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©  2010, ACN Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ACN, wideotelefon IRIS 
5000 oraz usługa telefonii cyfrowej ACN są znakami towarowymi ACN Inc. 
i mogą być zarejestrowane. Pozostałe znaki towarowe należą do ich pra-
wowitych właścicieli. 

ACN stale ulepsza/aktualizuje oprogramowanie wideotelefonu ACN, 
dlatego zdjęcia w niniejszej instrukcji obsługi mogą nieco różnić się od 
rzeczywistego wyglądu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą 
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ACN może w dowolnym 
momencie wprowadzać zmiany w produkcie, którego dotyczy niniejsza 
instrukcja obsługi. 

ACN INC. ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE UDOSTĘPNIAJĄ 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓW-
NO WYRAŻONEJ WPROST, JAK I DOMNIEMANEJ, W TYM GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, STOSOWNOŚCI DO DANEGO 
CELU I NIENARUSZANIA PRAWA. 

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakikolwiek 
sposób lub wykorzystywana wtórnie (tłumaczona, zmieniania, mody-
fikowana) bez uprzedniej pisemnej zgodny ACN. Produkt ten jest objęty 
patentem USA 7,239,338 i może zostać objęty innymi patentami. Wszelkie 
wykorzystanie produktu podlega warunkom umowy licencyjnej.

IRIS 
         Videophone

V



3

Spis treści

WproWadzenie ........................................................................................................................5

JaK zaCzĄĆ? ................................................................................................................................6

CO JEST POTRZEBNE ..................................................................................................................................6

ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI .............................................................................6

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .............................................................................................................7

USTAWIANIE TELEFONU ...........................................................................................................................8

PODŁĄCZANIE wideotelefonu DO SIECI ............................................................................................8

PODŁĄCZANIE DODATKOWYCH TELEFONÓW do IRIS 5000 .......................................................8

PODŁĄCZANIE TELFONU POPRZEZ MODEM ....................................................................................9

OTRZYMYWANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA .............................................................. 10

JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ OBRAZU ................................................................................. 10

TWÓJ noWY WideoTeLeFon ....................................................................... 11

PRZÓD ......................................................................................................................................................... 11

TYŁ ................................................................................................................................................................ 12

KLAWIATURA ............................................................................................................................................. 13

POMOC ........................................................................................................................................................ 15

WPROWADZANIE TEKSTU ..................................................................................................................... 15

WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ .................................................................................... 16

WYKonYWanie poŁĄCzeŃ .............................................................................................. 17

WYKONYWANIE POŁĄCZENIA........................................................................................................... 17

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ PRZY UŻYCIU SPISU LUB HISTORII POŁ .................................... 18

FUNKCJE PODCZAS POŁĄCZENIA ..................................................................................................... 19

ROBIENIE ZDJĘĆ ....................................................................................................................................... 19

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ ........................................................................................................................ 20

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH ..................................................................................... 20

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ KONFERENCYJNYCH ....................................................................... 21

POŁĄCZENIE ZAWIESZONE .................................................................................................................. 21

ODBIERANIE POŁĄCZENIA OCZEKUJĄCEGO ................................................................................. 22

PONOWNE WYKONYWANIE POŁĄCZENIA ...................................................................................... 22

eKran GŁÓWnY i MenU ..................................................................................................... 23

EKRAN GŁÓWNY....................................................................................................................................... 23

MENU ........................................................................................................................................................... 25

WiadoMoŚCi GŁoSoWe i Wideo ................................................................................. 26

Spis treści



4

dodaTKoWY eKran zeWnĘTrznY ............................................................................ 27

KonTaKTY .................................................................................................................................. 28

WYBIERANIE KONTAKTÓW I WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ......................................................... 28

DODAWANIE/EDYTOWANIE KONTAKTÓW ..................................................................................... 29

SPRAWDZANIE DANYCH KONTAKTU ................................................................................................ 30

USUWANIE KONTAKTÓW ...................................................................................................................... 30

KORZYSTANIE Z GRUP KONTAKTÓW ................................................................................................ 31

HiSToria poŁĄCzeŃ ............................................................................................................. 32

SPRAWDZANIE POŁ. PRZYCH., WYCH. I NIEODEBRANYCH ....................................................... 32

WYKONYWANIE POŁ. PRZY UŻYCIU HISTORII POŁĄCZEŃ ........................................................ 32

ZAPISYWANIE POŁĄCZENIA W SPISIE KONTAKTÓW ................................................................... 33

SPRAWDZANIE INFORMACJI O POŁĄCZENIU ................................................................................ 33

USUWANIE POŁĄCZENIA ...................................................................................................................... 33

USTaWienia ............................................................................................................................... 34

KONFIGURACJA WYGLĄDU .................................................................................................................. 34

KONFIGURACJA MOTYWU ................................................................................................................... 34

KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA ...................................................................................................... 35

KONFIGURACJA DŹWIĘKU .................................................................................................................... 37

KONFIGURACJA SIECI ............................................................................................................................. 38

KONFIGURACJA DATY I CZASU ........................................................................................................... 39

USTAWIENIA ADMINISTRATORA ......................................................................................................... 40

CYFroWa raMKa na zdJĘCia ......................................................................................... 41

POKAZ SLAJDÓW .................................................................................................................................... 41

KONFIGURACJA POKAZU SLAJDÓW ................................................................................................ 42

TWORZENIE ALBUMÓW ZDJĘĆ .......................................................................................................... 44

WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ NA EKRANIE TELEFONU ........................................................................... 45

WPROWADZANIE WŁASNYCH ZDJĘĆ ............................................................................................... 46

KOPIOWANIE ZDJĘĆ DO USB ............................................................................................................... 47

WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ Z USB .............................................................................................................. 48

inForMaCJe i poMoC .......................................................................................................... 49

rozWiĄzYWanie proBLeMÓW ...................................................................................... 50

Spis treści



5

Witamy! Dziękujemy za wybranie wideotelefonu IRIS 5000 firmy ACN. 

Wideotelefon ACN IRIS 5000 to kolejny, rewolucyjny krok w osobistej 
komunikacji multimedialnej. IRIS 5000 pozwala na wykonywanie wysokiej 
jakości połączeń wideo przy wykorzystaniu internetu. 

Wideotelefon oferuje także dodatkowe możliwości:

•	 stworzenie listy osób, do których dzwonimy najczęściej

•	 wgląd w historię połączeń

•	 dostęp do poczty głosowej i wideo

•	 ustawienie telefonu zgodnie ze specyficznymi potrzebami

•	 wykonanie zdjęcia podczas połączenia

•	 wyłączenie opcji obrazu dla większej prywatności

•	 wykonywanie połączeń konferencyjnych

•	 opcja redial

•	 połączenie zawieszone

•	 połączenie oczekujące

Wideotelefon daje także możliwość dalszego korzystania ze standardowego 
telefonu. Wystarczy podłączyć telefon standardowy do wejścia telefonicznego w 
tylnej części wideotelefonu IRIS 5000. 

Wideotelefon ACN może także być wykorzystywany jako cyfrowa ramka 
wyświetlająca na ekranie ulubione zdjęcia. Zdjęcia można także wyświetlać na 
dodatkowym, większym ekranie podłączonym do wideotelefonu.

Łatwa instalacja oraz intuicyjny interfejs sprawiają, że korzystanie z 
wideotelefonu ACN to czysta przyjemność. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania 
dotyczące funkcji nowego wideotelefonu, wybierz opcję „Pomoc” na ekranie 
urządzenia.

Jeszcze raz dziękujemy za wybranie nowego wideotelefonu ACN IRIS 5000.

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Część 1



6

Co jest potrzebne

Aby korzystać w nowego wideotelefonu ACN IRIS 5000 należy posiadać:

•	 Połączenie z szybkim internetem (DSL, kablówka) oraz modem - co najmniej 
200 kb/s

•	 Usługę telefonii cyfrowej ACN

Zalecana instalacja: Router z przewodem Ethernet 

rozpakowanie i sprawdzanie zawartości

Prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie zawiera wszystkie następujące  
elementy: 

1 Korpus wideotelefonu ACN IRIS 5000

2 Słuchawka

3 Przewód sieciowy (RJ-45)

4 Zasilacz

Jak zacząć?

Jak zacząć?

Część 2

1

2
4

3
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Instrukcje bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzeń telefonicznych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
aby w ten sposób zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem czy innego uszkodzenia 
ciała:

•	 Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu zbiornika wody, np. basenu, wanny, zlewu czy 
wilgotnej piwnicy.

•	 Nie należy korzystać z telefonu podczas burzy.  Istnieje wtedy ryzyko porażenia prądem.

•	 W przypadku wykrycia ulatniającego się gazu, nie należy korzystać z telefonu w pobliżu 
źródła wycieku.

•	 Należy korzystać tylko z oryginalnego zasilacza dołączonego do wideotelefonu. 

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować straty materialne.
•	 Urządzenie nie powinno być umieszczane w pomieszczeniach narażonych na działanie 

pyłów lub/i gazów.

•	 Nie należy samodzielnie rozbierać na części lub modyfikować wideotelefonu i zasilacza. 
Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku takiego działania. 

•	 Urządzenie nie powinno być użytkowane w wilgotnym środowisku.

•	 Wideotelefonu nie należy ustawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych oraz w pobliżu źródeł ciepła, jak np. kaloryfery.

•	 Podczas burzy nie należy dotykać podłączonego zasilacza.

•	 Wideotelefon należy chronić przed nagłymi wstrząsami. Należy unikać bezpośredniego 
silnego nacisku na wideotelefon, w szczególności na ekran i kamerę.. 

•	 Gwałtowne zmiany temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

•	 W przypadku, gdy wideotelefon nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy 
odłączyć go od prądu. 

•	 Nie należy umieszczać wideotelefonu w miejscu, gdzie może on być narażony na upadek 
lub inne uszkodzenia. 

•	 Do czyszczenia ekranu i kamery należy używać miękkiej ściereczki. 

