
Telefonskjerm

sTarTskjermbilde

1 Indikator for startskjerm

2 Indikator for program

3 Telefonnummer

4 Statuslinje

5 Registreringsindikator (grønn)

6 IP-adresse

7 Skjermbryter

8 Rad for utvidelse av moduler

9 Hurtigstartslinje

10  Meny for telefontastatur

11  Hovedmeny

10

11

IRIS X har intuitiv og kraftfyll berøringsskjermnavigasjon med fire 
skrivebordsskjermer. Sveip hovedskjermen til venstre eller høyre 
eller trykk på     for å bytte mellom skjermer. 

� Meny    gir tilgang til alle tilgjengelige apper, moduler 
og funksjoner.

� Telefon  inneholder telefontastaturet for tale- og 
videoanrop og relaterte alternativer.

� Moduler er programmer som kan legges til, flyttes eller 
slettes fra skrivebordet.
•	Endre en modul ved å trykke på modulen inntil 

alternativene Lukk/Innstilling vises.
•	Flere moduler kan legges til på skrivebordet ved å trykke 

på modulene og dra dem fra menyen nederst og over på 
skrivebordet.

•	Du kan se flere moduler ved å trykke på  for å utvide 
modulraden.

� Startsideknappen finnes nederst midt på telefonen 
(under skjermen), og du kan trykke på denne for å gå til 
startsideskjermen, uansett hvilken skjerm du befinner deg 
på.

� Statuslinjen gir en rask oversikt over telefonens status. 
En rekke alternativer er tilgjengelige ved å trykke på 
statuslinjen: Volum, Wi-Fi av/på, nettverk av/på (Ethernet), 
ikke forstyrr (DND) og kamera av/på

NavigasjoNstips

Videophone

Slik bruker du iriS X videotelefon

1 Anrop/linje-faner – ACN IRIS X 
videotelefon støtter opptil tre 
inngående/utgående samtidige 
anrop

2 Lydutgang – valg mellom 
høyttaler, håndsett eller 
hodetelefoner

3 Volumkontroller
4 Personsvar – brukes for både 

tale- og videomeldinger
5 Når du har tastet inn et nummer, 

trykker du på Lydanrop eller 
Videoanrop

Hurtigveiledning 
for iris X

Foreta et anrop
Det er flere måter å foreta et anrop på med din IRIS X videotelefon:

Via telefonen
•	Trykk på  på startsideskjermen (eller løft opp 

håndsettet)

•	Tast inn nummeret og trykk på Lydanrop eller Videoanrop

Via anropsloggen
•	Trykk på  på startsideskjermen

•	Velg Anropslogg

•	Velg mellom Alle, Mottatt, Oppringt og Tapt

•	Trykk på  for å ringe det valgte nummeret

Fra kontakter
•	Trykk på  på startsideskjermen

•	Velg Kontakter

•	Velg kontakten du vil ringe til

•	Trykk på  for å ringe det valgte nummeret

Avslutte en samtale
Legg på røret eller trykk på Avslutt hvis du bruker 
høyttalertelefonen

Svaret på et anrop
Navnet og nummeret til personen som ringer, vises på skjermen. 
Det er flere måter å svare på et anrop på med IRIS X videotelefon 
på:

innkommende anrop Ubesvart anrop samtale venter 

Velg Svar med lyd, 
Svar med video 
(hvis tilgjengelig) 

eller Avvis.

En melding 
om ubesvart 

anrop vises på 
startsideskjermen. 

Du kan trykke på 
Vis for å få tilgang 
til detaljene for det 

tapte anropet.

Du varsles om 
innkommende anrop 

mens en samtale 
pågår ved hjelp av 
en tone og melding 

på skjermen. Du kan 
Godta eller Avvise 

anropet.



Du har flere alternativer mens en samtale pågår. Trykk på    for å få tilgang til 
anropsfunksjonene.  

Merk: Det kan hende at     menyen kan forsvinne mens en videosamtale pågår. 
Trykk hvor som helst på skjermen for å vise menyen igjen.

Tre menyalternativer vises:

menyalternativ funksjon beskrivelse

Telefontastatur Velg for å angi berøringstonesvar eller 
ringe et annet nummer

Vent Trykk for å sette samtalen på vent. Trykk 
på Opphev for å oppheve samtale venter

Slå lyd på/av Trykk for å slå samtalelyden på eller av

Video på/av Trykk for å bytte mellom video av og 
video på 

Konferanse

Når du har foretatt et annet anrop ved 
å bruke en annen linje, kan du trykke 
på Konferanse for å opprette en treveis 
konferansesamtale

Høyttaler/håndsett/
hodetelefon

Trykk på ett av de tre alternativene for å 
endre lydutgangen

Volum Trykk for å øke eller redusere volumet

PIP Trykk for å bytte videoer mellom dem du 
snakker med og vise fullskjerm 

Ta et bilde

Trykk for å ta et bilde av den 
gjeldende videoen. Bildet lagres 
automatisk i mappen “Skjermbilder” i 
Verktøy>Filbehandling

Support er her for deg!  
Du finner flere telefonfunksjoner, detaljerte instruksjoner og feilsøkingstips i brukerveiledningen 
i nettbutikken til din uavhengige ACN-representant eller på www.myacn.eu

Videophone

Hurtigveiledning 
for iris X

Personsvar/videosvarAlternAtiver for sAmtAlefunksjon

Med personsvar/videosvar kan innringerne legge igjen en melding når du er opptatt eller ikke kan ta 
telefonen.

Oppsett / hente meldinger
Første gang du bruker personsvar blir du bedt om å endre passordet (det midlertidige passordet 
er 1234#). Følg veiledningen for å endre passordet, og spill eventuelt inn navnet ditt og en 
tale-/videomeldingshilsen.

1. Trykk på  på startsideskjermen.

2. Trykk på Personsvar-konvolutten for både tale- og videomeldinger.

3. Følg instruksjonene for å lytte til talemeldingene eller se på videomeldinger.

Personsvar (melding venter-indikator)
Hvis startsideknappen blinker blått, betyr dette at du har en ventende tale-/videomelding. (Du hører 
også en hakkende summetone når du løfter opp håndsettet.) Du kan hente talemeldingen ved å 
aktivere telefontastaturet og trykke på personsvarikonet.

Hurtigtips for personsvar
Du kan endre antall ring før samtalen videresendes til personsvar ved å ringe *610 og følge 
instruksjonene.

Personsvarfunksjoner
Når du har lyttet til en melding, har du flere tilgjengelige alternativer:

Tast kommando
# Lagre meldingen

2 Gjenta meldingen

4 Gå tilbake til forrige melding

5 Spill av meldingshodedetaljer

6 Gå til neste melding

7 Slett meldingen

* Gå tilbake til forrige meny
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