
EKRAN TELEFONICZNY

EKRAN GŁÓWNY

10

11

Wykonywanie połączeń
Istnieje klika sposobów wykonywania połączeń za pomocą 
wideotelefonu ACN IRIS X:

Bezpośrednio
•	Naciśnij  na Ekranie głównym (lub podnieś 

słuchawkę)

•	Wprowadź numer i naciśnij Połączenie audio lub 
Połączenie wideo

Poprzez „Historię połączeń”
•	Naciśnij  na Ekranie głównym

•	Wybierz Historię połączeń

•	Wybierz jeden z rodzajów połączeń: Wszystkie, Odebrane, 
Wybierane numery oraz Nieodebrane 

•	Wybierz  , aby zadzwonić pod wybrany numer

Poprzez “Kontakty”
•	Naciśnij  na Ekranie głównym

•	Wybierz Kontakty

•	Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć

•	Wybierz  , aby zadzwonić pod wybrany numer

Zakończenie połączenia 
Aby zakończyć połączenie wystarczy odłożyć słuchawkę 
lub nacisnąć Zakończ w przypadku korzystania z opcji 
głośnomówiącej. 

Odbieranie połączenia
Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa i numer dzwoniącej 
osoby. Istnieje klika sposobów odbierania połączeń za pomocą 
wideotelefonu ACN IRIS X:

Połączenie przychodzące Nieodebrane połączenia Połączenie oczekujące

Wybierz Akceptuj 
poł. audio, Akceptuj 

poł. wideo (jeśli 
dostępne) lub 

Odrzuć

Nieodebrane 
połączenia zostaną 

wyświetlone na 
Ekranie głównym. 
Aby zobaczyć więcej 
informacji na temat 

nieodebranego 
połączenia należy 

wybrać Pokaż

Podczas trwania 
połączenia specjalny 
dźwięk oraz ikona na 
ekranie poinformuje 

nas o połączeniu 
przychodzącym. 

Możesz wybrać opcję 
Akceptuj lub Odrzuć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAWIGACJI PO MENU

Videophone

KORZYSTANIE Z WIDEOTELEFONU IRIS X

1 Połączenia/linie – wideotelefon 
ACN może jednocześnie 
obsługiwać do 3 połączeń 
(przychodzących i wychodzących).

2. Wyjście audio – wybór opcji: 
głośnik, słuchawki, słuchawka 
telefoniczna

3. Regulacja głośności
4. Poczta głosowa – dostęp do poczty 

głosowej i wideo
5. Po wybraniu numeru należy 

wybrać „Połączenie wideo” lub 
„Połączenia audio”

krótka instrukcja 
obsługi

1 Wskaźnik ekranu głównego

2 Wskaźnik aplikacji

3 Numer telefonu

4 Pasek stanu

5 Wskaźnik rejestracji (zielony)

6 Adres IP

7 Przełącznik ekranu

8 Rozwijanie paska dodatków

9 Pasek szybkiego dostępu

10  Menu połączeń

11  Menu główne

Wideotelefon IRIS X posiada intuicyjny ekran dotykowy i cztery 
pulpity dostępu. Aby przejść do innego ekranu, należy przesunąć 
ekran palcami na lewo lub prawo lub nacisnąć ikonę . 

� Menu  zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji, 
dodatków i funkcji.

� Telefon  umożliwia wykonywanie połączeń głosowych i 
wideo – wyświetla klawiaturę i udostępnia funkcje powiązane 
z opcją połączeń.

� Dodatki to aplikacje, które można dodać lub usunąć z 
ekranu głównego.
•	Aby zmodyfikować dodatki, należy wybrać dany dodatek – 

wyświetli się opcja Zamknij/Ustawienia.

•	Dodatki można dodać do ekranu poprzez przeciągnięcie 
ich z menu na ekran.

•	Aby zobaczyć inne dodatki, naciśnij , aby rozwinąć 
pasek dodatków.

� Klawisz “Ekran główny”, znajdujący się w centrum 
korpusu telefonu, pod ekranem, pozwala na szybki dostęp 
do ekranu głównego z dowolnego ekranu.