•	 Do czyszczenia wideotelefonu (w szczególności ekranu i kamery) nie należy używać 
silnych środków chemicznych i czyszczących.

•	 Folia ochronna powinna być delikatnie zdjęta z ekranu. Gwałtowne usunięcie folii może 
spowodować uszkodzenie ekranu.

prosimy zachować te instrukcje

UWaGa: Wprowadzanie zmian i modyfikacji wideotelefonu bez zgody producenta może 
spowodować pozbawienie prawa do korzystania z urządzenia. 

Jak zacząć?
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Podłączanie wideotelefonu za pomocą routera
podłączanie wideotelefonu do sieci

Twój wideotelefon został wcześniej wstępnie skonfigurowany i jest gotowy do 
pracy po wyjęciu z pudełka. Aby podłączyć wideotelefon do cieci ACN należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1 Podłączyć słuchawkę do wejścia słuchawkowego po lewej stronie korpusu.

2 Podłączyć przewód sieciowy (Ethernet) do wejścia LAN/Ethernet z tyłu 
routera. Drugi koniec tego przewodu podłączyć do niebieskiego wejścia LAN 
znajdującego się w tylnej części wideotelefonu.

3 Dołączony do zestawu zasilacz należy podłączyć do prądu, a następnie drugi 
koniec podłączyć do wejścia DC Power znajdującego się z tyłu telefonu.

•	 Po podłączeniu wideotelefon ACN IRIS 5000 przeprowadzi proces 
instalacji. Nastąpi podłączenie do usługi telefonii cyfrowej ACN oraz 
pobranie odpowiedniego oprogramowania. Po zakończeniu procesu 
instalacji, niebieska kontrolka w górnej lewej części klawiatury zapali się 
ciągłym światłem. Wideotelefon jest gotowy do użytku. 

•	 Podczas procesu instalacji na ekranie pojawi się opcja pozwalająca na 
wybór języka menu. Zaznaczony będzie język domyślny. Jeżeli chcesz 
korzystać z języka domyślnego, nie musisz robić nic. Język domyślny 
zostanie ustawiony po 15 sekundach. 

•	 Jeżeli chcesz wybrać język inny niż domyślny, użyj klawiszy nawigacyjnych, 
aby wybrać odpowiedni język z listy, a następnie naciśnij OK lub Wybierz. 
Przy następnym uruchomieniu wideotelefonu Twój wybór zostanie 
zapamiętany i wyświetlony jako domyślny.

podłączanie dodatkowych telefonów do wideotelefonu aCn iriS 5000

4 Podłącz przewód telefoniczny od swojego standardowego telefonu do 
wejścia Phone z tyłu wideotelefonu. Twój standardowy telefon będzie działał 
jak dodatkowy telefon i dzwonił tak samo jak wideotelefon.

Ustawiane telefonu 

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Część 2

1 Słuchawka

przewód sieciowy

przewód elektryczny do komputera

do internetu

Typowy router

2przewód telefoniczny4
3
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Podłączanie wideotelefonu za pomocą modemu
podłączanie wideotelefonu do sieci
Prosimy pamiętać: jeżeli posiadasz urządzenie ACN lub urządzenie typu modem-router, pro-
simy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Przed instalacją wideotelefonu należy upewnić się, że internet jest podłączony.
1 Prosimy odłączyć od sieci i wyłączyć swój modem na 5 minut.

2 Podłączyć przewód sieciowy do niebieskiego wejścia WAN w tylnej części 
wideotelefonu.

3 Podłączyć przewód sieciowy z wideotelefonu do wejścia ethernet/sieciowego 
w modemie. 

4 Należy podłączyć i włączyć modem. Prosimy pamiętać: Zapalenie się ciągłym 
światłem lampek w modemie może zająć do 2 minut.

5 Podłączyć zasilacz do wideotelefonu i gniazdka elektrycznego.

6 Wideotelefon samoczynnie rozpocznie proces rejestracji, co może zająć do 15 
minut. Do momentu zakończenia tego procesu nie należy naciskać żadnych 
klawiszy ani wykonywać połączeń. Kiedy niebieska lampka rejestracyjna po 
lewej zapali się i przestanie mrugać wideotelefon jest gotowy do użycia!

Ustawiane telefonu 
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Otrzymywanie aktualizacji oprogramowania
Jeżeli podczas uruchamiania wideotelefonu na ekranie pojawi się wiadomość, 
oznacza to, że wideotelefon jest gotowy do zainstalowania aktualizacji 
oprogramowania. Aby rozpocząć natychmiastową instalację aktualizacji należy 
nacisnąć Tak, aby zainstalować aktualizacje później, należy nacisnąć Przypomnij 
mi później. 

Po rozpoczęciu procesu aktualizacji na ekranie wideotelefonu pojawi się 
wiadomość, która będzie wyświetlana aż do momentu zakończenia procesu. 
Prosimy nie wyłączać telefonu aż do momentu zakończenia procesu aktualizacji. 
Po zakończeniu procesu nastąpi automatyczny restart urządzenia. Wideotelefon 
jest ponownie gotowy do użycia, kiedy niebieska lampka kontrolna w lewej 
górnej części klawiatury świeci ciągłym światłem. 

Jak uzyskać najlepszą jakość obrazu
Unikaj silnego światła z tyłu
Należy unikać silnego oświetlenia z tyłu, np. siedzenia na tle okna lub białej 
ściany. Kamera próbuje kompensować nadmiar światła pochodzący z tyłu i 
przyciemnia obraz, co powoduje, że twarz osoby jest trudno widoczna.

Unikaj świateł bezpośrednio skierowanych na rozmówcę
Silne światło z przodu sprawia, że obraz staje się płaski i powoduje powstanie 
silnych cieni w tle.  

Ponadto, jeżeli nosisz okulary, spowoduje to silne odbicie światła w ich szkłach

Unikaj światła z góry
Silne światło z góry powoduje powstanie cieni, które maskują oczy rozmówcy. 

Ponadto, światło z góry może spowodować automatyczne przyciemnienie 
obrazu przez kamerę.

Ustawiane telefonu 
Część 2



11

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

ekran

Słuchawka

4 Mikrofon

1

Głośniki5

6

4

3 Kamera

2 Klawiatura

Twój nowy wideotelefon
Część 3

Twój nowy wideotelefon 
Przód
1  ekran

Podczas połączenia na ekranie widoczny będzie Twój rozmówca oraz miniaturka 
podglądu. Kiedy telefon nie jest używany, ekran wyświetla menu. Możliwa 
jest także zmiana ustawień tak, aby na ekranie wyświetlane były zdjęcia (jak w 
cyfrowej ramce).

2	 Klawiatura

Klawisze służą do wprowadzania numerów/nazw oraz wyboru funkcji telefonu. 
Lampki na klawiaturze sygnalizują status niektórych funkcji urządzenia.  

3	 Kamera 	
Kamera transmituje obraz do osoby, do której dzwonisz. Aby uzyskać najlepszej 
jakości obraz, należy stosować się do wskazówek zamieszczonych w rozdziale  Jak 
uzyskać najlepszą jakość obrazu.

4	 Mikrofon

Mikrofon transmituje twój głos przy opcji głośnomówiącej. Aby wyłączyć 
mikrofon należy nacisnąć klawisz Mute

5	 Głośniki 
Przez głośniki odtwarzany jest dźwięk (np. dzwonki, głos rozmówcy w opcji 
głośnomówiącej)

6	 Słuchawka

Słuchawka zapewnia prywatność podczas rozmowy. Po podniesieniu słuchawki 
słyszalny jest sygnał. Połączenie można zrealizować za pomocą klawiatury. 
Odłożenie słuchawki spowoduje zakończenie połączenia.
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Tył
1 Wejście telefoniczne

Wejście telefoniczne pozwala na podłączenie dodatkowego telefonu do wideo-
telefonu.

2 dC power

Wejście DC Port służy do podłączania zasilacza.

3 USB	

Wejście USB pozwala na podłączenie do telefonu przenośnej pamięci USB.  

4 Lan

Wejście LAN służy do podłączania modemu i komputera. 

5 Wan

Wejście WAN pozwala na podłączenie wideotelefonu do sieci WAN. Za pomocą 
podłączenia do tego wejścia przewodu sieciowego wideotelefon można 
podłączyć do internetu.

6 Video and audio output
Za pomocą wyjścia audio i wideo można podłączyć do wideotelefonu dodat-
kowe głośniki lub ekran. Zobacz: Dodatkowy ekran

Wejście telefoniczne Wejście wideo i audio 
dC power

USB

1

2
3

4 Lan

5 Wan

6

Twój nowy wideotelefon
Część 3
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Klawisze  
programowalne

Klawisze “połącz” i 
“rozłącz”

Klawisze 
nawigacyjne

Twój nowy wideotelefon

1

2

3

Część 3

Klawisze  
alfanumeryczne

4

Klawiatura
1 Klawisze programowalne (softkeys)
Klawisze programowalne mogą być zaprogramowane do różnych funkcji 
(odbieranie połączeń, przekazywanie do poczty, itp.) w zależności od opcji 
dostępnych na ekranie/menu. Informacja o funkcji danego klawisza pojawi się w 
dolnej części ekranu, nad klawiszem.

2 Klawisze nawigacyjne

Klawisze nawigacyjne pozwalają na poruszanie się w opcjach 
menu. 

Klawisz OK służy do potwierdzania wybranej opcji menu.

3 Klawisze “połącz” i “rozłącz” 

  Klawisz “Połącz” powoduje połączenie z wybranym numerem.

  Klawisz “Rozłącz powoduje zakończenie połączenia.

4 Klawisze alfanumeryczne

•	 Klawisze numeryczne są wykorzystywane do wprowadzania numerów, 
liter i symbolów. 

•	 (*) klawisz   *

•	 (#) klawisz  #
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Twój nowy wideotelefon

5 Lampki kontrolne
Lampka statusu  –światełko po lewej stronie oznacza, że telefon jest 
podłączony i gotowy do użycia. Po włączeniu telefonu lampka miga, co oznacza, 
że trwa proces instalacji. Lampka zapala się światłem ciągłym, kiedy telefon jest 
gotowy do użycia.  

niebieska lampka wiadomości  – światełko po prawej stronie wskazuje, że 
otrzymałeś nową wiadomość głosową lub wideo.

