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Installasjonsveiledning 
Se ACN IRIS X Videophone Quick Installation Guide i nettbutikken til din uavhengige ACN-
representant, eller www.myacn.eu.  

 

Innhold 

Hovedskjerm og navigering 
ACN IRIS X videotelefon har intuitiv og kraftfull berøringsskjermnavigasjon med fire 
skrivebordsskjermer.  Sveip hovedskjermen til venstre eller høyre eller trykk på 
skjermbytteikonet for å bytte mellom skjermer.  
 
Startsideknappen finnes nederst midt på telefonen, og du kan trykke på denne for å gå til 
startsideskjermen, uansett hvilken skjerm du befinner deg på.  Hvis du trykker på 
startsideknappen mens et program kjører, forblir programmet åpent.   Du kan gå tilbake til 
programmet ved å trykke på programindikatoren på statuslinjen.  Hvis du trykker på 
startsideknappen for å gå tilbake til startskjermen og deretter holder den inne i 10 sekunder, 
åpnes skjermkalibreringen. 
 
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, og kamera 
av/på.  Bruk glidebryteren for å deaktivere eller aktivere disse funksjonene.  Innstillinger og 
dato/klokkeslett er tilgjengelige som snarveier.   
 
Se diagrammet nedenfor for en forklaring av statusindikatorikonene på telefonen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Ikon Definisjon 

Nettverk  Koblet til nettverket 

 
Kan ikke koble til nettverket 

Anropsrelatert  Automatisk svar 



 Viderekobling 

Ringevolum  Ringevolum, fra 0 til 9 

Telefonstatus  Kamera deaktivert 

 Ikke forstyrr 

 Ubesvart anrop  

Audio-utgang  Hodetelefonene er i bruk og er 
løftet av 

 Hodetelefonene er koblet til 

 Høyttalertelefonen er aktiv 

 Håndsettet er løftet av 

Wi-Fi  Wi-Fi-signalstyrke, fra 0 til 4 

 

 

 

 

Programmer  Klokkealarm  

 Programmer som kjører i 
bakgrunnen 

Eksterne enheter  SD-kort 

 USB-flashstasjon 

 USB-tastatur 

 USB-mus 

 USB LED-lampe 1 



 USB LED-lampe 2 

 
HDMI  

 
 
ACN IRIS X videotelefon støtter opptil tre inngående eller utgående anrop samtidig. Når røret er 
løftet av, kan det foretas flere anrop ved å trykke på Hold og deretter velge Linje 1, Linje 2 eller 
Linje 3. 
 
 

Håndsett-, høyttaler- og hodetelefonmodus 
Med ACN IRIS X videotelefon kan du bytte fra håndsett til høyttaler ved å trykke på det aktuelle 
ikonet på telefontastaturet. Hvis hodetelefoner er koblet til, kan hodetelefonikonet velges.  
Standard 3,5 mm hodetelefoner med tre ledninger støttes. 
 

Foreta et anrop 
1. Ved å velge telefonikonet på skjermen 

• Velg telefonikonet  i menyen nederst på startsideskjermen. 
• Tastaturet vises og en summetone høres. 
• Tast inn nummeret og trykk på Audio Call (lydanrop) eller Video Call 

(videoanrop) for å ringe ut.  
Trykk på Redial (ring på nytt) for å ringe det sist oppringte nummeret.  
 

2. Ved å løfte av håndsettet 
Foreta anrop ved å løfte av håndsettet når telefonen ikke er i bruk eller når andre 
programmer kjører. 

• Løft av håndsettet – telefontastaturet vises. 
• Velg Line. 
• Tast inn nummeret og trykk på Audio Call (lydanrop) eller Video Call 

(videoanrop) for å ringe nummeret. 
Trykk på Redial (ring på nytt) for å ringe det sist oppringte nummeret. 
 

3. Via anropsloggen 
• Trykk på menyikonet på skjermen og velg deretter Call History (anropslogg) 

for å få tilgang til menyen.  
• Alternativene All (alle), Received (mottatt), Dialled (oppringt) og Missed 

(ubesvart) vises på skjermen. Velg anropsloggen du ønsker å vise. 
• Trykk på  for å ringe det valgte nummeret. 



 
 

Ringe via anropsloggen 
 

4. Fra Kontakter 
• Trykk på menyikonet på skjermen for å åpne telefonmenyen. Velg deretter 

Contacts (kontakter) eller velg kontaktikonet på telefontastaturet for å få 
tilgang til kontaktlisten.  

• Kontaktlisten vises på skjermen. Bla til kontakten du ønsker å ringe. 
• Trykk på  for å ringe den valgte kontakten. Kontaktens primærnummer ringes 

som standard. 
 

 
 

Ringe via kontaktlisten 
 

 
Velg kontakten for se fullstendig kontaktinformasjon. Du kan ringe fire 
nummeralternativer: Arbeid, Privat, Mobil og Faks. Trykk på  for å ringe det 
ønskede nummeret.  



 

Ringe via kontaktlisten – flere kontaktopplysninger 
 

5. Via kontaktfavoritter på skjermen 
Trykk på  på skjermen, og velg  for å åpne modulen Contacts (kontakter). Du 

kan legge til en kontakt i favorittlisten. Velg kontakten, og trykk på  for å ringe ut.  

 

Ta imot samtaler 
1. Innkommende videoanrop: Når telefonen ringer, velger du Accept Audio (svar 

med lyd), Accept Video (svar med video) eller Reject (avvis).   Du kan bytte 
mellom håndsett, høyttaler eller hodetelefoner for å svare på anropet. Juster 
samtalevolumet ved å trykke på høyttalerikonet. 

 

 

Svare på innkommende videoanrop 
 

 



 

2. Innkommende lydanrop: Velg Accept Audio (svar med lyd) eller Reject (avvis) 
rene lydanrop. 

 

 

Svare på innkommende lydanrop 
 

  
3. Missed Call (ubesvart anrop): Hvis et anrop ikke besvares, vises en melding om 

ubesvart anrop på startsideskjermen. Trykk på denne meldingen for å få informasjon 
om det ubesvarte anropet, eller få oversikt over ubesvarte anrop via alternativet 
Anropslogg. 

 
 

 

Samtalealternativer 
Flere alternativer er tilgjengelige under en samtale.  Dette inkluderer funksjoner som samtale på vent, lyd 
av/på, volum, og video av.  Disse alternativene er tilgjengelige i menyen Alternativer. 
 
Berør skjermen for å vise menyen Options (Alternativer) under en videosamtale.  Trykk på 

 for å åpne menyen.  Funksjonene nedenfor er tilgjengelige via menyen Alternativer. 
 



 
 

Bruke samtalealternativer under en videosamtale 
 

Samtalealternativer for ACN IRIS X videotelefon 
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 

 

Volum Trykk for å øke eller redusere volumet 

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

Ta et bilde Trykk for å ta et bilde av den gjeldende videoen. Bildet lagres 
automatisk i en mappe i Verktøy > Filbehandling 

Høyttaler/håndsett/hodetelefon Velg det aktuelle ikonet for å bruke høyttalertelefon, håndsett eller 
hodetelefoner 

Merk:  
Når du trykker på knappen PIP under en samtale, endres skjermen til én av fem ulike visninger:  
¾-skjerms partnervisning, fullskjerms partnervisning, fullskjerms partnervisning med selvvisning 
øverst til høyre, ¾-skjerms selvvisning og fullskjerms selvvisning.  
 
 



 
 

Samtalealternativer (menyen Alternativer) 
Sette innkommende anrop på vent 

1. Trykk på knappen Hold (på vent) for å sette en samtale på vent. Linjeikonet blir gult.  
 

 

Samtale på vent 
 

 
2. Trykk på knappen Unhold (opphev) for å gjenoppta samtalen.  
 
3. Flere anrop: Når en samtale er satt på vent, kan du velge en annen linje for å foreta 

et anrop. Ved et annet innkommende anrop kan du velge Accept (svar) eller Reject 
(avvis) til høyre på skjermen. Det nåværende anropet settes på vent når du svarer 
på det nye innkommende anropet.  

