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Du vil se dette ikonet i høyre hjørne av 
skjermen hvis telefonen bruker den 
trådløse nettverkstilkoblingen. Den 
vil vise dette ikonet  øverst til høyre på 
skjermen hvis den bruker Wi-Fi. 

MERK: Hvis du har en tilkobling til 
Internett gjennom både det trådløse 
nettverket og Wi-Fi-nettverket, kan 
du manuelt velge hvilken tilkobling 
du vil bruke via på/av-bryterne i 
rullegardinmenyen øverst til høyre i 
skjermen.

tilstrekkelig. 
Ikonet for Wi-Fi-nettverksstyrke  
vises øverst i høyre hjørne av 
skjermen. Når det er registrert, 
blir telefonnummeret grønt i Info-
kontrollprogrammet.

Etter at du har lagret innstillingene 
skal telefonen kunne koble 
til Wi-Fi-nettverket hvis 
godkjenningslegitimasjonen er 
korrekt og signalstyrken til Wi-Fi-
nettverket er tilstrekkelig. 

Metode 2: Legge tiL en Wi-Fi-tiLkobLing ManueLt:  

Metode 1: Skanne etter en Wi-Fi-tilkobling:Instruksjoner om  
trådløst nettverk (Wi-Fi)

Wi-Fi-innstillinger 

Videotelefonen ACN IRIS X 
støtter 802.11b/g/n. 

Wi-Fi-funksjonen på telefonen 
er som standard deaktivert. 

Du kan konfigurere de trådløse 
innstillingene ved å velge 

Aktiver i Wi-Fi-funksjonen. 

Det finnes to metoder for å 
konfigurere Wi-fi.

(nyttig for Wi-Fi-nettverk med skjult SSID)
1. Trykk på knappen Meny nederst til høyre på skjermen.
2. Trykk på knappen Innstillinger.
3. Trykk på knappen Nettverk.
4. Trykk på fanen Wi-Fi.
5. Påse at knappen Aktiver lyser og klikk på Bruk.
6. Trykk på knappen Avansert.
7. Velg Sikkerhetsmodus på Wi-Fi-tilkoblingen fra rullegardinmenyen på skjermen  

Wi-Fi-konfigurering.  
 Inkluderte alternativer er:  WEP/åpent; WEP/delt 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Angi passende nøkkel med skjermtasturet. Trykk på Vis passord for å bekrefte at nøkkelen er 
korrekt angitt. Gå til neste trinn hvis det ikke kreves noen nøkkel.

9. Når nøkkelen er angitt, trykk på tastaturknappen nederst til venstre for å skjule skjermtastaturet.
10. For å skrive inn ESSID (navnet på den trådløse tilkoblingen), trykk på avmerkingsboksen Ja til 

høyre for feltet Egendefinert ESSID og klikk i feltet for å vise skjermtastaturet.
11. Skriv inn ESSID-navnet.
12. Trykk på Lagre i øvre høyre hjørne for å lagre denne tilkoblingen.
13. Trykk på knappen Hjem. Du er tilkoblet Wi-Fi-nettverket hvis Info-kontrollprogrammet har et 

grønt ikon i øvre høyre hjørne og en IP-adresse nederst.

1. Trykk på knappen MENY nederst til høyre på skjermen.
2. Trykk på knappen Innstillinger.
3. Trykk på knappen Nettverk.
4. Trykk på fanen Wi-Fi.
5. Påse at knappen Aktiver lyser, og trykk på Bruk.
6. Trykk på knappen Skanne.
7. Trykk to ganger på ønsket ESSID.
8. Angi passende nøkkel med skjermtasturet. Påse at du klikker på avmerkingsboksen 

 Lagre nøkkel. Gå til neste trinn hvis det ikke kreves noen nøkkel.
9. Når nøkkelen er angitt, trykk på tastaturknappen nederst til venstre for å skjule skjermtastaturet.
10. Trykk på Lagre i øvre høyre hjørne for å lagre denne tilkoblingen.
11. Trykk på knappen Hjem. Du er tilkoblet Wi-Fi-nettverket hvis Info-kontrollprogrammet har et 

grønt ikon i øvre høyre hjørne og en IP-adresse nederst.