•	 Jeżeli nie masz żadnych nowych wiadomości, lampka nie będzie się świeciła.

•	 Jeżeli masz tylko stare, zapisane wiadomości, lampka będzie świeciła ciągłym 
światłem.

•	 Jeżeli masz nowe, nieodsłuchane wiadomości, lampka będzie migała.

6 Function Keys
Hold pozwala na zwieszenie/odwieszenie prowadzonej roz-
mowy. Kiedy rozmowa zostanie zawieszona, światełko klawisza 
Hold zmieni barwę z białej na niebieską.  

Klawisz Conference pozwala na przeprowadzenie połączenia 
konferencyjnego.

Klawisz Mute wyłącza transmisję głosu podczas połączenia.

Klawisz Video privacy wyłącza transmisję obrazu podczas 
połączenia.

Klawisz Speakerphone przekazuje dźwięk ze słuchawki do 
mikrofonu i głośników.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Lampki kontrolne

Klawisze funkcyjne

5

6

Część 3
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Poruszanie się po menu	
W wideotelefonie IRIS 5000 poruszanie się po menu jest bardzo łatwe. W górnej 
części klawiatury znajdują się trzy klawisze programowalne. Ich nazwa oznacza, 
że ich funkcje mogą się zmieniać w zależności od aktualnego ekranu. 

Na przykład, na ekranie głównym można nacisnąć lewy klawisz w górnej części 
klawiatury, aby wybrać Opcje, co wyświetli wszystkie opcje dostępne na tym 
ekranie. Środkowy klawisz Menu wyświetli ekran z menu. Prawy klawisz Poczta 
pozwala na dostęp do poczty głosowej/wideo. W wielu sytuacjach środkowy 
klawisz programowalny działa jak klawisz OK pozwalając na potwierdzenie 
dokonanego wyboru.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu/menu wystarczy nacisnąć Wstecz. 
Jeżeli naciśniesz klawisz Wstecz wystarczająco wiele razy, powrócisz do ekranu 
głównego. 

Aby poruszać się po dostępnych opcjach należy korzystać z klawiszy 
nawigacyjnych (ze strzałkami) usytuowanych dokoła klawisza OK. Na niektórych 
ekranach prawy i lewy klawisz nawigacyjny pozwoli na poruszanie się wśród 
wyświetlanych tabelek.

Pomoc 	
W większości wypadków ekran wideotelefonu ACN IRIS 5000 posiada opcję 
Pomoc w menu Opcje, która dostarcza więcej informacji oraz wskazówki, jak 
korzystać z funkcji danego ekranu. 

Po wybraniu opcji Pomoc wyświetlone zostaną informacje o funkcjach 
aktualnego ekranu. Po przeczytaniu informacji Pomoc należy wybrać Zamknij, 
aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Dodatkowo, oprócz opcji Pomoc dostępnej na każdym ekranie, dodatkowe 
informacje można uzyskać wybierając opcję Pomoc na ekranie Informacje. 
Zobacz: Informacje i Pomoc.

prosimy	pamiętać: Naciśnięcie 
klawisza Rozłącz spowoduje 
natychmiastowe przejście do ekranu 
głównego, ale zmiany wprowadzone 
na używanym ekranie nie zostaną 
zapisane.

Twój nowy wideotelefon
Część 3
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Twój nowy wideotelefon
Część 3

Wprowadzanie tekstu 
Wprowadzanie tekstu w wideotelefonie IRIS 5000 opiera się na takich samych 
zasadach, jak wprowadzanie tekstu w telefonach komórkowych. W przypadku pól, 
gdzie można wprowadzić tekst, w prawym górnym rogu ekranu pokaże się rodzaj 
użytego tekstu/czcionki (np. Abc, ABC, 123). 

Aby wprowadzić pożądaną literę należy nacisnąć ten sam przycisk odpowiednio 
wiele razy. Każdy klawisz odpowiada takim samym małym oraz wielkim literom 
oraz jednej cyfrze. Aby wpisać słowo “Kot” używając formatu Abc, należy 
pięciokrotnie nacisnąć klawisz “5”, (duże K), następnie pozwolić kursorowi przejść 
do kolejnej litery i nacisnąć trzy razy klawisz „6” (małe o), a następnie raz nacisnąć 
klawisz „8” (małe t).

Aby wprowadzić symbol, należy nacisnąć “1” odpowiednią ilość razy. Dodatkowe 
symbole znajdują się pod klawiszem #. Po naciśnięciu klawisza # należy klawiszami 
nawigacyjnymi wybrać odpowiedni znak.

Pola, w których należy wprowadzić numer telefonu będą oznaczone symbolem 
„123” w prawym górnym rogu ekranu. W takich polach można wprowadzić 
jedynie numery. Aby wprowadzić cyfrę w pole oznaczone abc, Abc lub ABC należy 
nacisnąć klawisz z numerem odpowiednią ilość razy.

1  Aby zmienić rodzaj wprowadzanego tekstu/czcionki należy nacisnąć klawisz *. 

Formaty teksu/czcionki:

prosimy	pamiętać: Aby wprowadzić 
spację, należy nacisnąć klawisz 0 
(zero).  

rodzaj znaków   Tekst  
Abc Początkowa wielka litera, kolejne małe   
 litery

ABC Wszystkie litery wielkie

abc Wszystkie litery małe

123 Tylko cyfry

1

prosimy	pamiętać: W wideotelefo-
nie ACN IRIS 5000 można zapisać do 
500 kontaktów. 
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Wykonywanie i odbieranie połączeń

2

4

5

1

3

Wykonywanie i odbieranie połączeń 

Część 4

Wykonywanie połączenia
Wideotelefon ACN IRIS 5000 pozwala na wykonywanie połączeń wideo oraz 
połączeń głosowych.

1 Na ekranie głównym należy wprowadzić numer telefonu za pomocą 
klawiatury lub, opcjonalnie:

•	 Podnieś słuchawkę i wprowadź numer.

•	 Naciśnij klawisz Speakerphone i wprowadź numer.

•	 Wprowadź 3 pierwsze cyfry numeru i wybierz numer z wyświetlonej listy 
numerów (wychodzące/przychodzące/nieodebrane)

2 Naciśnij klawisz Połącz, następnie OK, lub Połącz z klawiszy 
programowalnych. Zobacz: Twój nowy wideotelefon: Przód: Klawiatura

•	 Na ekranie pojawi się informacja „Dzwoni”.

3 Jeżeli wykonujesz połączenie wideo, na ekranie pojawi się podgląd widoku 
własnego.  

•	 Przed wykonaniem połączenia możesz zobaczyć obraz, który będzie 
widział twój rozmówca wybierając Opcje/Podgląd na ekranie głównym. 
Twój widok będzie widoczny w formacie pełnego ekranu.

4 Jeżeli osoba, do której dzwonisz odbierze połączenie z normalnego telefonu, 
na ekranie pojawi się informacja “Tylko poł. głosowe”.  

5 Podczas trwania połączenia możesz nacisnąć klawisz OK, aby zobaczyć opcje 
klawiszy programowalnych. 

•	 Podgląd widoku własnego można włączyć/wyłączyć używając klawisza 
programowalnego Podgląd/Ukryj podgląd.  

•	 Informacje na temat osoby dzwoniącej oraz czasu trwania połączenia 
można ukryć/wyświetlić naciskając klawisz programowalny Szczegóły/
Ukryj szczegóły.

•	 Aby zakończyć połączenie naciśnij przycisk Rozłącz, lub klawisz 
Speakerphone w przypadku funkcji głośnomówiącej, lub odłóż słuchawkę.
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Wykonywanie połączeń przy użyciu Spisu 
Kontaktów lub Historii Połączeń 	
Połączenie można także wykonać wybierając numer z ekranu Kontakty lub His-
toria połączeń i naciskając klawisz Połącz.

Kontakty

1 Wybierz opcję Kontakty z menu głównego.  
W każdym momencie można także przejść do ekranu Kontakty przyciskając 
przez kilka sekund klawisz Połącz.

2 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz kontakt, z którym chcesz się 
połączyć. Naciśnij klawisz OK lub Połącz.

3 Jeżeli do danego kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, 
wybierz pożądany numer.

Historia połączeń

1  Wybierz opcję Historia Połączeń z menu głównego.  
W każdym momencie można także przejść do ekranu Historia Połączeń 
przyciskając przez kilka sekund klawisz Połącz.

2  Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz numer, z którym chcesz się 
połączyć. Naciśnij klawisz OK lub Połącz.

Część 4

2

2

1

1

3

Wykonywanie i odbieranie połączeń
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Funkcje podczas połączenia 	
Podczas trwania połączenia można:

1 Regulować poziom głośności naciskając klawisze nawigacyjne (góra-dół).  

2 Włączać/wyłączać opcję Mute naciskając klawisz Mute. Po uruchomieniu tej 
funkcji klawisz dla tej opcji zapali się na niebiesko.  

3 Włączać/wyłączać opcję transmisje obrazu naciskając klawisz Video Privacy. 
Po uruchomieniu tej funkcji klawisz dla tej opcji podświetli się na niebiesko.  

4 Przełączyć rozmowę na opcję głośnomówiącą naciskając klawisz 
Speakerphone. Po uruchomieniu tej funkcji klawisz dla tej opcji podświetli się 
na niebiesko.  

Robienie zdjęć
Podczas połączenia wideo można wykonać zdjęcie ekranu.  

5 Wybierz Snapshot (Zdjęcie). Pojawi się podgląd wykonanego zdjęcia ekranu.

•	 Wybierz Zapisz, aby zapisać zdjęcie. Jeżeli nie wybierzesz żadnej opcji, 
automatycznie powrócisz do ekranu połączenia a zdjęcie zostanie 
zapisane. Jeżeli nie chcesz zapisać zdjęcia, wybierz Usuń.