 

 



 
Flere anrop 

 
 

Treveis konferansesamtale (menyen Alternativer) 
Merk: kun treveis lydkonferansesamtale kan benyttes. Treveis videokonferanse er 
foreløpig ikke tilgjengelig. 

Følg denne fremgangsmåten for å starte en treveis lydkonferansesamtale: 
1. Innled en samtale med den første personen. 
2. Mens du snakker med vedkommende, utvider du menyen Options (alternativer) på 

telefonen ved å trykke på knappen i midten av alternativikonet 

 . 
3. Trykk på knappen HOLD (vent). 
4. Trykk på fanen LINE 2 øverst på skjermen. 
5. Ring den andre personen du vil inkludere i konferansen. 
6. Mens du snakker med vedkommende, utvider du alternativmenyen på nytt ved å trykke 

på knappen i midten av alternativikonet 

 . 
7. Trykk på knappen CONF (konferanse). 
8. Trykk på YES (ja) for å bekrefte konferansesamtalen. 
9. Du har nå inkludert alle samtalene i en treveis konferansesamtale. 

 

Slå lyd av/på (menyen Alternativer) 
Denne funksjonen slår av telefonens mikrofon under et anrop, slik at den andre samtaleparten 
ikke hører noe lyd. 

1． Under en samtale viser skjermen Mute (lyd av) i menylinjen Options (alternativer) til 
høyre på skjermen.  Hvis dette alternativet ikke vises, kan du trykke til høyre på 
skjermen for å få frem menylinjen Options (alternativer) igjen.   Velg knappen Mute 
(lyd av) for å slå av samtalelyden. 

2． Skjermen viser nå Unmute (slå lyd på). Når du trykker på denne knappen, slås 
samtalelyden på igjen. 

 

PIP Picture-In-Picture (menyen Alternativer) 
Trykk på knappen PIP for å endre videovisningen under en samtale. Skjermen endres til én av 
fem ulike visninger:  ¾-skjerms partnervisning, fullskjerms partnervisning, fullskjerms 
partnervisning med selvvisning øverst til høyre, ¾-skjerms selvvisning og fullskjerms 
selvvisning.  
 



Ikke forstyrr (statuslinjen) 
Når denne funksjonen er aktivert, sendes alle innkommende anrop direkte til personsvar som 
standard, uten at telefonen ringer eller at anropet vises på telefonen.   
 
Denne funksjonen og flere andre er tilgjengelig ved å velge statuslinjen på startsiden.  Skyv 
DND-bryteren for å slå av og på ikke forstyrr-funksjonen.  
 

Aktivering av viderekobling 
Viderekoble alle innkommende anrop til et annet telefonnummer uten at anropet vises på 
skjermen eller at telefonen ringer. 
 
Det kreves en kode for å administrere denne funksjonen.  Angi koden nedenfor for å aktivere og 
deaktivere funksjonen: 
Aktivere: Ring *72 og deretter telefonnummeret eller linjevalgsnummeret du vil viderekoble 
anropet til, etterfulgt av tasten #. Vent på summetone, og legg deretter på (summetonen betyr at 
valget er angitt). 
Deaktiver: Ring *73 og vent på summetone før du legger på. 
 

Blokkering av innringer-ID  
Skjuler nummeret ditt for den du ringer til. Denne funksjonen er aktiv for alle anrop inntil den 
kanselleres.  
 
Det kreves en kode for å administrere denne funksjonen.  Angi koden nedenfor for å aktivere og 
deaktivere funksjonen: 
Aktivere: Ring *31 og vent på bekreftelsesmelding. 
Deaktiver: Ring *32 og vent på bekreftelsesmelding. 

 

Flere kodestyrte funksjoner  
ACN IRIS X videotelefon har en rekke funksjoner som kan administreres med to- eller tresifrede 
koder. Aktiver (eller deaktiver) funksjonene ved å løfte av røret og angi den aktuelle koden 
nedenfor.  Vent på bekreftelsesmelding. 

Funksjon  Aktiver Deaktiver 
Viderekobling til personsvar 
(alle anrop) 

*21  #21 

Blokkering av innringer-ID 
(dine numre skjules for alle 
andre parter)  

*31  #31  

Viderekobling til personsvar 
når opptatt 

*40  #40  



Viderekobling til personsvar 
når ikke svar 

*41  #41  

Samtale venter-varsling  *43  #43  
Antall ring før personsvar 
kobles inn 

*610  n/a 

Vis innringer-ID for ditt 
nummer for hver samtale  

*65  n/a 

Ring siste oppringte nummer   *66  n/a 
Skjul innringer-ID for ditt 
nummer for hver samtale  

*67  n/a 

Returner anrop  *69  n/a 
Viderekobling til et annet 
telefonnummer eller 
linjenummer for alle anrop 

*72  *73  

Viderekobling til et annet 
nummer eller linjenummer ved 
opptatt 

*90  *91  

Viderekobling til et annet 
nummer eller linjenummer ved 
ikke svar 

*92  *93  

Slett indikator for 
telefonsvarmelding venter  

*99  n/a 

 

 

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

1. Trykk på telefonikonet   

2. Trykk på personvarikonet  
3. Du blir bedt om å oppgi passord (det midlertidige passordet ditt er 1234#) 
4. Følg veiledningen for å endre passordet og spille inn navnet ditt. 

 
Hente personsvarmeldinger 
Når den blå startsideknappen blinker eller du hører en hakkete summetone når du løfter av 
røret, har du nye personsvarmeldinger.  

 
1. Trykk på telefonikonet nederst til høyre på skjermen. 
2. Trykk på knappen Voice Mail (personsvar) 
3. Trykk på knappen Options (alternativer) for å åpne telefontastaturet. 
4. Tast inn din firesifrede tilgangskode (standard er 1234) og trykk på #. 
5. Trykk på 1 for å hente videosvarmeldingene. 

a. Dersom du har noen meldinger, forteller stemmen om det er en personsvar- eller 



videosvarmelding. 
6. Trykk på 2 for å angi videomeldingen for opptatt. 

a. Velg ønsket melding, og følg veiledningen. 
b. Når du er fornøyd med meldingen, trykker du på høyre side av skjermen og 

deretter på Alternativer. Trykk deretter på # for å avslutte innspillingen. 
7. Trykk på 3 for å angi videomeldingen for ingen svar. 

a. Velg ønsket melding, og følg veiledningen. 
b. Når du er fornøyd med meldingen, trykker du på høyre side av skjermen og 

deretter på Alternativer. Trykk deretter på # for å avslutte innspillingen. 
 

Hvis du vil endre antall ring før personsvar kobles inn, ringer du *610 og følger veiledningen. 

 

Tastatur 
ACN IRIS X videotelefon har et virtuelt tegntastatur som også fungerer for en rekke programmer 
og moduler. 

 

ACN IRIS X videotelefontastatur 
 

 
Ikon Funksjon 

 
Caps Lock 

 
Skjul tastatur 

 
Bytt til aksenttegn 

 
Rettetast (backspace) 

 
Bytt mellom bokstaver, tall og symboler 

 



MERK: Eksternt tastatur og ekstern mus kan kobles til via USB-porten på telefonen. 

 

 

 

Innebygde programmer 
 

Klokkealarm 
ACN IRIS X videotelefon inkluderer et klokkealarmprogram hvor du kan konfigurere en tilpasset 
alarmtone og et alarmtidspunkt som passer dine behov. Du får tilgang til innstillingene for 
klokkealarmen ved å gå til MENU (meny) > Tools (verktøy) > Alarm Clock (klokkealarm).  
 
Du kan velge mellom tre ulike klokkealarmvarianter. Alle har samme alternativer. Velg Yes (ja) i 
Alarm Enable (alarmaktivering) for å stille inn alarmen. Du kan angi Snooze Time Out 
(slumre) fra 5 minutter til 30 minutter. Du kan angi alarmtone ved å bruke innebygde ringetoner 
eller tilpassede ringetoner (i MP3-format) ved å trykke på Browse (bla gjennom) for å velge en 
fil fra telefonen eller fra en ekstern lagringsenhet.  
 