� Pasek stanu pozwala na szybkie sprawdzenie status 
telefonu. Po jego wybraniu wyświetli się szereg opcji: 
głośność, Wi-Fi wył./wł., sieć wył./wł.(Ethernet), “Nie 
przeszkadzać” oraz kamera wył./wł.



Podczas trwania połączenia dostępnych jest kilka funkcji. Aby wyświetlić dostępne funkcje, naciśnij   

    

Prosimy pamiętać, że podczas połączenia wideo men    może nie być widoczne na 
ekranie  W takim przypadku należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby wyświetlić menu.

Wyświetli się menu z trzema opcjami do wyboru:

Option Menu Function Description

Klawiatura Wybierz, aby wprowadzić odpowiednie 
cyfry

Rozmowa zawieszona
Wybierz, aby zawiesić prowadzone 
połączenie. Aby powrócić do połączenia, 
wybierz „Odwieś połączenie”

Wyłącz dźwięk/włącz 
dźwięk

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
dźwięk

Wideo wył./wł. Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć przekaz 
obrazu. 

Połączenie konferencyjne

Po połączeniu się z jedną osobą, użyj 
tej opcji, aby połączyć się z dodatkową 
osobą i poprowadzić konferencje 
trójstronną.

Głośnik/Słuchawki/
Słuchawka tel. Wybierz pożądane wyjście dla dźwięku.

Głośność Regulacja głośności.

PIP Naciśnij, aby zmienić wyświetlany obraz 

Zdjęcie

Naciśnij, aby zrobić zdjęcie tego, co 
na ekranie. Zrobione zdjęcie zostanie 
automatycznie zapisane w folderze 
„Screenshot” w sekcji Narzędzia > 
Zarządzanie plikami

Potrzebna pomoc?  
Opis dodatkowych funkcji, dokładna instrukcja użytkowania oraz wskazówki, jak rozwiązywać 
ewentualne problemy można znaleźć w „Instrukcji obsługi” znajdującej się na stronie Sklep 
Internetowy ACN lub www.myacn.eu.

Videophone

krótka  
instrukcja 

obsługi

POCZTA GŁOSOWA/WIDEOFUNKCJE DOSTĘPNE PODCZAS TRWANIA POŁĄCZENIA

Poczta głosowa/wideo pozwala dzwoniącym na zostawienie wiadomości, w przypadku, gdy nie 
możemy odebrać telefonu.

Ustawianie/odgrywanie wiadomości
Przy pierwszym korzystaniu z poczty należy zmienić hasło (początkowo hasło to 1234#). Aby zmienić 
hasło i/lub nagrać wiadomość, należy postępować zgodnie z usłyszanymi wskazówkami.

1. Naciśnij [image] na Ekranie głównym.
2. Naciśnij symbol koperty Poczta głosowa, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i wideo.
3. Aby usłyszeć/obejrzeć nagrane wiadomości, należy postępować zgodnie z podanymi 

wskazówkami.

Poczta głosowa (wskaźnik poczty głosowej)
Jeżeli klawisz “Ekran główny” miga niebieskim świtałem, oznacza to, że mamy nową wiadomość 
(także po podniesieniu słuchawki będzie słyszalny przerywany dźwięk). Aby odsłuchać/obejrzeć 
wiadomość, należy aktywować klawiaturę i nacisnąć ikonę Poczta głosowa.

Wskazówki na temat Poczty głosowej
Aby zmienić liczbę sygnałów, po których nastąpi przekierowanie do poczty głosowej, należy wybrać 
*610 i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Opcje poczty głosowej
Po wysłuchaniu wiadomości można wybrać jedną z następujących opcji:

Klawisz Zadanie
# Zapisz wiadomość

2 Odtwórz ponownie

4 Przejdź do poprzedniej wiadomości

5 Odtwórz informacje dotyczące 
wiadomości

6 Przejdź do następnej wiadomości

7 Usuń wiadomość

* Przejdź do poprzedniego menu
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