•	 Zdjęcie zostanie zapisane w pamięci telefonu i można je obejrzeć 
wybierając opcję Cyfrowa ramka na zdjęcia z menu głównego.

•	 W menu Cyfrowa ramka na zdjęcia wybierz Zdjęcia lokalne - tam zapisane 
zostało wykonane zdjęcie.

Część 4

2

5

1

3

4

Wykonywanie i odbieranie połączeń
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Odbieranie połączeń
Przy połączeniu przychodzącym słychać dźwięk dzwonka, a na ekranie pojawia 
się numer/nazwa osoby dzwoniącej (jeżeli nie zablokowane przez dzwoniącego). 
W zależności od ustawień Kontaktów może być także widoczne zdjęcie osoby 
dzwoniącej. Na ekranie widoczne będą także następujące opcje klawiszy 
programowalnych:

•	 Podgląd –  pokazuje podgląd widoku własnego, który będzie widoczny dla 
osoby dzwoniącej po odebraniu połączenia.

•	 Odbierz – powoduje odebranie połączenia. Połączenie można także odebrać:

•	 Naciskając klawisz Połącz

•	 Naciskając klawisz OK.

•	 Naciskając klawisz Speakerphone.

•	 Podnosząc słuchawkę

•	 Przekieruj do poczty – przekierowuje połączenie bezpośrednio do poczty 
głosowej/wideo. 
Wszelkie połączenia nieodebrane będą wyświetlane na ekranie głównym. 

Wykonywanie połączeń głosowych
Istnieją dwa rodzaje połączeń głosowych:

1. Połączenia wykonywane z dodatkowego telefonu podłączonego do 
wideotelefonu IRIS 5000.   
Zobacz: Twój nowy wideotelefon: Tył: Wejście telefoniczne

2. Jeżeli chcesz wykonać połączenie tylko głosowe z wideotelefonu na inny 
wideotelefon, należy nacisnąć klawisz Video Privacy, aby przerwać transmisję 
obrazu.

Wykonywanie i odbieranie połączeń
Część 4

prosimy pamiętać: Dzwonek wideo-
telefonu można zmienić. Zobacz: 
Ustawienia: Konfiguracja klawiatury i 
dźwięku.
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Wykonywanie połączeń konferencyjnych
Aby przeprowadzić trójstronne połączenie konferencyjne należy: 

1 W trakcie połączenia nacisnąć klawisz Conference. Trwające połączenie 
zostanie zawieszone, a na ekranie wyświetlona zostanie opcja Dzwoniący

2 Wprowadzić numer trzeciej osoby i wybrać Połącz.

3 Rozpocząć połączenie z trzecią osobą. Aby jednocześnie rozmawiać z 
obydwoma osobami, należy jeszcze raz nacisnąć klawisz Conference. 

4 Dwa połączenia będą brały udział w połączeniu konferencyjnym. Klawisz 
Conference podświetli się na niebiesko.

Prowadzone połączenie można zamienić w połączenie konferencyjne 
dodająctrzecią osobę z połączenia oczekującego poprzez naciśnięcie klawisza 
Conference. Zobacz: Odbieranie połączenia oczekującego.

•	 W trakcie połączenia wideo, jeżeli dodasz trzeciego rozmówcę (naciskając 
klawisz  Conference), z którym połączenie jest zawieszone, rozmówca ten 
będzie jedynie słyszał dźwięk, bez transmisji wideo.

•	 Jeżeli prowadzisz połączenie głosowe, po dodaniu trzeciego rozmówcy 
połączenie będzie kontynuowane jako głosowe.

Połączenie zawieszone
Aby zawiesić prowadzone połączenie należy nacisnąć klawisz Hold. Klawisz 
Hold podświetli się na niebiesko. Rozmówca otrzyma informację o zawieszeniu 
połączenia.

Aby powrócić do zawieszonej rozmowy wystarczy znowu nacisnąć klawisz Hold. 
Podświetlenie klawisza Hold wyłączy się.

Część 4

Wykonywanie i odbieranie połączeń
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Odbieranie połączenia oczekującego
1 Jeżeli w trakcie prowadzonego połączenia inna osoba będzie próbowała się 

Tobą połączyć, na ekranie pokaże się informacja „Połączenie przychodzące”.

Na ekranie widoczne będą także następujące opcje klawiszy programowalnych:

•	 Zakończ i odbierz  – kończy prowadzone połączenie i odbiera nowe.  

•	 Zawieś i odbierz  – zawiesza prowadzone połączenie i odbiera nowe. Można 
to także zrobić naciskając OK.

2 Jeżeli wybierzesz opcję Zawieś i odbierz, prowadzona rozmowa zostanie 
zawieszona, a nowe połączenie przychodzące - odebrane

3 Możesz zamiennie prowadzić obydwie rozmowy wybierając opcję Flash, aby 
zmienić rozmówców.

4 Możesz także rozmawiać z obydwoma osobami jednocześnie prowadząc 
połączenie konferencyjne – należy nacisnąć klawisz  Conference.

Ponowne wykonywanie połączenia
Aby ponownie wykonać połączenie, należy nacisnąć Połącz, aby wyświetlić 
historię połączeń. Podświetlone będzie ostatnie połączenie przychodzące lub 
wychodzące. Aby połączyć się z podświetlonym numerem należy ponownie 
nacisnąć Połącz.

Wykonywanie i odbieranie połączeń
Część 4
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Ekran główny
Z ekranu głównego można:

•	 Wykonać połączenie wprowadzając numer za pomocą klawiatury 
numerycznej i naciskając OK lub Połącz.

•	 Wykonać połączenie w trybie głośnomówiącym naciskając klawisz 
Speakerphone, następnie wprowadzić numer i nacisnąć OK lub Połącz.

•	 Wejść do Menu naciskając OK lub wybierając opcję Menu.

•	 Sprawdzić status połączeń nieodebranych: liczba połączeń nieodebranych. 

•	 Sprawdzić status poczty głosowej i wideo: całkowita liczba połączeń, nowe 
połączenia, pilne połączenia oraz połączenia zapisane.

•	 Wybierając opcję Poczta można uzyskać dostęp do poczty głosowej i wideo.

•	 Wyświetlić pokaz slajdów wybierając Opcje/Wyświetl jako pokaz slajdów. 
Opcja ta pojawi się tylko w przypadku, gdy dla ustawień pokazu slajdów są 
dostępne zdjęcia, które maja być wyświetlone.

•	 Zobaczyć obraz, który widzi nasz rozmówca podczas połączenia - Opcje/
Podgląd.

•	 Uzyskać dostęp do połączeń nieodebranych - Opcje/Pokaż poł. nieodebrane. 
Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli pojawiły się nowe połączenia nieodebrane.

•	 Wyświetlić obraz na ekranie dodatkowym - Opcje/Użyj zewn. wyświetlacza. 
W trakcie używania zewnętrznego ekranu opcja ta zmienia się na Użyj 
lokalnego wyświetlacza.

Ekran główny i Menu

Ekran główny i Menu

Część 5
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Jako tło/tapetę ekranu głównego można wyświetlać zdjęcia zapisane w pamięci 
telefonu. W tym celu należy wybrać Ustawienia z Menu. Następnie należy 
wybrać opcję Wygląd i za pomocą klawiszy nawigacyjnych przejść do opcji 
Wyświetlacz.

Górna część ekranu

W górnej części każdego ekranu (za wyjątkiem, kiedy w trakcie połączenia) 
wyświetlane są:

1 Nazwa/Tytuł (Uwaga: ekran główny nie ma nazwy)

2 Wskaźnik dodatkowego telefonu

3 Dodatkowa informacja o dacie i godzinie

4 Format wprowadzanej czcionki/tekstu  

5 Wskaźnik czynności

Aby dodać/usunąć informacje dotyczące daty i godziny należy wybrać ikonę 
Ustawienia z Menu. Następnie należy wybrać opcję Wygląd i za pomocą 
klawiszy nawigacyjnych przejść do opcji Wyświetlacz.

Aby zmienić format daty i godziny należy wybrać ikonę Ustawienia z Menu. 
Następnie wybrać Data i godzina.

Ekran główny i Menu
Część 5
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Menu
Ekran Menu wyświetla ikony, poprzez które można uzyskać dostęp do 
podstawowych funkcji wideotelefonu. Podczas poruszania się po tych ikonach 
w górnej części ekranu wyświetla się nazwa danej opcji. 

Kontakty: Pozwala na stworzenie własnego spisu numerów.

Historia połączeń: Wyświetla listę połączeń wychodzących, 
przychodzących i nieodebranych.

Ustawienia: Możliwość konfiguracji i personalizacji wideotele-
fonu.

Wiadomości głosowe i wideo : Umożliwia dostęp do poczty 
głosowej i wideo.

 
Cyfrowa ramka na zdjęcia: Daje możliwość wyświetlania 
pokazu slajdów oraz zarządzania swoimi zdjęciami.

Informacje: Wyświetla informacje na temat wideotelefonu (np. 
adres IP, inf. techniczne) Ta opcja umożliwia także dostęp do 
opcji Pomoc.

Ekran główny i Menu
Część 5

prosimy pamiętać: Z Menu 
głównego można wykonać 
połączenie wprowadzając numer i 
naciskając OK lub Dial
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Dostęp do wiadomości głosowych i wideo można uzyskać na dwa sposoby:

1 Wybierając z Menu ikonę Poczta głosowa i wideo.

2 Naciskając klawisz programowalny Poczta na ekranie głównym.

W prawej dolnej części ekranu głównego wyświetlane są następujące 
informacje:

•	 Liczba wiadomości w skrzynce

•	 Liczba nowych wiadomości

•	 Liczba pilnych wiadomości

•	 Liczba zapisanych wiadomości

•	 Lampka kontrolna poczty (lampka po prawej stronie pod ekranem) 
także dostarcza informacji na temat statusu poczty:

•	 Wyłączona = brak wiadomości

•	 Zapalona (świtało ciągłe) = wiadomości zapisane

•	 Migająca = nowe wiadomości

Po połączeniu się z usługą poczty głosowej i wideo należy postępować zgodnie 
ze wskazówkami, aby odtworzyć nagrane wiadomości, zaktualizować swoje 
powitanie lub uzyskać dostęp do innych funkcji poczty. 