Juster alarmtonevolumet ved å trykke på  for å redusere volumet eller på  for å øke 
volumet.  
 
Hvis du vil gjenta alarmen for flere dager, trykker du på avmerkingsboksen til venstre for 
dagen(e) for å velge eller oppheve dette valget. Når du merker av for gjentakende dager, 
endres ikonet fra grått til  . 

 

Nettleser  
ACN IRIS X videotelefon har en nettleser som kan brukes til å surfe på Internett. Trykk på det 
tomme området i navigeringslinjen for å legge inn nettadressen ved bruk av tastaturet, og trykk 
på Enter på tastaturet for å gå til nettstedet.  

• Bla på nettsiden ved å trykke på og dra berøringsskjermen. 

• Trykk på  for å gå tilbake til den forrige nettsiden og   for å bla til neste side 
• Trykk på  for å oppdatere gjeldende side 
• Trykk på  for å avslutte nettleseren 
• Utvid den røde fanen for å få tilgang til flere alternativer. Følgende alternativer er 

tilgjengelige:  



− Logg  

− Bokmerker  

− Importere/eksportere bokmerker  

− Zoom inn/ zoom ut   

− Tilbake til normal størrelse  
 

Kalkulator   
ACN IRIS X videotelefon har også en kalkulator som er tilgjengelig under MENU (meny) 
>Tools (verktøy) > Calculator (kalkulator). Trykk på tilsvarende tast på tastaturet for å bruke 
kalkulatoren. Regneoperasjoner (f.eks. legge til, trekke fra, gange og dele) utføres med de 
aktuelle knappene.  
 

Det er tre kalkulatorkategorier i programmet. Trykk på Simple (enkel), Science (vitenskap) 
eller Finance (økonomi) for å velge hvilken kalkulator du ønsker å bruke.  

 

Kalkulator: Enkel 
 



\ 

Kalkulator: Vitenskap 
 

 

Kalkulator: Økonomi 

 

Kalender  
Åpne kalenderprogrammet ved å velge MENU (meny) > Tools (verktøy) > Calendar 
(kalender). Du kan se og legge til hendelser i kalenderen, og synkronisere den med en 
eksisterende Google Kalender-konto.  

 



 

Kalenderprogram 
 

Trykk på  og  for å endre og velge måned og år. Når du har trykket på en dato i 
kalenderen, blir datoen rød, og viser eventuell hendelsesinformasjon i vinduet til høyre på 
skjermen. 

Slik legger du til en ny hendelse: 

• Velg en dag, og trykk på knappen  i vinduet til høyre.  
• Legg til hendelsesdetaljer som for eksempel What (hva), Where (hvor) og Description 

(beskrivelse).  
• Velg hendelsestidspunkt. Hvis det ikke er merket av i ruten All day (hele dagen), kan du 

velge et bestemt tidspunkt.  
• I Repeats (gjentakelser) kan du velge Does Not Repeat (gjentas ikke), Daily (daglig), 

Weekly (ukentlig), Monthly (månedlig) eller Yearly (årlig) for å angi 
påminnelsesalarm for hendelsen. 

 

 

Legg til hendelse i kalender 



 

 

Hendelse lagt til i kalender 
 

 

Innstillinger for helligdager og fridager i kalender 
 

Hvis du vil aktivere funksjonen for visning av helligdager og fridager for ulike land, trykker du på 
Settings (innstillinger) og velger land fra rullegardinlisten. Denne funksjonen viser helligdager 
og fridager for opptil tre ulike land. Trykk på Save (lagre) når du har valgt land.  

ACN IRIS X videotelefon kan synkronisere hendelser med Google Kalender. Trykk på Login 
(logg på) øverst på skjermen for å konfigurere denne funksjonen. Oppgi kontoopplysningene 
for Google Kalender-kontoen din, og trykk på knappen Login (logg på) nederst i vinduet. 

 



 

Synkroniser med Google Kalender 
 

Når du har logget deg på og konfigurert synkroniseringen av Google Kalender-kontoen, trykker 
du på Sync (synkroniser) øverst på skjermen for å fullføre synkroniseringen.  

 

Anropslogg  
ACN IRIS X videotelefon lagrer opptil 100 oppringte anrop, 100 mottatte anrop og 100 
ubesvarte anrop. Du får tilgang til telefonens anropslogg via MENU (meny) > Call History 
(anropslogg).  

 

Anropslogg 
 

Velg mellom de fire fanene All (alle), Received (mottatt), Dialled (oppringt) og Missed 
(ubesvart) for å få tilgang til ønsket anropslogg.  



For hver oppføring kan du velge å Call (ringe) , Message (sende melding) , Edit 

(redigere) og Save to Contacts (lagre i kontakter)  eller Delete (slette)  ved å trykke 
på ikonet.  

Trykk på knappen Empty (slett) for å slette hele anropsloggen på en side.  

 

Kontakter  
Administrer kontaktene dine via programmet Contacts (kontakter). Dette programmet støtter 
opptil 1000 oppføringer og 20 grupper. Bruk grupper til å organisere kontakter, som for 
eksempel familiemedlemmer.  Du kan også legge et telefonnummer til i Blacklist (sperreliste) 
– anrop fra numre i denne listen går direkte til personsvar. 
 

• Velg fanen Conctact List (kontaktliste) eller Group List (gruppeliste)  for å se på og 
redigere kontakten eller gruppen.  

 
• I Contact List (kontaktlisten) kan du velge en gruppe for å se alle kontaktene i gruppen. 

Hvis du vil søke etter kontakten etter navn, trykker du på det tomme området ved siden 
av . Du blir bedt om å legge inn søkeordet ved bruk av tastaturet. Når du har valgt 

kontakten, trykker du på ikonet   for å foreta et anrop.  
 

• Trykk på  hvis du vil legge til kontakten som favoritt.   

• Trykk på   for å slette kontakten.  
• Trykk på kontaktnavnet for å se den fullstendige kontaktinformasjonen eller redigere 

kontakten.   
• Trykk på New (ny) for å legge til en ny kontakt.  

 
Når du legger til eller redigerer en kontakt, aktiveres tastaturet når du velger feltet som skal 
oppdateres. Kontaktene kan tilpasses med unike miniatyrbilder og ringetoner.  Miniatyrbilder og 
ringetoner kan også tilordnes grupper i fanen Groups List (gruppeliste). 
 
Hvis du vil importere eller eksportere kontakter til eller fra et SD-kort eller et USB-kort, velger du 
Options (alternativer) > Import/Export (import/eksport). Velg deretter Import (importer) 
eller Export (eksporter) i Operation Mode (betjeningsmodus).  
 
Følgende filtyper støttes: XML, CSV og VCard.  
 
For Import velger du Clear The Old List (slett gammel liste) og Replace Duplicate Items 
(erstatt duplikatoppføringer) i de importerte filene. Hvis betjeningsmodusen er i Import, må 
du trykke på knappen Browse (bla gjennom) for å spesifisere den importerte filen fra den 
eksterne lagringsenheten. Trykk på Import/Export for å fullføre operasjonen. 
 



Hvis du vil slette alle kontaktene, velger du Options (alternativer) > Delete All (slett alle). 
 
 

Filbehandling 
Administrer filer som for eksempel musikk, bilder og dokumenter, ved å velge MENU (meny) > 
Tools (verktøy) > File Manager (filbehandling). 

 

Filbehandling 
 

Følgende fem standardmapper er tilgjengelige: Desktop (skrivebord), Screensaver 
(skjermsparere), Screenshot (skjermdumper), Ringtone (ringetoner) og Videos (videoer). 
Hvis en USB-enhet er koblet til, er den tilgjengelig i filbehandlingen som sda1 eller sdb1. 

Trykk på miniatyrbildet for filen (f.eks. et bilde eller en MP3-fil) for å åpne den.  

