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1. Naciśnij klawisz MENU w prawej dolnej części ekranu.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Wybierz opcję Sieć.
4. Naciśnij zakładkę Wi-Fi.
5. Zaznacz opcję Włącz i naciśnij Zastosuj.
6. Wybierz opcję Skanowanie.
7. Naciśnij dwa razy na wybraną nazwę sieci.
8. Wprowadź odpowiedni klucz (hasło) za pomocą klawiatury.  Zaznacz opcję Zapisz klucz.  Jeżeli 

klucz (hasło) nie jest wymagany, przejdź do kolejnego kroku.
9. Po wprowadzeniu klucza, ukryj klawiaturę naciskając symbol klawiatury w lewym dolnym rogu 

ekranu.
10. Naciśnij klawisz Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.
11. Naciśnij klawisz Ekran główny.  Poprawne podłączenie do sieci Wi-Fi nastąpiło, jeżeli w dodatku 

Info pojawi się zielona ikona w prawym górnym rogu oraz adres IP na dole ekranu.

(przydatne w przypadku ukrytej nazwy sieci)
1. Naciśnij klawisz MENU w prawej dolnej części ekranu.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Wybierz opcję Sieć.
4. Naciśnij zakładkę Wi-Fi.
5. Zaznacz opcję Włącz i naciśnij Zastosuj.
6. Wybierz opcję Zaawansowane.
7. Wybierz Zabezpieczenia na ekranie połączenia Wi-Fi i rozwiń menu. 

  Opcje do wyboru:  WEP/Otwórz; WEP/Współdzielone 
    WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
    WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Wprowadź odpowiedni klucz (hasło) za pomocą klawiatury.  Naciśnij Pokaż hasło, aby sprawdzić, 
czy klucz został prawidłowo wprowadzony.  Jeżeli klucz (hasło) nie jest wymagany, przejdź do 
kolejnego kroku.

9. Po wprowadzeniu klucza, ukryj klawiaturę naciskając symbol klawiatury w lewym  
dolnym rogu ekranu.

10. Aby wprowadzić nazwę sieci (ESSID) zaznacz TAK przy okienku Dostosuj ESSID, a następnie 
naciśnij środek okienka, aby wyświetliła się klawiatura.

11. Wprowadź nazwę sieci (ESSID).
12. Naciśnij klawisz Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.
13. Naciśnij klawisz Ekran główny.  wPoprawne podłączenie do sieci Wi-Fi nastąpiło, jeżeli w 

dodatku Info pojawi się zielona ikona w prawym górnym rogu oraz adres IP na dole ekranu.

SpoSób 2:  Manualne wySzukiwanie Sieci wi-Fi:  

SpoSób 1: AutomAtyczne wySzukiwAnie Sieci wi-Fi:

Po zapisaniu ustawień telefon 
powinien połączyć się z siecią 
Wi-Fi, jeżeli uwierzytelnienie jest 
prawidłowe, a sygnał sieci Wi-Fi 
wystarczająco mocny. 

Ikona siły sygnału sieci Wi-Fi  
wyświetli się w prawym górnym 
rogu ekranu. Po rejestracji numer 
telefonu w dodatku Info wyświetli się 
na zielono.

WAŻNE: jeżeli posiadasz połączenie 
z internetem zarówno przewodowe 
jak i bezprzewodowe, należy 
manualnie wybrać, z którego 
połączenia chcemy korzystać 
rozwijając listę i zaznaczając 
odpowiednią opcję z prawym  
górnym rogu ekranu.

Jeżeli telefon korzysta z internetu 
przewodowego, w prawym górnym 
rogu wyświetli się powyższa ikona. 
W przypadku korzystania z sieci 
bezprzewodowej (Wi-Fi) wyświetli  
się ikona:  

Ustawienia wi-Fi 
Wideotelefon ACN IRIS X 
obsługuje połączenie w 

standardzie 802.11b/g/n. 

Domyślnie funkcja Wi-Fi w 
telefonie jest wyłączona. 

Konfiguracji sieci 
bezprzewodowej można 

dokonać wybierając opcję 
Włącz w zakładce Wi-Fi.  

Istnieją dwie metody 
konfiguracji Wi-Fi.

Instrukcja  
konfiguracji  
sieci Wi-Fi