Wiadomości głosowe i wideo

Wiadomości głosowe i wideo

Część 6

1

2



27

Dodatkowy ekran zewnętrzny
Aby przesłać sygnał audio i wideo z wideotelefonu do urządzenia zewnętrznego 
należy:

Podłącz przewód audio-wideo do wyjścia audio i wideo z tyłu wideotelefonu.

Drugi koniec przewodu należy podłączyć wejścia audio i wideo w urządzeniu 
zewnętrznym.

Wybierz Opcje/Użyj zewn. wyświetlacza na ekranie głównym.  

1 Wybierz odpowiedź Tak na pytanie “Czy chcesz skorzystać z zewnętrznego 
pliku wideo?”

•	 Jeżeli nic nie zrobisz, po 30 sekundach telefon powróci do ekranu 
głównego.

Aby przerwać transmisję audio i wideo do urządzenia zewnętrznego:

•	 Wybierz Opcje/Użyj lokalnego wyświetlacza na ekranie głównym.

prosimy pamiętać: Wyjście wideo musi 
być używane razem z wyjściem audio. 
Oznacza to, że nie można przesłać 
transferu wideo bez przesłania transferu 
audio i odwrotnie.(Nie można wyświetlić 
tylko obrazu na zewnętrznym ekranie 
LCD, także dźwięk musi być emitowany 
prze urządzenie zewnętrzne.)

Dodatkowy ekran zewnętrzny

1 Dodatkowy ekran zewnętrzny

Część 7

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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 Kontakty pozwalają na korzystanie i zapisywanie nazw, numerów telefonów, 
adresów i innych informacji na temat osób, do których wykonujesz 
połączenia. W wideotelefonie ACN IRIS 5000 można zapisać do 500 
kontaktów.

Z ekranu Kontakty można:

•	 Wybrać	kontakt	i	wykonać	połączenie

•	 Dodać/edytować	kontakt

•	 Sprawdzić	dane	kontaktu

•	 Usunąć	kontakt

•	 Skorzystać	z	grupy	kontaktów

Wybieranie kontaktów i wykonywanie połączeń
1 Z Menu należy za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać ikonę Kontakty.

2 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz kontakt. Jeżeli lista kontaktów 
jest długa, można skorzystać z opcji wyszukiwania. W miarę wpisywania 
znaków lista kontaktów odpowiadających wynikom wyszukiwania zmniejsza 
się. Po znalezieniu pożądanego kontaktu należy nacisnąć Połącz.

3 Jeżeli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer należy wybrać 
odpowiedni numer z listy.

Kontakty

Kontakty

Część 8
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2
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Dodawanie/edytowanie kontaktu
Z ekranu Kontakty należy nacisnąć klawisz programowalny Opcje i za pomocą 
klawiszy nawigacyjnych wybrać Nowy kontakt lub Edytuj kontak. Naciśnij 
klawisz OK lub Wybierz.

1 Pojawi się podgląd kontaktu. Wprowadź nazwę i numer telefonu. Kontakt 
musi zawierać nazwę oraz co najmniej jeden numer.

•	 Użyj klawiszy góra/dół, aby poruszać się po informacjach na ekranie.

•	 Wprowadź informacje za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Zobacz: 
Twój nowy wideotelefon: Wprowadzanie tekstu.

•	 Aby przypisać kontakt do grupy kontaktów wybierz opcję Przypisz do 
grupy. Zobacz: Korzystanie z grup kontaktów.

•	 Aby przemieszczać się pomiędzy zakładkami należy użyć klawiszy 
nawigacyjnych w prawo/lewo.

2 Wybierz zakładkę Media. Wybierz zdjęcie oraz dźwięk dzwonka, które chcesz 
przypisać do danego kontaktu.

3 Wybierz zakładkę Osobiste. Wprowadź prywatny adres i numer telefonu 
kontaktu.

4 Wybierz zakładkę Służbowe. Wprowadź służbowy adres i numer telefonu 
kontaktu.

5  Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij Wstecz. Nowy kontakt 
wyświetli się na ekranie Kontakty.

Kontakty
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Sprawdzanie danych kontaktu
1 Podświetl odpowiedni kontakt na ekranie Kontakty.

2 Wybierz klawisz programowalny Opcje i używając klawiszy nawigacyjnych 
wybierz opcję Pokaż kontakt. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz.  

3 Na ekranie Pokaż kontakt pojawią się dane wybranego kontaktu. Aby 
połączyć się z tym kontaktem, naciśnij OK lub Połącz.  
Jeżeli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, wybierz 
odpowiedni numer z listy.

4  Wybierz zakładkę Połączenia, aby zobaczyć połączenia przychodzące i 
wychodzące dla danego kontaktu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych 
wybierz numer.  

5  Wybierz Opcje i używając klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję Szczegóły 
połączenia. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Dane połączenia zostaną 
wyświetlone.

Usuwanie kontaktów
•	 Z ekranu Kontakty należy za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać kontakt.

•	 Wybierz Opcje i używając klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję Usuń 
kontakt. Wyświetli się pytanie Chcesz usunąć kontakt?

•	 Wybierz Tak.

Kontakty
Część 8
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Część 8

Korzystanie z grup kontaktów
przypisywanie kontaktu do grupy

W celu lepszej organizacji kontaktów, można je organizować w grupy. Aby 
przypisać kontakt do grupy lub grup należy skorzystać z poniższych wskazówek:

1  Z ekranu Kontakty wybierz Opcje i za pomocą klawiszy nawigacyjnych 
wybierz Edytuj kontakt. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Pojawi się podgląd 
kontaktu.  

2  Wybierz opcję Przypisz do grup.

3  Za pomocą klawiszy nawigacyjnych w ekranie Przypisz do grup wybierz 
odpowiednie grupy. Naciśnij OK lub Wybierz, aby zaznaczyć/odznaczyć 
grupy. Wybierz Wstecz

zarządzanie grupami

4 Z ekranu Kontakty wybierz Opcje i za pomocą klawiszy nawigacyjnych 
wybierz Pokaż grupy. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Wyświetli się lista grup 

•	 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz grupę. Naciśnij klawisz OK lub 
Wybierz.

5 Na ekranie Kontakty wyświetla się tylko kontakty przypisane do wybranej 
grupy. Przeglądając grupę możesz wprowadzać zmiany:

•	 Wybierz Opcje/Ustaw sygnał dzwonka dla tej grupy, aby wybrać sygnał 
dzwonka dla członków tej grupy.

•	 Aby usunąć grupę wybierz Opcje/Usuń grupę (opcja niedostępna dla grup 
Służbowe i Osobiste). Usunięcie grupy nie spowoduje usunięcia kontaktów 
w tej grupie.

•	 Aby zmienić nazwę istniejącej grupy wybierz Opcje/Zmień nazwę grupy 
(opcja niedostępna dla grup Służbowe i Osobiste) 

•	 Aby dodać kontakty do grupy wybierz Opcje/Wybierz członków grupy.

•	 Wybierz Wstecz, aby powrócić do listy kontaktów

•	 Aby stworzyć nową grupę wybierz Opcje/Nowa grupa.

Kontakty
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Historia połączeń wyświetla 50 ostatnich połączeń.

Z ekranu Historia połączeń można:

•	 Sprawdzić	połączenia	przychodzące,	wychodzące	i	nieodebrane
•	 Wykonać	połączenie
•	 Zapisać	połączenie	w	liście	kontaktów
•	 Sprawdzić	dane	połączenia
•	 Usunąć	połączenie

Sprawdzanie połączeń (przychodzące, 
wychodzące, nieodebrane)
1 Z Menu należy za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać ikonę 

Historia połączeń. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz.
2 Historia połączeń wyświetli zakładkę Wszystkie. Ikona obok połączenia 

wskaże, czy było to połączenie przychodzące, wychodzące czy 
nieodebrane. 

3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych można przejść do zakładek 
Wychodzące, Przychodzące, Nieodebrane.  

Wykonywanie połączeń z Historii połączeń
•	 Z	dowolnej	zakładki	za	pomocą	klawiszy	nawigacyjnych	wybierz	

numer telefonu i naciśnij OK lub Połącz.

Historia połączeń

Historia połączeń

Część 9
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zapisywanie połączenia w liście kontaktów

1 Z ekranu Historia połączeń z dowolnej zakładki wybierz za pomocą klawiszy 
nawigacyjnych połączenie. Wybierz Opcje/Zapisz w kontaktach.

•	 Prosimy	pamiętać:	Jeżeli	wybrany	numer	jest	już	zapisany	w	Kontaktach,	
menu Opcje wyświetli Pokaż szczegóły zamiast Zapisz w Kontaktach.

•	 Wyświetli	się	ekran	Nowy	kontakt	zawierający	częściowo	wypełnione	pola	
(numer i nazwę).

2 Należy wprowadzić brakujące dane. Wybierz Wstecz, aby zapisać kontakt i 
powrócić do Historii połączeń.

Sprawdzanie danych połączenia

•	 Z ekranu Historia połączeń z dowolnej zakładki wybierz za pomocą klawiszy 
nawigacyjnych połączenie. Wybierz Opcje/Pokaż szczegóły

Usuwanie połączenia

3 Z ekranu Historia połączeń z dowolnej zakładki wybierz za pomocą klawiszy 
nawigacyjnych połączenie, które chcesz usunąć. Wybierz Opcje/Usuń.

4 Aby usunąć wszystkie połączenia wybierz Opcje/Wyczyść historię połączeń. 
Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz wszystkie połączenia lub jedną 
kategorię. Naciśnij OK lub Wybierz.