Du kan også trykke og holde inne miniatyrbildet i 2–4 sekunder for å få tilgang til følgende andre 
alternativer: Open (åpne), Cut (klipp ut), Copy (kopier), Rename (gi nytt navn) og Delete 
(slett).  

Lim inn den kopierte filen ved å trykke og holde inne det tomme området i en mappe i 2–4 
sekunder. Du får to alternativer: New Folder (ny mappe) og Paste (lim inn). Velg Paste (lim 
inn) for å kopiere filen inn i mappen.  Du kan også opprette en ny katalog ved å velge New 
Folder (ny mappe). 

Total brukerkapasitet er 100 MB.  Brukerfiler bør lagres i mappene Screenshot 
(skjermdumper), Ringtone (ringetoner) eller Video.  Brukerfiler kan også lagres direkte i 
USB- eller SD-minnet. 
 



Mediespiller  
Du kan bruke programmet Media Player (mediespiller) i ACN IRIS X videotelefon til å spille av 
musikk- og videofiler. Følgende filformater støttes: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv 
(h263/h264/vp6), MP4 og 3GP.  
 

Åpne mediespilleren ved å velge MENU (meny) >VIDEO > Media Player (mediespiller).  

Hvis du vil spille av musikk fra lokale eller eksterne lagringsenheter, velger du Options 
(alternativer) >Open File (åpne fil) eller Add File to List (legg fil til i listen).  

Du kan velge høyttaler, hodetelefoner eller stereo under Options (alternativer) > Output 
(utgang). 

 Når du har lagt til filer i spillelisten, trykker du på Loop (gjenta) for å velge avspillingsmodus i 
Single Loop (gjenta én), List Loop (gjenta liste) eller Loop None (gjenta ingen). 

 

 

Avspilling av musikk i mediespiller 
 

 

Følgende tabell viser ikoner og funksjoner for avspilling av lydfiler. 

Ikon Funksjon  

 Hopp til avspilling av neste element i spillelisten 

 Spill 



 Hopp til avspilling av forrige element i spillelisten 

 Pause/stopp 

 Volum. Skyv volumglidebryteren for å endre volumet 

 Slett elementet i spillelisten 

 Bla til forrige element i spillelisten 

 Bla til neste element i spillelisten 

 Alternativer: Add File to List (legg til fil i liste), Open File (åpne fil), Open 
Folder (åpne mappe), Output (utdata), Clear List (slett liste) 

 Loop (gjenta): Single Loop (gjenta én), List Loop (gjenta liste), Loop None 
(gjenta ingen) 

 

 

Hvis du velger en video for avspilling, vises den på skjermen. Det kan ta litt tid å laste inn 
videoen.  

 

Avspilling av videoer i mediespiller 
 

Følgende tabell viser ikoner og funksjoner for avspilling av videofiler. 

Ikon Funksjon  



 Utgangsalternativ: Stereo 

 Utgangsalternativ: Hodetelefoner Tilgjengelig hvis hodetelefoner er 
koblet til 

 Utgangsalternativ: Høyttaler 

 Stopp 

 Pause 

 Fullskjermvisning 

 Avslutt 

 

 

Forfilmer 
Du kan bruke programmet Movie Trailer (forfilm) i ACN IRIS X videotelefon til å se forfilmer og 
informasjon om nye filmer.  
 
Velg MENU (meny) >VIDEO >Movie Trailer (forfilm).  Skjermen viser de nyeste filmene.  Velg 
filmen du ønsker å se ved å trykke på bildet. 
 
Trykk på  og  for å bla gjennom skjermene.  

 

 
Forfilmer 

 

 



 

Velg en forfilm 

 
 

Picture-In-Picture (PIP) 
Du kan bruke det innebygde kameraet til å ta bilder og spille inn videoer.  
 
Få tilgang ved å velge MENU (meny) > PIP. 
 
Trykk på Snapshot (skjermdump) for å ta bilde. Bildet lagres i mappen Snapshot 
(skjermdumper) i filbehandlingen. 
 
Trykk på Record (spill inn) for å spille inn en video. Videoen lagres i mappen Video i 
filbehandlingen. 
 

Bildevisning 
Du får enkelt tilgang til bildene dine ved å velge MENU (meny) > Photos (bilder) > Picture 
Viewer (bildevisning). Følgende filformater støttes: png, jpeg og gif.  

 

Velg plassering for bildefilen.  Filene kan også lagres og åpnes fra en ekstern USB-flashstasjon. 

 



  

Åpne mappe i bildevisning 
 

Trykk på mappen for å åpne og velge bildene i mappen.  Skjermen ligner på skjermdumpen 
ovenfor. Åpne for eksempel det første bildet i mappen Skjermsparere. 

 

 

Vise et bilde i bildevisning 
 

Du kan sveipe over skjermen for å se forrige eller neste bilde. Trykk på  for å se bildet i 
fullskjermvisning. 



 

Vise et bilde i bildevisning 
 

Du kan velge Zoom (inn eller ut), Rotate (rotere) (med eller mot urviseren) og Flip (vend) 
(vende vertikalt eller horisontalt) for bildene eller vise dem i en lysbildefremvisning. Hvis du 
velger lysbildefremvisning, vises bildene med en valgt forsinkelsesintervall (10, 15 eller 20 
sekunder).  

Ikon Funksjon  

 Se forrige bilde 

 Se neste bilde 

 Se bildet i fullskjermsvisning 

 Se bildet i lysbildefremvisning 

 Avslutt 

 Se bildet i vanlig modus 

 Zoom inn 

 Zoom ut 

 Utvid slik at det fyller skjermen 



 Utvid slik at det fyller skjermen 

 Vend horisontalt 

 Vend vertikalt 

 Roter med urviseren 

 Roter mot urviseren 

 

 

Lysbildefremvisning  
Med programmet Slide Show (lysbildefremvisning) kan du velge et sett med bilder og vise 
dem i en lysbildefremvisning. Åpne programmet ved å velge MENU (meny) > Photos (bilder) > 
Slide Show (lysbildefremvisning).  

 

 

Innstillinger for lysbildefremvisning 

 

Hvis Customised Folder (tilpasset mappe) er valgt i Source (kilde), må du angi mappen ved 
å trykke på knappen Browse (bla gjennom). Mappen kan være på telefonen eller den eksterne 
lagringsenheten. 

 



YouTube  
Åpne programmet YouTube via hurtigstartslinjen nederst på startsideskjermen eller via MENU 
(meny)  > Video > YouTube 
 
I tillegg til å se videoer kan du også søke etter videoer basert på søkeord og preferanser. Dette 
gjør du ved å trykke på Options (alternativer) > Søk. Skriv inn søkeordet i Search word 
(søkeord), og trykk på knappen Søk.  

 

World Photo  
Med programmet World Photos kan du se tusenvis av bilder fra land over hele verden. Åpne 
dette programmet ved å velge MENU (meny) > Photos (bilder) > World Photo. Bildene er 
kategorisert geografisk slik at det er lett å navigere.  

 

 

World Photo 
 

Velg ønskede områder og land.  Bildene vises på skjermen.  Trykk på  for å gå til 
neste side og bla opp eller ned for å se alle tilgjengelige bilder. Trykk på miniatyrbildet for å 
se bildet i Picture Viewer (bildevisning).  Du finner mer informasjon i forrige avsnitt om 
hvordan du viser bilder i Picture Viewer. 

 



 

Vise bilder fra World Photos 

  



Moduler 
Du kan tilpasse startsideskjermens utseende ved å plassere ulike moduler på skrivebordet. 

Du kan tilpasse skrivebordet ved å trykke og holde inne en eksisterende modul i 2–4 sekunder 
for å aktivere alternativene Settings (innstillinger)  og Close (lukk) .  

Du kan deretter justere plasseringen av modulen ved å holde den inne og dra den. Modulen kan 
flyttes opp, ned, til venstre eller til høyre på samme skjerm eller flyttes til en annen skjerm. 

