at kabelen fra videotelefonen til den 
andre telefonen er skikkelig tilkoblet. 

• Koble telefonen rett inn i porten. Bruk ikke 
installasjonskabler, ekstern anroper-ID eller 
telefonsvarer. 

• Kontroller at telefonen fungerer riktig når den ikke 
er koblet til videotelefonen.

• Kontroller at kabelen fra ACN IRIS 5000 videotelefon 
til den normale telefonen er skikkelig tilkoblet. Se 
Komme i gang: Koble en normal telefon til din ACN 
IRIS 5000 videotelefon.

• Kontroller at telefonen er stilt inn som 
toneoppringing, og ikke pulsoppringing. 

• Koble telefonen rett inn i porten. Bruk ikke 
installasjonskabler, ekstern anroper-ID eller 
telefonsvarer.

Feilsøking
kapittel 13



51

Videoproblemer

Problem Løsning
Samtalen er tilkoblet, men 

skjermen til den andre 
personen er mørk og 

lydkvaliteten er dårlig. 

Samtalen er tilkoblet med 
både lyd og video, men den 

oppringte personen kan 
verken se eller høre meg.

Samtalen er tilkoblet med 
både lyd og video, og den 

oppringte personen kan høre 
meg, men ikke se meg.

Skjermen til den andre 
personen er frosset og det 

mangler lyd.

Du kan høre personen du 
snakker med, men det er 

ingen innkommende video 
på videoskjermen.

Det innkommende 
videobildet er for mørkt.

Det innkommende 
videobildet fryses.

• Be den andre personen om å forbedre belysningen 
i rommet. Se Komme i gang: Oppnå best mulig 
videobilde. 

• Prøv å justere lysstyrken på LCD-skjermen. 
Innstillinger: Konfigurere skjerm.

•	 Hvis videotelefonen er installert på et privat 
nettverk eller bak en brannvegg, kan det hende at 
du ikke mottar skjermen til den andre personen. 

• Kontroller at videoenheten til den oppringte 
personen fungerer riktig. 
 

• Kontroller at videotelefonen er skikkelig koblet til 
Internett. 

• Kontroller at videotelefonen til den oppringte 
personen ikke ble koblet fra Internett.

• Avbryt samtalen og prøv igjen.  
 

• Be den andre personen om å forbedre belysningen 
i rommet. Se Oppsett av telefonen: Oppnå best 
mulig videobilde. 

• Prøv å justere lysstyrken på LCD-skjermen. 
Innstillinger: Konfigurere skjerm.

• La det gå noen sekunder for å se om problemet 
løses av seg selv. Internettilkoblingen til deg eller 
den andre personen kan være overbelastet. Avbryt 
samtalen og prøv igjen. 

Feilsøking
kapittel 13
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Lydproblemer

Problem Løsning

Samtalen er tilkoblet og 
skjermen er synlig, men det 

mangler lyd.

Samtalen er tilkoblet, og både 
lyd og video fungerer, men den 

oppringte personen kan ikke 
se eller høre meg.

Samtalen er tilkoblet og 
jeg kan se skjermen og 

høre lyden, og den andre 
personen kan se meg men 

ikke høre meg.

Skjermen til den andre 
personen er frosset og det 

mangler lyd.

Det finnes et ekko.

• Øk lydstyrkenivået. Se Innstillinger: Konfigurere 
tastatur og lyd.

• Kontroller at den andre personens innstillinger for 
demping er av.

• Hvis videotelefonen er installert på et privat 
nettverk eller bak en brannvegg, kan det hende at 
du ikke mottar lyden til den andre personen.

• Hvis videotelefonen er installert på et privat 
nettverk eller bak en brannvegg, kan det hende at 
du ikke mottar skjermen til den andre personen.

• Kontroller at lydenheten til den oppringte personen 
fungerer riktig. 
 

• Kontroller at videotelefonen er riktig koblet 
 til Internett. 
• Kontroller at videotelefonen til den oppringte 

personen ikke ble koblet fra Internett.

• Reduser lydstyrken. 
• Akustikken i rommet er kanskje ikke optimal. Prøv å 

flytte telefonen til et sted med 
 bedre akustikk. 

Feilsøking
kapittel 13