Część 9

Historia połączeń
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Ustawienia pozwalają na konfigurację i dopasowanie wideotelefonu do oso-
bistych potrzeb. Z ekranu Ustawienia można:

•	 Skonfigurować	wygląd	ogólny	ekranów	wideotelefonu

•	 Skonfigurować	ustawienia	wyświetlacza

•	 Skonfigurować	klawiaturę	i	dźwięk

•	 Skonfigurować	ustawienia	sieci

•	 Skonfigurować	ustawienia	daty	i	czasu

Konfiguracja wyglądu ekranów
1 Z Menu należy za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać ikonę Ustawienia. 

Naciśnij OK lub Wybierz.

2 Wyświetli się menu Ustawienia. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy 
wybrać Wygląd i nacisnąć OK lub Wybierz.

Konfiguracja Motywu
3 Wybierz Motyw. Wybrany motyw determinuje wygląd górnej i dolnej części 

każdego ekranu. Dodatkowo, każdy motyw posiada wybór koloru tła:

•	 Po lewej wyświetli się podgląd wybranego koloru.

4 Wybierz Kolor. Ten wybór określa kolor używany przy zaznaczaniu opcji, 
tekstu oraz przycisków na ekranach. 

5 Wybierz Tło. Wybrany jako tło obrazek będzie widoczny na każdym ekranie.

•	 Po	wybraniu	i	zaznaczeniu	wszystkich	opcji	naciśnij	Wstecz. Powrócisz do 
ekranu Ustawienia.

Ustawienia

Ustawienia
Część 10

2

4

5

1

3



35

Ustawienia
Część 10

Konfiguracja wyświetlacza
1 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przejdź z zakładki Motyw do zakładki 

Wyświetlacz.

2 Wybierz pożądaną jasność dla swojego Ekranu LCD. Zmiana będzie 
widoczna od razu przy zaznaczeniu poszczególnych opcji.

3 Wybierz opcję Wygaszacz. Wygaszacz będzie wyświetlany na ekranie 
po dłuższym czasie nieużywania wideotelefonu (15 minut lub zgodnie z 
wyborem).  

•	 Brak wygaszacza: Wideotelefon pozostanie przy ostatnim wyświetlanym 
ekranie.

•	 Pokaż ekran główny: Nieużywany wideotelefon będzie wyświetlał 
ekran główny. Przy tym ustawieniu ekran wyłącza się po 15 minutach 
nieużywania.

•	 Wyświetl pokaz slajdów: Na ekranie będą wyświetlały się zdjęcia zgodnie 
z ustawieniami pokazu slajdów. Jeżeli pokaz slajdów nie może zostać 
wyświetlony, wyświetli się ekran główny.

•	 Ekran LCD wyłączony: Wyłącza ekran. (po upływie wybranego czasu 
nieużywania)

•	 Wybierz czas nieużywania, po jakim chcesz, aby Wygaszacz został 
aktywowany.

•	 Podświetl okienko i naciśnij OK lub Edytuj. 
Używając klawiszy nawigacyjnych góra/dół wybierz odpowiednią wartość 
lub wprowadź za pomocą klawiatury wartość pomiędzy 30 a 600. 

Jeżeli wygaszacz jest uruchomiony, naciśnięcie dowolnego klawisza, 
podniesienie słuchawki lub połączenie przychodzące spowoduje 
dezaktywację wygaszacza. Naciśnięcie klawisza klawiatury numerycznej 
spowoduje wyświetlenie informacji o osobie dzwoniącej. Naciśnięcie klawisza 
Połącz wyświetli Historię połączeń. Naciśnięcie klawisza Rozłącz wyświetli 
ekran główny. Naciśnięcie innego klawisza spowoduje wyświetlenie ostatnio 
używanego ekranu.

Wygaszacz nie zostanie aktywowany, jeżeli trwa pokaz slajdów lub, jeżeli trwa 
połączenie.

prosimy pamiętać: Wybranie opcji 
“Wyświetl pokaz slajdów” spowoduje 
ten sam efekt jak wybranie opcji 
„Ustaw jako wygaszacz” w menu 
cyfrowej ramki na zdjęcia.
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4 Wybierz opcję Tapeta. Zdjęcie wybrane jako tapeta będzie wyświetlane 
na ekranie głównym. Wybierz Wybierz zdjęcie i za pomocą klawiszy 
nawigacyjnych wybierz odpowiednie zdjęcie. Pojawi się podgląd wybranego 
zdjęcia. 

•	 Aby	usunąć	tapetę	bez	zastępowania	zdjęcia	innym,	wybierz	opcję Usuń 
zdjęcie.

5 Wybór Języka. Wybierz Tak, aby potwierdzić, że chcesz zmienić język. Nastąpi 
restart wideotelefonu a ekrany zostaną zaktualizowane zgodnie z wybranym 
językiem. 

6 Włącz/wyłącz wyświetlanie Daty i godziny.

•	 Po wybraniu i zaznaczeniu wszystkich opcji naciśnij Wstecz. Powrócisz do 
ekranu Ustawienia.

Ustawienia
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Konfiguracja dźwięku
1 Z menu Ustawienia za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać 

Dźwięk i nacisnąć OK lub Wybierz

2 Wybierz Dzwonek. Wybrany dzwonek będzie zastosowany do wszystkich 
połączeń przychodzących, za wyjątkiem tych, do których przypisany jest inny 
dzwonek.

•	 •	 Obecny	dzwonek	jest	widoczny	na	przycisku	ekranowym.	Zaznacz	ten	
przycisk – pojawi się okienko „Wybierz sygnał dzwonka”. Podświetlony 
dzwonek będzie odgrywany. Podświetl wybrany dzwonek i naciśnij 
Wybierz.

3 Wybierz Głośność słuchawki, głośność głośników i dzwonka. Podświetl 
okienko i naciśnij OK lub Edytuj. Używając klawiszy nawigacyjnych góra/dół 
wybierz odpowiednią wartość lub wprowadź za pomocą klawiatury wartość 
pomiędzy 0 a 100. 

•	 Zmiany tych ustawień dokonane podczas wykonywania połączenia są 
tutaj także zapisywane. Dla przykładu, jeżeli podczas trwania rozmowy w 
trybie głośnomówiącym ściszysz głośniki, następne połączenie w takim 
trybie rozpocznie się na poziomie głośności ustawionym przy poprzednim 
połączeniu. Jeżeli nie chcesz, aby zmiany ustawień dokonywane w 
trakcie połączenia były zapisywane, zaznacz opcję „Nie zapisuj zmian 
wprowadzonych podczas trwania połączenia”.

prosimy pamiętać: Wideotelefon 
zachowa zmiany ustawień głośników 
i słuchawki dokonane podczas 
połączenia, chyba, że wybierzesz inną 
opcję.

Ustawienia
Część 10
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Konfiguracja sieci
Ustawienia sieci są skonfigurowane dla połączeń wideo.  

1 Z menu Ustawienia za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać Sieć i 
nacisnąć OK lub Wybierz.

2 Wybierz Przepustowość nieco niższą niż szybkość pobierania. Na przykład, 
jeżeli szybkość pobierania wynosi 300 kb/s, należy wybrać przepustowość 
250.

•	 Jeżeli nie znasz szybkości swojego połączenia, możesz to sprawdzić na 
stronie:  http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

•	 Test ten powinien być przeprowadzony z komputera bezpośrednio 
podłączonego do routera lub modemu, a nie do sieci bezprzewodowej. 
Ponadto, w czasie testu nie można wykonywać połączeń wideo.

3 Wybierz Ustawienia IP dla Pobierz adres IP. Wprowadź odpowiednie dane.

Aby zmienić ustawienia zaawansowane, prosimy o kontakt z Działem Obsługi 
Klienta.  

Ustawienia
Część 10
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Konfiguracja daty i godziny
1 Z menu Ustawienia za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać Data i 

godzina i nacisnąć OK lub Wybierz.

2 Wybierz Region oraz Strefa czasowa. Dostępne strefy wyznaczane są na 
podstawie wybranego regionu.

3 Wybierz Format czasu i Format daty. Wybrane formaty będą stosowane 
wszędzie, gdzie w wideotelefonie wyświetlana jest data i godzina, w tym 
także w Historii połączeń.

•	 Po wybraniu i zaznaczeniu wszystkich opcji naciśnij Wstecz. Powrócisz do 
ekranu Ustawienia.

prosimy pamiętać: Data i godzina 
wyświetlane w lewej części ekranu 
zostaną dostosowane do wybranych 
opcji.

Ustawienia
Część 10
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Ustawienia administratora
NIE MOŻESZ ZMIENIAĆ USTAWIEŃ ADMINISTRATORA. ABY UZYSKAĆ WIECEJ 
INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA ACN.

Ustawienia
Część 10
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Opcja cyfrowej ramki na zdjęcia pozwala na kopiowanie zdjęć z USB do 
pamięci telefonu i odwrotnie. Dzięki niej można także tworzyć albumy zdjęć i 
konfigurować ustawienia tak, aby wyświetlać pokaz slajdów na ekranie wideo-
telefonu, tak jak na cyfrowej ramce na zdjęcia.

Z ekranu Cyfrowa ramka na zdjęcia można:

•	 Wyświetlić	pokaz	slajdów

•	 Skonfigurować	pokaz	slajdów

•	 Stworzyć	album	zdjęć

•	 Wyświetlić	zdjęcia	na	ekranie	wideotelefonu

•	 Skopiować	do	pamięci	telefonu	własne	zdjęcia

•	 Skopiować	zdjęcia	do	pamięci	przenośnej	USB

•	 Wyświetlić	zdjęcia	z	USB

Pokaz slajdów
 Pokaz slajdów można wyświetlić z ekranu głównego wybierając Opcje/

Wyświetl pokaz slajdów. Pokaz slajdów można także wyświetlić 
bezpośrednio z pamięci przenośnej USB. Włóż dysk do odpowiedniego 
wejścia w wideotelefonie i wybierz “Wyświetl pokaz slajdów z USB”. Pokaz 
slajdów można także modyfikować i wyświetlać z innych ekranów cyfrowej 
ramki na zdjęcia:

1  Z Menu należy za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać ikonę Cyfrowa 
ramka na zdjęcia.

2 Naciśnij OK lub Wybierz. Pojawi się widok ogólny.

•	 Ten	ekran	pokazuje	wszystkie	obecne	ustawienia	dla	pokazu	slajdów.