Hvis du vil åpne nye moduler på skrivebordet, trykker du på . Modulmenyen åpnes nederst 
på skrivebordet, med alternativene Info, Weather (vær), Contacts (kontakter), World Clock, 

Info og Photo Frame (bilderamme).  Trykk på  for å skjule modulmenyen. 

Følgende avsnitt beskriver hvordan du konfigurerer og bruker disse modulene.  

Favorittkontakter  
Du kan plassere ofte brukte kontakter på skrivebordet. 
Sveip til venstre eller høyre for velge kontakter i listen. Velg   for å ringe.  

Tabellen nedenfor inneholder flere betjeningsmuligheter for denne modulen. 

Knappeikon Funksjon 

 Ringe den valgte favorittkontakten 

 Sende en melding til den valgte favorittkontakten 

 Legg til en ny favoritt fra kontaktlisten 

 Fjern den valgte kontakten fra favorittlisten 

 Rediger den valgte kontakten 

 

Info  
Menyen Info inneholder tre informasjonslinjer.  Den første linjen viser telefonnummeret og et 
ikon som blir grønt når telefonen er registrert. Den andre linjen er telefonens telefonnummer. 
Den tredje linjen er telefonens IP-adresse. 

Fotoramme  
Med modulen Photo Frame (fotoramme) kan du spille av bilder i et vindu på hovedskjermen. 
Trykk på modulen Photo Frame for å åpne den på hovedskjermen.  Hvis du trykker og holder 
modulen inne, vises banen på telefonen hvor bildene er lagret. 



 

Vær 
Værinformasjonen inkluderer fuktighet, sikt (i engelske miles), vindretning, vindhastighet (mph) 
og temperatur i brukerdefinerte enheter. 
 
Trykk på  for å få tilgang til værinnstillingene. Angi Update Time (oppdater tid) (m) og velg 
Unit (enhet) (Fahrenheit eller Celsius) etter ønske.  

Hvis du vil sjekke værmeldingen for et bestemt sted, må du først legge til stedet. Trykk på det 
tomme området ved City Name (bynavn), og skriv inn navnet via tastaturet. Trykk på Search 
(søk).  Resultatene vises i Search Result (søkeresultater). Velg ønsket sted, og trykk på 
knappen Add (legg til).  

Du kan legge til mer enn én by. Du kan slette stedet ved å velge det i feltet City (by) og trykke 
på knappen Delete (slett).  

World Clock  
Modulen World Clock viser gjeldende klokkeslett på skrivebordet for valgt tidssone.  
 
Aktiver alternativet Settings (innstillinger) ved å trykke på og holde inne klokkebildet for å stille 
inn klokken. Trykk deretter på .   
 
Du kan endre Name (navn) og Style (stil) for klokken.  Du får muligheten til å forhåndsvise det 
valgte alternativet.  

 

Innstillinger for World Clock > Eksternt 
 

Trykk på Time Zone (tidssone) for å se en liste med alternativer.  Når du har merket av for 
tidssonen, oppdateres klokken.  



Merk: tidssonen i World Clock er uavhengig av tidssonen i menyen Time (tid) på 
telefonen. 

 

 
Innstillinger for World Clock > Tidssone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Systeminnstillinger 
 

I System Settings (systeminnstillingene) kan du konfigurere innstillingene for Screen 
Calibration (skjermkalibrering), Network (nettverk), Time (klokke), Display (skjerm), 
Maintenance (vedlikehold), Camera (kamera), Video, Call Features (samtalefunksjoner), 
Screen Saver (skjermsparer), Background (bakgrunn), Tones (ringetoner) og Language 
(språk).  De fleste innstillingene finnes under MENU (meny) >System Settings 
(systeminnstillinger). 

 

Skjermkalibrering  
Berøringsskjermen på ACN IRIS X videotelefon kan kalibreres for å justere sensitiviteten for 
berøringsinndata. 

1. Trykk på og hold inne startsideknappen i cirka 1 sekund for å gå tilbake til 
startsideskjermen. 

2. Trykk på og hold inne startsideknappen i 10 sekunder.  Verktøyet Touch Screen 
Calibration (kalibrering av berøringsskjerm) åpnes når knappen slippes opp etter 10 
sekunder. (Hvis det ikke åpnes, må prosessen gjentas)   

3. Når kalibreringsskjermen vises, trykker du med pennen på hver av de fem trådkorsene 
som vises på skjermen. 

4. Trykk på startsideknappen for å fullføre kalibreringen. 
 

Nettverksinnstillinger  
ACN IRIS X videotelefon støtter Ethernet- og Wi-Fi-tilkoblinger.  Du får tilgang til 
nettverksinnstillinger via MENU (meny)  > System Settings (systeminnstillinger) > Network 
(nettverk).  
 

På fanen Ethernet kan du angi at telefonen mottar IP-adresser automatisk med DHCP eller angi 
en IP-adresse statisk.  Standardinnstillingen DHCP anbefales. 

Wi-Fi-innstillinger  
ACN IRIS X videotelefon støtter 802.11b/g/n.  
 
Wi-Fi-funksjonen på telefonen er deaktivert som standard. Du kan konfigurere 
trådløsinnstillingene ved å velge Enable (aktiver) i Wi-Fi Function (Wi-Fi-tilkobling).   
 

Du kan konfigurere Wi-Fi på to måter: 

 
Måte 1: Skann etter en Wi-Fi-tilkobling: 
1. Trykk på knappen MENU (meny) nederst til høyre på skjermen. 
2. Trykk på knappen Settings (innstillinger). 



3. Trykk på knappen Network (nettverk). 
4. Trykk på fanen Wi-Fi. 
5. Kontroller at knappen Enable (aktiver) lyser, og trykk på Apply (bruk). 
6. Trykk på knappen Scan (skann). 
7. Trykk to ganger på ønsket ESSID. 
8. Angi riktig nøkkel ved å bruke skjermtastaturet.  Påse at du merker av for Save Key (lagre 

nøkkel).  Hvis det ikke kreves noen nøkkel, kan du gå til neste trinn. 
9. Når du har lagt inn nøkkelen, trykker du på tastaturknappen nederst til venstre for å skjule 

skjermtastaturet. 
10. Trykk på Save (lagre) øverst til høyre for å lagre denne tilkoblingen 
11. Trykk på startsideknappen.  Wi-Fi-nettverket er koblet til hvis modulen Info har et grønt ikon 

øverst til høyre og IP-adressen vises nederst. 
 
 
Måte 2:  Legg til en Wi-Fi-tilkobling manuelt:  (nyttig for Wi-Fi-nettverk med skjult SSID) 
1. Trykk på knappen Menu (meny) nederst til høyre på skjermen. 
2. Trykk på knappen Settings (innstillinger). 
3. Trykk på knappen Network (nettverk). 
4. Trykk på fanen Wi-Fi. 
5. Kontroller at knappen Enable (aktiver) lyser, og trykk på Apply (bruk). 
6. Trykk på knappen Advanced (avansert). 
7. Velg Security Mode (sikkerhetsmodus) for Wi-Fi-tilkoblingen fra rullegardinmenyen på 

skjermen for Wi-Fi-konfigurasjon.   
Følgende alternativer er tilgjengelige: WEP/Open 

WEP/Shared 
WPA PSK TKIP 

WPA PSK AES 
WPA2 PSK TKIP 
WPA2 PSK AES 

8. Angi riktig nøkkel ved å bruke skjermtastaturet. Trykk på Show Password (vis passord) for 
å bekrefte at nøkkelen er skrevet inn riktig.  Hvis det ikke kreves noen nøkkel, kan du gå til 
neste trinn. 

9. Når du har lagt inn nøkkelen, trykker du på tastaturknappen nederst til venstre for å skjule 
skjermtastaturet. 

10. Skriv inn ESSID (navnet på den trådløse tilkoblingen) ved å trykke på YES (ja) til høyre for 
feltet Customised ESSID (tilpasset ESSID), og deretter klikke inni feltet for å åpne 
skjermtastaturet. 