3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać Wyświetl jako pokaz 
slajdów i nacisnąć OK lub Wybierz. Wideotelefon rozpocznie wyświetlanie 
zdjęć na ekranie.

4 Zdjęcia będą wyświetlane nieustannie. Aby zatrzymać pokaz slajdów należy 
nacisnąć dowolny klawisz.

Cyfrowa ramka na zdjęcia

prosimy pamiętać: W pamięci 
wideotelefonu znajdują się zdjęcia 
przykładowe, dzięki którym można 
wypróbować funkcję cyfrowej ramki 
na zdjęcia.

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Część 11
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Konfiguracja pokazu slajdów

Konfiguracja pokazu slajdów
1 Z ekranu Cyfrowa ramka na zdjęcia za pomocą klawiszy nawigacyjnych 

przejdź z zakładki Widok ogólny do zakładki Ustawienia.

2 Wybierz Konfiguracja zdjęć, aby wybrać zdjęcia do pokazu slajdów:  

•	 Użyj	zdjęć	lokalnych		– są to zdjęcia zapisane w pamięci wideotelefonu

•	 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz Użyj zdjęć lokalnych.

•	 Naciśnij OK lub Zaznacz. Opcja zostanie zaznaczona. Aby odznaczyć 
opcję, ponownie naciśnij OK lub Odznacz

•	 Użyj	zdjęć	z	USB,	,	jeżeli dostępne – są to zdjęcia pochodzące z pamięci 
przenośnej USB włożonej z tyłu wideotelefonu.  Zobacz: Twój nowy 
wideotelefon:	Pokaż	USB	

•	 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz Wybierz zdjęcia z USB.

•	 Naciśnij OK lub Zaznacz. Opcja zostanie zaznaczona. Aby odznaczyć 
opcję, ponownie naciśnij OK lub Odznacz

•	 Wybierz Albumy  –– jeżeli wybrałeś opcję Użyj zdjęć lokalnych, wybierz 
album dla pokazu slajdów.  

•	 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zaznacz Wybierz albumy. 

•	 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz albumy: Wszystkie, 
Służbowe, Osobiste lub inne albumy utworzone prze siebie. Naciśnij OK 
lub Zaznacz. Po wybraniu opcji naciśnij Wstec.

3 Wybierz dodatkowe ustawienia dla Pokazu slajdów:

•	 Sekund na zdjęcie – ustawia odstępy czasowe pomiędzy zdjęciami: Za 
pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję. Za pomocą klawiatury 
numerycznej można wprowadzić wartość pomiędzy 5 a 90, lub za 
pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać odpowiednie odstępy. Po 
wybraniu odstępów między zdjęciami naciśnij OK lub Akceptuj.

Część 11

2

1

3
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•	 Kontynuacja  – wskazuje, czy pokaz slajdów będzie wyświetlany tylko 
raz, czy w sposób ciągły: za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz 
Kontynuacja. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Opcja zostanie zaznaczona. 
Aby odznaczyć opcję, ponownie naciśnij OK lub Odznacz.

•	 Pokaż nazwy  – wskazuje, czy nazwy zdjęć będą wyświetlane podczas 
pokazu slajdów: Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję Pokaż 
nazwy. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Opcja zostanie zaznaczona. 

•	 Ustaw jako wygaszacz  – pozwala na ustawienie pokazu slajdów jako 
wygaszacza: Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz Ustaw jako 
wygaszacz. Zobacz: Ustawienia: Konfiguracja wyświetlacza: Wygaszacz. 
Naciśnij OK lub Wybierz. Opcja zostanie zaznaczona. Aby odznaczyć opcję, 
ponownie naciśnij OK lub Odznacz.

Konfiguracja pokazu slajdów
Część 11
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Tworzenie albumów zdjęć
1 Z ekranu Cyfrowa ramka na zdjęcia (Ustawienia) wybierz Zdjęcia lokalne. 

Utwórz nowy album za pomocą Opcje/Nowy album. Za pomocą klawiatury 
wpisz nazwę albumu. Zobacz: Twój nowy wideotelefon: Wprowadzanie tekstu. 
Aby usunąć literę, naciśnij Usuń, aby usunąć cały wyraz, przytrzymaj przycisk 
Usuń. Po wpisaniu nazwy naciśnij OK lub Akceptuj.

2 Wybierz zdjęcia do nowego albumu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych 
przemieszczaj się między zdjęciami. Przy wybranych zdjęciach naciśnij OK 
lub Wybierz, aby dodać je do albumu. Zdjęcie zostanie zaznaczone. Aby 
odznaczyć zdjęcie, ponownie naciśnij OK lub Odznacz. Po zakończeniu 
procesu wybierania zdjęć naciśnij Dodaj.

3 Wyświetl album za pomocą Opcje/Pokaż album. Wyświetli się lista 
dostępnych albumów. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz album 
i naciśnij Wybierz. Aby zobaczyć zdjęcia, których nie dodałeś do żadnego 
albumu naciśnij opcję W żadnym albumie. 

4 Za pomocą menu Opcje można zarządzać swoimi albumami:

•	 Dodaj zdjęcia do istniejącego albumu wybierając opcję Opcje/Dodaj do 
albumu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przemieszczaj się między 
zdjęciami. Przy wybranych zdjęciach naciśnij OK lub Wybierz, aby dodać 
je do albumu. Zdjęcie zostanie zaznaczone. Aby odznaczyć zdjęcie, 
ponownie naciśnij OK lub Odznacz. Po zakończeniu procesu wybierania 
zdjęć naciśnij Dodaj.

•	 Usuń zdjęcia z istniejącego albumu wybierając opcję Opcje/Usuń z 
albumu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przemieszczaj się między 
zdjęciami. Przy wybranych zdjęciach naciśnij OK lub Wybierz, aby 
usunąć je z albumu. Zdjęcie zostanie zaznaczone. Aby odznaczyć zdjęcie, 
ponownie naciśnij OK lub Odznacz. Po zakończeniu procesu wybierania 
zdjęć naciśnij Usuń.

•	 Zmień nazwę utworzonego albumu wybierając Opcje/Zmień nazwę 
albumu. Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę. Zobacz: Twój nowy 
wideotelefon: Wprowadzanie tekstu. Aby usunąć literę, naciśnij Usuń, aby 
usunąć cały wyraz, przytrzymaj przycisk Usuń. Po wpisaniu nazwy naciśnij 
OK lub Akceptuj.

•	 Usuń utworzony album wybierając Opcje/Usuń album. Naciśnij klawisz OK 
lub Wybierz.

Tworzenie albumów zdjęć
Część 11
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Wyświetlanie zdjęć na ekranie telefonu
1 Na ekranie Cyfrowa ramka na zdjęcia wybierz za pomocą klawiszy 

nawigacyjnych Zdjęcia lokalne. Naciśnij OK lub Wybierz. 

2 Wyświetli się ekran Zdjęcia lokalne. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby 
poruszać się pomiędzy zdjęciami. 

3 Aby zobaczyć informacje oraz większą wersję zdjęcia, wybierz zdjęcie. Naciśnij 
klawisz OK lub Pokaż.

4 Przy oglądaniu zdjęcia można także wybrać:

•	 Opcje/Usuń
•	 Opcje/Zmień nazwę
•	 Opcje/Zapisz jako zdjęcie kontaktu
•	 Opcje/Wybierz albumy

Tworzenie albumów zdjęć
Część 11
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Wprowadzanie własnych zdjęć
1 Włóż przenośną pamięć USB do wejścia USB z tyłu wideotelefonu. Zobacz: 

Twój	nowy	wideotelefon:	Tył:	USB. Na ekranie pokaże się lista zadań.

2 Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby wybrać Skopiuj zdjęcia do pamięci 
telefonu. Naciśnij OK lub Wybierz. Na ekranie wyświetlą się wszystkie zdjęcia 
zapisane na USB.

3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przemieszczaj się między zdjęciami. Przy 
wybranych zdjęciach naciśnij OK lub Wybierz, aby skopiować je do pamięci 
telefonu. Zdjęcie zostanie zaznaczone. Aby odznaczyć zdjęcie, ponownie 
naciśnij OK lub Odznacz.  

4 Po wybraniu zdjęć naciśnij Kopiuj.. Zdjęcia zostaną skopiowane do zbioru 
Zdjęcia lokalne.

Tworzenie albumów zdjęć
Część 11
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prosimy pamiętać: Lista zadań 
wyświetli się za każdym razem po wło-
żeniu USB, chyba, że telefon wykonuje 
połączenie. Ekran Zdjęcia lokalne nie 
musi zostać wyświetlony.

prosimy pamiętać: W pamięci 
wideotelefonu ACN IRIS 5000 można 
zapisać do 500 zdjęć.
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Kopiowanie zdjęć do USB
Istnieją dwa sposoby, aby skopiować zdjęcia z pamięci telefonu do pamięci USB.

1 Z ekranu Zdjęcia lokalne wybierz Opcje/Kopiuj do USB.

•	 Na	ekranie	wyświetlą	się	wszystkie	zdjęcia	zapisane	w	pamięci	telefonu.

•	 Za	pomocą	klawiszy	nawigacyjnych	przemieszczaj	się	między	zdjęciami.	
Przy zdjęciach, które chcesz skopiować naciśnij OK lub Wybierz. Zdjęcie 
zostanie zaznaczone. Aby odznaczyć zdjęcie, ponownie naciśnij OK lub 
Odznacz.  

•	 Po	wybraniu	zdjęć	naciśnij	Kopiuj. Zdjęcia zostaną skopiowane do pamięci 
przenośnej USB.

2 Z ekranu Zdjęcia lokalne wybierz zdjęcia.  

•	 Naciśnij	klawisz	OK lub Pokaż. Naciśnij OK lub Skopiuj do USB.