11. Skriv inn ESSID-navnet. 
12. Trykk på Save (lagre) øverst til høyre for å lagre denne tilkoblingen 
13. Trykk på startsideknappen.  Wi-Fi-nettverket er koblet til hvis modulen Info har et grønt ikon 

øverst til høyre og IP-adressen vises nederst. 
 

Når du har lagret innstillingene, kan telefonen koble til Wi-Fi-nettverket hvis 
autentiseringsopplysningene er riktige og Wi-Fi-nettverkets signalstyrke er sterk nok.   

Ikonet for Wi-Fi-nettverksstyrke  vises øverst til høyre på skjermen.  Når den er registrert, 
blir telefonnummeret grønt i modulen Info. 



MERK: Hvis du kobler til Internett både via kablet nettverk og Wi-Fi-nettverket, kan du manuelt 
velge hvilken tilkobling som skal brukes via på/av-bryterne i rullegardinmenyen øverst til høyre 
på skjermen. 

Ikonet  vises øverst til høyre på skjermen hvis telefonen bruker kablet nettverkstilkobling.  

Ikonet  vises øverst til høyre på skjermen hvis den bruker Wi-Fi.   

 

Tidsinnstilling  
ACN IRIS X videotelefon oppdaterer klokkeslettet automatisk via en NTP-server. Du kan 
definere tidssonen eller bruke en egendefinert tidssone. Visningsformatet for klokkeslett og dato 
kan også angis ved å åpne programmet og velge MENU (meny) > System Settings 
(systeminnstillinger) >Time (tid). 
 

 

Tidsinnstilling 
 

I Manual (manuell) kan du trykke på det blanke feltet og redigere klokken. Trykk deretter på 
Bruk. Trykk på knappen Lagre etter at innstillingene er endret. Det konfigurerte klokkeslettet 
vises øverst til høyre i statuslinjen øverst på skjermen. 

MERK: Tidssonen som velges i denne menyen, er uavhengig av tidssonen som velges i 
modulen World Clock. 

 

Skjerm  
Menyen Display (skjerm) er tilgjengelig under MENU (meny) > Settings (Innstillinger) > 
Display (skjerm).  Du kan justere bakgrunnsbelysningen på skjermen ved å trykke til venstre 



eller høyre på markøren på lydsstyrkeraden. Verdiene er fra 1 til 10. Trykk på Save (lagre) når 
konfigurasjonen er ferdig. 

Du kan også endre skriftstørrelsen under Font (skrifttype) til stor, normal (standard) eller liten.  

 

 

Skjerminnstillinger 
 

 

 

 

 

 

Vedlikehold 
Det er fire faner på innstillingsskjermen Maintenance (vedlikehold) under MENU (meny) > 
System Settings (systeminnstillinger) > Maintenance (vedlikehold): Reboot (omstart), 
Backup (sikkerhetskopi), Factory Functions (fabrikkfunksjoner) og Debug (feilsøking).  
 

Omstart 
Siden Reboot (omstart) inneholder alternativer for å starte enheten på nytt eller utføre 
tilbakestilling til fabrikkstandarder. 

Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette fabrikkinnstillingene på telefonen via 
skjermmenyen: 



Trinn 1: Velg MENU (meny) for å få tilgang til telefonmenyen og velge System 
Settings (systeminnstillinger).  

Trinn 2: Velg Maintenance (vedlikehold) og naviger til fanen Reboot (omstart). 

Trinn 3: Velg alternativet Factory Reset (tilbakestilling til fabrikkstandard).  

Trinn 4: Trykk på OK. Telefonen starter på nytt og utfører en tilbakestilling til 
fabrikkstandarder. 

Advarsel:  Tilbakestilling til fabrikkstandarder sletter alle data på telefonen, inkludert all 
kontaktinformasjon. 

MERK: Etter tilbakestilling til fabrikkstandarder kreves én eller flere kalibreringsoperasjoner før 
telefonens hovedskjerm vises.   Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibreringen før 
du bruker telefonen. 

Sikkerhetskopi 
Siden Backup (sikkerhetskopi) inneholder funksjonene Backup og Restore (gjenopprett) 
som kan brukes til å sikkerhetskopiere gjeldende konfigurasjonsinnstillinger med jevne 
mellomrom (daglig, ukentlig eller månedlig) og gjenopprette disse innstillingene på telefonen 
ved behov. 
Trykk på pil nedover for å velge alternativet for å sikkerhetskopiere/gjenopprette. Velg deretter 
data som skal lastes opp ved å merke av for tilhørende elementer i alternativet Data Includes 
(data inkluderer).  

Trykk på Upload Now (last opp nå) eller Restore Now (gjenopprett nå) for å aktivere 
operasjonen umiddelbart. Den opplastede filen vil være knyttet til MAC-adressen på telefonen. 

 

 
Vedlikehold > Sikkerhetskopi 

 

 



Fabrikkfunksjoner 
På siden Factory Functions (fabrikkfunksjoner) har ACN IRIS X videotelefon flere 
testdiagnoser for skjerm, kamera og video, lyd og berøringsskjermen på enheten. Trykk på 
Start og følg instruksjonene på skjermen for hver test.  
 

Feilsøking 
Siden Debug (feilsøking) inneholder de innebygde feilsøkingsverktøyene for ACN IRIS X 
videotelefon. Feilsøkingsverktøyet gjør det enklere å diagnostisere problemer når systemet 
oppdager dem. Start feilsøkingen ved å aktivere programmet Debug (feilsøking) og trykke på 
knappen Start ved siden av alternativet Capture Packets (fang opp pakker).  Utfør en 
nettverkstilkoblingstest ved å angi en IP-adresse i Network Test (nettverkstest) (Ping) for å 
"pinge" destinasjonen. Trykk på Stop for å stoppe operasjonen. 
 

Kamera  
Med kamerainnstillingene under MENU (meny) > Settings (innstillinger) > Camera (kamera) 
kan du endre kamerainnstillingene for ACN IRIS X videotelefon. Du kan konfigurere innstillinger 
som for eksempel Colour Mode (fargemodus) (polykrom og monokrom modus), White Balance 
(hvitbalanse) (auto, fixed (fast)), Flicker Control (Auto, 50Hz og 60Hz) og Lens Correction 
(linsekorrigering) (Disable (deaktiver), Enable (aktiver)).      

 

Kamerainnstillinger 
 

Standardinnstillingene er normalt tilstrekkelig for de fleste brukere.   

Skjermsparer  
Når telefonen ikke er i bruk, vises bildene slik de er konfigurert i Screen Saver (skjermsparer). 
Standardmappen for disse bildene er tilgjengelig fra Menu (meny) >Tools (verktøy) > File 
Manager (filbehandling) > Screensaver (skjermsparer). Du kan også velge bilder fra en lokal 
eller ekstern mappe ved å velge Customised Folder (tilpasset mappe) i alternativet Screen 
Saver (skjermsparer). 
 



Du kan også angi intervaller (valget Intervals) som definerer intervallet for bildene som skal 
vises i skjermsparermodus. Ved å angi verdien Time Out (tidsavbrudd) vises bildene når 
telefonen ikke har vært i bruk i løpet av den angitte tidsperioden. Telefonen går over i 
strømsparemodus hvis valget LCD Auto Power Off Time (automatisk skjermsparemodus for 
LCD) er angitt. Trykk på Save (lagre) for å ta i bruk innstillingene. 

Bakgrunn  
ACN IRIS X videotelefon har fire skrivebord som du kan stille inn med forskjellige bakgrunner. 
 
For hver skrivebord kan du velge en farge eller et bilde fra lokale eller eksterne filer. Du kan 
forhåndsvise innstillingene når du er fornøyd med valget. Trykk på Save (lagre) for å ta i bruk 
innstillingene. 
 

 

Bakgrunnsinnstillinger 

 

Ringetonebehandling 
Volum og ringetoner konfigureres via Tones Manager (ringetonebehandling). Menyen Tones 
(ringetoner) er tilgjengelig ved å velge MENU (meny) > System Settings 
(systeminnstillinger) > Tones (ringetoner). 

 
På siden Volume kan du endre volumet og ringetonen ved å trykke på  eller .  
 



 

Ringetoner > Volum 
 

I Tones (ringetoner) kan du angi Event Alert Tones (varselstoner for hendelser) for 
hendelsene du legger til i programmet Calendar (kalender), for New Message Tone (tone 
ved ny melding) og Key Tone (tastetone) (ved å trykke på berøringsskjermen). For alle 
lydtonevalgene kan du bruke innebygde lydtoner eller musikk fra lokale eller eksterne 
lagringsfiler ved å velge Customised (tilpasset).  

 

 

 

I Ring Tones (ringetoner) kan du angi ringetonen for innkommende anrop. Trykk på Save 
(lagre) for å ta i bruk konfigurasjonen. 

 



 

Innstillinger for ringetoner 
 

Språk  
ACN IRIS X videotelefon har flere innebygde språk.  Trykk på pil ned for å velge språk i Select 
Language (velg språk). Når du trykker på Save (lagre), får du følgende varselsmelding: Do 
you want the reboot to take effect immediately (vil du starte på nytt umiddelbart)? Velg 
Yes (ja) for å starte telefonen umiddelbart eller No (nei) for at endringen skal tre i kraft når du 
starter telefonen på nytt senere.  
 

 

Språkinnstillinger 
 

 

Systeminformasjon  
I MENU (meny) > System Info (systeminfo) kan du se status for kontoen, systemet og 
nettverket.  I Account (konto) vises kontoen og telefonens registreringsstatus. 



 
Merk: denne skjermen viser flere kontoer.  ACN IRIS X videotelefon støtter ett enkelt 
telefonnummer, som kan brukes til å foreta opptil tre samtidige anrop.  Denne funksjonen 
støttes ved at det vises flere kontoer. 

 
 

 

Kontoinformasjon 
 

System viser produktmodell, maskinvareversjon, delenummer, systemdriftstid og 
programvareversjon.  

 

 

Systeminformasjon 
 



Network (nettverk) viser telefonens MAC-adresse, IP-adresse, delnettmaske, gateway, DNS-
server og NAT-type.  

 

Nettverksinformasjon 
 

 

Avanserte funksjoner 
 

USB-enhetsstøtte 
ACN IRIS X videotelefon støtter tilkoblinger for følgende USB-enheter: tastatur, mus og flash-
stasjoner.  
 
Hvis USB-enheten støttes av ACN IRIS X videotelefon, oppdages den automatisk når den 
kobles til. 
 

Skjermbilder 
Du kan ta skjermbilder på ACN IRIS X videotelefon ved å bruke et tilkoblet USB-tastatur: 

1. Trykk på Ctrl, Alt og Enter samtidig på tastaturet for ta skjermbildet. 
2. Gå til File Manager (filbehandling) for å overføre skjermbildefilen(e) til en ekstern USB-stasjon 

eller SD-kort. 
 

 

  



Feilsøking 
Følgende vanlige feil kan oppstå. 

Videotelefonen gjenkjenner ikke inndata på berøringsskjermen 
Du kan justere sensitiviteten til berøringsskjermen i skjermkalibreringen, slik at du telefonen 
gjenkjenner valg du foretar på skjermen på riktig måte.  

1. Trykk på og hold inne startsideknappen i cirka 1 sekund.  Du kommer tilbake til 
hovedmenyen. 

2. Trykk på og hold inne startsideknappen i 10 sekunder.  Verktøyet Touch Screen 
Calibration (kalibrering av berøringsskjerm) åpnes når knappen slippes opp etter 
10 sekunder.  

3. Trykk med pennen (anbefalt) eller fingeren på hver av de fem trådkorsene som vises på 
skjermen. 

4. Trykk på startsideknappen for å fullføre kalibreringen. 
 

Jeg kan ikke foreta eller motta anrop 
Kontroller at enheten er riktig installert.  (Se ACN IRIS X Videophone Quick Installation Guide) 

Kontroller at strømadapteren er forsvarlig tilkoblet til baksiden av ACN IRIS X videotelefon. 

1. Hvis strømadapteren er koblet til en overspenningsbryter eller -kontaktbrett, må du 
kontrollere at overspenningsbryteren er koblet til strømforsyning. 
 
Kontroller at startsideknappen lyser eller blinker. 
 

2. ACN IRIS X videotelefon krever en ruter, og ACN anbefaler Cisco Linksys E-1200.  
ACN IRIS X videotelefon har to Ethernet-porter.  Den ene porten er merket Network 
(nettverk), den andre PC.  Nettverksporten må være koblet til ruteren.  En PC eller 
andre enheter kan kobles til PC-porten ved behov. Kontroller at Internett-tilkoblingen 
fungerer ordentlig ved å åpne et nettsted på datamaskinen. 

 
3. Det innledende oppsettet kan ta litt tid.  Oppsettet må utføres med ACN IRIS X 

videotelefon koblet til med kabel.  Det kan ta opptil 10 minutter å fullføre oppsettet, 
avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen.  Telefonen kan starte på nytt 2 
eller 3 ganger. Du må ikke koble fra ACN IRIS X videotelefon eller prøve å foreta 
anrop i denne perioden.  Når telefonen starter, må du fullføre de innledende 
kalibreringstrinnene. 

 
 

Jeg har problemer med Wi-Fi 
Kontroller at Internett-tilkoblingen fungerer slik den skal ved å åpne et nettsted på 
datamaskinen, som må være koblet til med kabel til samme nettverksruter. 

1. Koble ACN IRIS X videotelefon til nettverket med en kablet tilkobling, og se om 
Internett-tilkoblingen nå fungerer. 

2. Hvis enheten fungerer med kablet tilkobling og ikke vi Wi-Fi, må du bekrefte at 



Wi-Fi fungerer og at du har konfigurert Wi-Fi-innstillingene i ACN IRIS X 
videotelefon i henhold til avsnittet om systeminnstillinger i dette dokumentet. 

3. Utfør følgende feilsøkingstrinn for Wi-Fi på ACN IRIS X videotelefon: 

i. Kontroller at Wi-Fi er slått på.  Gå til startsideskjermen, klikk på 
statuslinjen øverst til høyre, skyv av/på-indikatoren for Wi-Fi til On (på). 

ii. Start ACN IRIS X videotelefon på nytt. 

iii. I menyen Wi-Fi på ACN IRIS videotelefon klikker du på Scan (skann). 
Deretter dobbeltklikker du på ønsket ESSID og klikker på Save (lagre). 

iv. I menyen Wi-Fi på ACN IRIS X videotelefon klikker du på Scan (skann) 
og dobbeltklikker på ønsket ESSID. Opphev merkingen for Save (lagre), 
skriv inn riktig sikkerhetsnøkkel, merk av for Save og klikk deretter på 
Save (lagre).  

v. Deaktiver Wi-Fi i menyen Wi-Fi på ACN IRIS X videotelefon. Klikk 
deretter på Apply (bruk), aktiver Wi-Fi, klikk på Apply på nytt og klikk 
deretter på Save (lagre). 

b. Wi-Fi-tilkoblingen fungerer hvis du ser Wi-Fi-ikonet øverst på startsideskjermen, 
ikonet øverst til høyre i modulen Info er grønn og du ser en IP-adresse i linjen 
nederst i modulen Info. 

 
Jeg vil konfigurere Mi-Fi eller Cradlepoint 
ACN anbefaler en kablet Internett-tilkobling (DSL eller kabel, minimum 384 k i begge retninger) 
for at ACN IRIS X videotelefon skal fungere på best mulig måte.  Mi-Fi og Cradlepoint bruker 
trådløs teknologi for å få tilgang til Internett (3G/4G), og kan derfor bli påvirket av for stor 
pågang på linjen, lav signalstyrke og andre faktorer som kan redusere ytelsen.  Derfor anbefaler 
eller støtter ikke ACN disse teknologiene, selv om de teknisk sett kan fungere med ACN IRIS X 
videotelefon. 

HDMI (TV ut) fungerer ikke 
Dette er en funksjon som blir lagt til på et senere tidspunkt.  Enkelte TV-er kan imidlertid fungere 
med telefonen allerede. ACN jobber for å utvide denne funksjonen fremover. 
 