•	 Zdjęcia	zostaną	skopiowane	do	pamięci	przenośnej	USB.

Tworzenie albumów zdjęć
Część 11
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Wyświetlanie zdjęć z pamięci USB
1 Na ekranie Cyfrowa ramka na zdjęcia wybierz za pomocą klawiszy 

nawigacyjnych Zdjęcia z USB. Naciśnij klawisz OK lub Wybierz. Wyświetli się 
ekran Zdjęcia z USB.

2 Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby poruszać się pomiędzy zdjęciami. 

3 Aby zobaczyć szczegóły zdjęcia, wybierz zdjęcie za pomocą klawiszy 
nawigacyjnych. Naciśnij klawisz OK lub Pokaż.

4 Podczas oglądania zdjęcia możesz wybrać Opcje/Kopiuj zdjęcia do pamięci 
telefonu.

Tworzenie albumów zdjęć

prosimy pamiętać: Przycisk Zdjęcia 
z USB jest nieaktywny, jeżeli telefon 
nie	wykrywa	urządzenia	USB.

Część 11
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 Ekran Informacje pozwala na szybki dostęp do informacji takich jak 
nazwa i numer wideotelefonu ACN oraz innych informacji technicznych. 
Z tego ekranu można także skorzystać z opcji Pomoc.

1 Z menu Ustawienia za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać 
ikonę Informacje i nacisnąć OK lub Wybierz.

2 Na ekranie zostaną wyświetlone informacje dotyczące telefonu, które 
mogą być potrzebne podczas połączenia serwisowego. 

3 Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do zakładki Pomoc. Ekran 
pomoc zawiera listę tematów.

•	 Informacje podstawowe

•	 Wiadomości głosowe i wideo

•	 Wyjście wideo

•	 Kontakty

•	 Historia połączeń

•	 Ustawienia

•	 Cyfrowa ramka na zdjęcia

4 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra/dół wybierz odpowiedni temat 
i naciśnij OK lub Wybierz. Wyświetlą się instrukcje dotyczące wybranego 
tematu.

Informacje i pomoc

Informacje i pomoc

Część 12
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Problemy ogólne

Rozwiązywanie problemów
Część 13

Rozwiązywanie problemów

problem rozwiązanie

Nie mogę wyłączyć wideotelefonu. •	 Sprawdź, czy przewód jest podłączony do 
sieci elektrycznej.

Nie słyszę dźwięku w słuchawce. •	 Sprawdź, czy słuchawka jest prawidłowo 
połączona z korpusem.

Nie mogę wykonywać połączeń. •	 Podłącz wideotelefon ACN IRIS 5000 
bezpośrednio do modemu lub routera. 
Zobacz: Jak zacząć: Podłączanie 
wideotelefonu do sieci. Jeżeli teraz 
słyszysz dźwięk, problem tkwi po stronie 
routera.

•	 Sprawdź, czy przewód internetowy jest 
podłączony do wejścia WAN lub LAN. 

•	 Sprawdź, czy słuchawka jest podłączona 
do korpusu. 

•	 Włącz i wyłącz wideotelefon. 

•	 Jeżeli osoba, do której dzwonisz posiada 
wideotelefon zainstalowany w prywatnej 
sieci lub posiada zaporę (firewall), 
połączenie może nie być możliwe do 
zrealizowania.

Nie mogę odbierać połączeń 
przychodzących.

•	 Jeżeli wideotelefon jest podłączony 
do prywatnej sieci lub korzystasz z 
zabezpieczeń typu „firewall”, odbieranie 
połączeń przychodzących może być 
utrudnione lub niemożliwe. 

•	 Włącz i wyłącz wideotelefon.

Podłączanie wideotelefonu IRIS 5000 trwa 
bardzo długo.

1.  Odłącz przewód zasilania od modemu.

2. Odłącz przewód zasilania routera.

3.  Odłącz zasilanie Wideotelefonu IRIS 5000.

4.  Podłącz zasilanie do modemu i poczekaj 
na połączenie z internetem.

5.  Podłącz zasilanie do routera i poczekaj na 
połączenie z modemem i internetem.

6.  Podłącz zasilanie Wideotelefonu IRIS 
5000.

Przy połączeniach przychodzących sygnał 
wideo jest w porządku, ale nie słychać 

dźwięku dzwonka.

•	 Sprawdź, czy głośność dzwonka nie jest 
ustawiona na “0”. Zobacz: Ustawienia: 
Konfiguracja klawiatury i dźwięku
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Problemy z telefonem dodatkowym

Rozwiązywanie problemów
Część 13

problem rozwiązanie

Nie mogę odbierać połączeń ze standar-
dowego telefonu podłączonego do wideo-

telefonu.

•	 Sprawdź, czy telefon standardowy 
działa, jeżeli nie jest podłączony do 
wideotelefonu. 

•	 Sprawdź, czy dodatkowy telefon i 
wideotelefon są ze sobą prawidłowo 
połączone przewodem telefonicznym. 

•	 Podłącz telefon bezpośrednio do 
gniazdka telefonicznego. Nie zaleca się 
korzystania z okablowania domowego, 
zewnętrznego urządzenia CID (Caller ID 
device) lub automatycznych sekretarek. 

Nie mogę wykonywać połączeń ze standar-
dowego telefonu podłączonego do wideo-

telefonu.

•	 Sprawdź, czy telefon standardowy 
działa, jeżeli nie jest podłączony do 
wideotelefonu.

•	 Sprawdź, czy dodatkowy telefon i 
wideotelefon są ze sobą prawidłowo 
połączone przewodem telefonicznym. 
Zobacz: Jak zacząć: Podłączanie 
dodatkowych	telefonów	do	wideotelefonu	
ACN	IRIS	5000

•	 Sprawdź, czy dodatkowy telefon ma 
ustawione wybieranie tonowe. 

•	 Podłącz telefon bezpośrednio do 
gniazdka telefonicznego. Nie zaleca się 
korzystania z okablowania domowego, 
zewnętrznego urządzenia CID (Caller ID 
device) lub automatycznych sekretarek.
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Rozwiązywanie problemów
Część 13

Problemy z telefonem dodatkowym
problem rozwiązanie

Połączenie jest realizowane, jednak mój 
rozmówca nie może mnie widzieć, a jakość 

dźwięku jest słaba. 

•	 Poproś swojego rozmówcę, aby poprawił 
oświetlenie pomieszczenia. Zobacz: 
Jak zacząć: Jak uzyskać najlepszą jakość 
obrazu 

•	 Spróbuj dopasować jasność swojego 
wyświetlacza LCD. Zobacz: Ustawienia: 
Konfiguracja wyświetlacza

Połączenie zostało zrealizowane, transmisja 
wideo i audio jest w porządku, ale osoba, do 

której dzwonię nie może mnie widzieć ani 
słyszeć.

•	 Jeżeli wideotelefon jest podłączony 
do prywatnej sieci lub korzystasz z 
zabezpieczeń typu „firewall”, możesz nie 
odbierać transferu wideo.

Połączenie zostało zrealizowane, transmisja 
wideo i audio jest w porządku, ale osoba, 

do której dzwonię słyszy mnie, ale nie może 
mnie widzieć. 

•	 Sprawdź, czy rozmówca ma podłączone 
sprawne urządzenie wideo.

Wyświetlacz mojego rozmówcy nie działa i 
nie słychać dźwięku.

•	 Sprawdź, czy wideotelefon jest 
prawidłowo podłączony do internetu. 

•	 Sprawdź, czy wideotelefon twojego 
rozmówcy jest prawidłowo podłączony 
do internetu. 

Słyszę osobę, do której dzwonię, ale brak 
transmisji wideo.

•	 Rozłącz się i połącz ponownie.

Obraz jest zbyt ciemny. •	 Poproś swojego rozmówcę, aby poprawił 
oświetlenie pomieszczenia. Zobacz: 
Podłączanie wideotelefonu: Jak uzyskać 
najlepszą jakość obrazu 

•	 Spróbuj dopasować jasność swojego 
wyświetlacza LCD. Zobacz: Ustawienia: 
Konfiguracja wyświetlacza

Wideo przychodzące jest nieruchome. •	 Poczekaj klika sekund, może problem 
naprawi się sam. Połączenie z internetem 
może być przeciążone. Rozłącz się i 
połącz ponownie.



53

Problemy z dźwiękiem

Rozwiązywanie problemów
Część 13

problem rozwiązanie

Przy połączeniach przychodzących sygnał 
wideo jest w porządku, ale nie ma dźwięku.

•	 Zwiększ poziom głośności. Zobacz: 
Ustawienia: Konfiguracja klawiatury i 
dźwięku

•	 Sprawdź, czy twój rozmówca nie ma 
włączonej opcji “Mute”.

•	 Jeżeli wideotelefon jest podłączony 
do prywatnej sieci lub korzystasz z 
zabezpieczeń typu „firewall”, możesz nie 
odbierać transferu audio. 

Połączenie zostało zrealizowane, transmisja 
wideo i audio jest w porządku, ale osoba, do 

której dzwonię nie może mnie widzieć ani 
słyszeć.

•	 Jeżeli wideotelefon jest podłączony 
do prywatnej sieci lub korzystasz z 
zabezpieczeń typu „firewall”, możesz nie 
odbierać transferu wideo.

Połączenie jest realizowane, mogę widzieć i 
słyszeć swojego rozmówce, ale mój ro-

zmówca widzi mnie, ale nie słyszy.

•	 Sprawdź, czy rozmówca ma podłączone 
sprawne urządzenie audio.

Wyświetlacz mojego rozmówcy nie działa i 
nie słychać dźwięku.

•	 Sprawdź, czy wideotelefon jest 
prawidłowo podłączony do internetu. 

•	 Sprawdź, czy wideotelefon twojego 
rozmówcy jest prawidłowo podłączony 
do internetu. 

W słuchawce/głośniku słychać echo. •	 Obniż poziom głośności 

•	 Akustyka pomieszczenia może nie 
być najlepsza. Spróbuj przenieść 
wideotelefon do pomieszczenia o lepszej 
akustyce. 