Hvilke UPD-porter bruker ACN IRIS X videotelefon? 
ACN IRIS X videotelefon kommuniserer med ACN-nettverket over UDP-portene 5004-5007 og 
5065. 
 

Båndbreddekrav for ACN IRIS X videotelefon 
Standardinnstillingen for ACN IRIS X videotelefon krever 384 kbps som minimum og 
kontinuerlig nedlastings- og opplastingsbåndbredde for optimal lyd- og videoopplevelse.  
Båndbreddebruken kan ikke justeres. 
 

 



Hvordan justerer jeg kameraet? 
Kameraet på ACN IRIS X videotelefon kan manuelt roteres inn i telefonen, slik at overføring av 
video forhindres.  Kontroller at du ser kameraet over skjermen.  Justeringshjulet for kameraet 
finner du øverst i midten på baksiden av ACN IRIS X videotelefon. 
 
Jeg kan kun se meg selv i videosamtaler 
Hvis du trykker på alternativet PIP under en videosamtalen, kan det hende at du kun ser deg 
selv.  Trykk på knappen PIP flere ganger for å endre videoalternativene.   
 
Bildet er for mørkt 
For å oppnå optimale videosamtaler bør begge partene sørge for gode lysforhold rundt seg, ved 
at lyskilden plasseres foran personen slik at lyset faller på ansiktet. 
 
 
Skjermrespons   

1. Bruk pennen med ACN IRIS X videotelefon for best resultater.  Pennen er utformet for 
optimal berøringsskjermsopplevelse.   
 

2. Hvis ACN IRIS X videotelefon ikke har vært i bruk på en stund, kan du oppleve en liten 
forsinkelse når du trykker på skjermen for å starte en handling.   
 

3. Hvis skjermen ikke reagerer, kan det hende at den må kalibreres. Dette gjør du ved å 
følge fremgangsmåten for kalibrering som beskrevet tidligere i dette feilsøkingsavsnittet. 
 

4. Hvis for mange programmer eller moduler er åpne, kan det hende at ACN IRIS X 
videotelefon fungerer tregt eller ikke registrerer.  Totalt 10 moduler kan være åpne 
samtidig.  Kun tre forekomster av hver modul kan være åpne, unntatt modulen 
Kontakter, hvor kun én forekomst kan være åpen.  Lukk en modul ved å trykke og holde 
inne modulen inntil alternativet Close (lukk) vises. Trykk deretter på Close for å lukke 
modulen. 
 

Virtuelt tastatur 
Det virtuelle tastaturet har flere mulige tegnsett.  Hvis du trykker på en av de to tastene 
nederst til høyre på det virtuelle tastaturet, åpnes ytterligere tegn.  Eksempel: trykk på 
1/2 på standardtastaturet for å vise tegn som #, ?, * og andre. 

 

 

  

 
 
 
Jeg vil koble til et tastatur og/eller en mus 



Mange av funksjonene på telefonen fungerer bedre hvis du kobler til en mus og et tastatur. 
Koble til enheten via USB-porten på telefonen. Kompatible enheter registreres automatisk. 
 

Hvordan tilbakestiller jeg ACN IRIS X videotelefon til 
fabrikkinnstillingene? 
Advarsel: Ved å tilbakestille til fabrikkinnstillinger slettes alle data, herunder kontakter, 
bilder, videoer og kalenderinformasjon.   
Du bør kun utføre denne funksjonen hvis ACNs tekniske støtte ber deg om det.  Du kan lese 
mer under Systeminnstillinger. 

  



Tekniske spesifikasjoner for ACN IRIS X videotelefon 
 
Funksjonsspesifikasjoner 
Åpne kompatible 
standarder 

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

Grensesnitt 2x 10/100 Mbps Ethernet-porter med integrert PoE, 2x  
USB (2.0)-porter, 3,5 mm stereohodetelefonport, SD-kortspor, innebygd Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Lydkvalitet Avansert DSP for lyd, Silence Suppression, VAD, CNG, AEC og AGC 
Videokvalitet Sanntidsvideo ved bruk av kodeken H.264 
Avanserte 
videofunksjoner 

7-tommers LCD-berøringsskjerm med 800 x 480 pikslers oppløsning, 45-graders roterende linse 
(perpendikulær), avansert VGA-linse, autofokus, autoeksponering, zoom inn og ut (2 x optisk, 2 x digital), 
kamerablokkering, PIP (Picture-in-Picture) og funksjon for å ta og lagre stillbilder. 

Programfunksjon
er Vanlige lydfunksjoner: Innringer-ID, samtale venter, samtale på vent, treveis lydkonferanse, lyd av/på, 

automatisk oppringning 
Følgende programmer er inkludert: Nettleser, YouTube, vær, mediespiller, bildevisningsprogram, spill, 
kalkulator, klokkealarm, filbehandling osv. 

 
Utstyrsspesifikasjoner 
Ethernet-port Dual switched 10M/100M autooppdagende Ethernet-porter 
LCD 800 x 480 resistiv LED-berøringsskjerm 
Kamera 1,3 M piksler vippbart CMOS-kamera som kan slås av (VGA) 
Aux-porter HDMI, 3,5 mm stereohodetelefonport, 2 x USB 2.0-porter, SD-kortspor 
Eksternt Svart ABS-plast, flatpanel med 1 x startsidetast, tovinklet sokkel 
Strømforsyning Inngang: 100-240V AC 

Utgang: 12V DC, 1,5A 
Kontakt for USA, Europa, Storbritannia og Australia er tilgjengelig 
8’ strømkabel 

Mål 243,5 mm x 168 mm x 36 mm 
Vekt 1,04 kg (telefon med håndsett og sokkel), 1,95 kg (pakkevekt) 
Driftstemperatur 32°F - 104° F/0°C - 40°C 
Fuktighet 10–90 % ikke-kondenserende 
 
Tekniske spesifikasjoner 
CPU 1 GHz ARM Cortex-A8 med 800 MHz DSP 
Minne 256 MB 
Lagringskapasitet 256 MB (brukerlagring = 100 MB) 
Protokollstøtte SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 
Skjerm 7-tommers resistiv LCD-berøringsskjerm med 800 x 480 pikslers oppløsning 
Nettverksgrenses
nitt 

Dual switched 10M/100M autooppdagende Ethernet-porter, 2 x USB 2.0-porter,  
1 x lyd-/videoutgangsport (for synkronisering av video til TV), stereohodetelefonkontakt 

Lydfunksjoner HD-håndsett og full duplex-høyttaler, avansert DSP 

Støtter G.711, G729, and G.722 med “silence suppression”, VAD, CNG, AGC, maskering for pakketap-
/forsinkelse; AEC, AGC for høyttaler; jitterbuffer-protokoll 

Videofunksjoner Støte for jitterbufferforsinkelse og pakketapskjuling for å forbedre lyd- og videokvalitet 

Støtte for H.264 sanntidsvideokodek, som sikrer videooverføring av høy kvalitet 

7-tommers LCD-berøringsskjerm med 800 x 480 pikslers oppløsning, 45-graders roterende linse 
(perpendikulær), avansert VGA CMOS kamera og sensor 

Anti-blafring for bilder, autofokus, autoeksponering, zoom (2 x optisk, 2 x digital), PIP (Picture-in-Picture), 
lyd på/av, kamerablokkering, anropslogg, videotelefonbok, skjermsparer, funksjon for å ta og lagre 
stillbilder (VGA) og visuell personsvarindikator 

Samtalehåndterin
gsfunksjoner 

Innringer-ID, samtale venter-ID, samtale venter/blinking, samtale på vent, viderekobling, treveis 
lydkonferanse, ring på nytt, automatisk oppringing når røret løftes av, automatisk svar, samtalelogger, 
volumkontroll, indikator for ventende personsvar, nedlastbare tilpassede ringetoner, bytte mellom 
håndsett/hodetelefoner/høyttaler under samtale 
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