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Instalacja wideotelefonu 
Prosimy odwołać się do dokumentu  Jak zainstalować wideotelefon ACN IRIS X ,który znajduje 
się na stronie Sklep Internetowy ACN lub na www.myacn.eu.  

 

Funkcjonalności 

Ekran główny i poruszanie się po menu 
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 
przesuwania.   
 
Klawisz Ekran główny, znajdujący się w centrum korpusu telefonu, pod ekranem, pozwala na 
szybki dostęp do ekranu głównego z dowolnego ekranu.  Jeżeli naciśniesz klawisz Ekran 
główny podczas, gdy działa dowolna aplikacja, aplikacja ta po powrocie do ekranu głównego 
pozostanie otwarta.  Do aplikacji można powrócić wybierając jej ikonę z paska stanu.  
Naciśnięcie klawisza Ekran główny przez 10 sekund spowoduje wyświetlenie się ekranu 
kalibracji. 
 
Pasek stanu pozwala na szybkie sprawdzenie statusu telefonu.  Po jego wybraniu wyświetli się 
szereg opcji: głośność, Wi-Fi wył./wł., sieć wył./wł.(Ethernet), DND (Nie przeszkadzać) oraz 
kamera wył./wł.  Użyj symbolu przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć te opcje.  Dodatkowo, 
dostępne są skróty do Ustawień oraz Data/czas.   
 
Poniżej znajduje się tabelka z wyjaśnieniami znaczenia poszczególnych ikon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria Ikon
a 

Definicja 

Sieć  Podłączony do sieci 

 
Brak połączenia z siecią 

Połączenia  Automatyczne odbieranie 



 Przekierowanie połączeń 

Głośność 
dzwonka 

 Głośność dzwonka, zakres od 0 do 
9 

Stan telefonu  Kamera wyłączona 

 Nie przeszkadzać (DND) 

 Nieodebrane połączenie  

Wyjście audio  Słuchawki w użyciu 

 Słuchawki podłączone 

 Głośnik włączony 

 Słuchawka podniesiona z widełek 

Wi-Fi  Siła sygnału sieci Wi-Fi, zakres od 
1 do 4 

 

 

 

 

Aplikacje  Budzik  

 Program uruchomiony w tle 

Urządzenia 
zewnętrzne 

 Karta SD 

 Pamięć przenośna USB 

 Klawiatura (podłączenie przez 
USB) 

 Myszka (podłączenie przez USB) 

 Lampka USD 1 



 Lampka USD 2 

 
HDMI  

 
 
Wideotelefon IRIS X może obsługiwać jednocześnie do trzech połączeń przychodzących i 
wychodzących. Kiedy słuchawka jest podniesiona, należy zawiesić połączenie, a następnie 
wybrać Linia1, Linia2 lub Linia3, aby rozpocząć dodatkowe połączenia. 
 
 

Słuchawka, głośnik i zestaw słuchawkowy 
Użytkownik wideotelefonu IRIS X może naprzemiennie korzystać ze słuchawki i głośnika (opcja 
głośnomówiąca) wybierając odpowiednie ikony na klawiaturze. Jeżeli podłączone są słuchawki, 
pojawi się także możliwość wyboru słuchawek.  Do wideotelefonu można podłączyć słuchawki o 
standardowej wtyczce 3,5 mm. 
 

Wykonywanie połączeń 
1. Poprzez opcję Telefon 

• Na stronie głównej wybierz ikonę Telefon  z menu na dole 
• Pojawi się klawiatura numeryczna 
• Wprowadź numer i naciśnij Połączenie audio lub Połączenie wideo  

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, naciśnij Wybierz ponownie  
 

2. Poprzez podniesienie słuchawki 
Podczas korzystania z innych aplikacji można podnieść słuchawkę i wykonać połączenie. 

• Po podniesieniu słuchawki pojawi się klawiatura numeryczna. 
• Wybierz Linię 
• Wprowadź numer i naciśnij Połączenie audio lub Połączenie wideo 

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, naciśnij Wybierz ponownie 
 

3. Poprzez Historię połączeń 
• Wejdź do menu wybierając ikonę MENU w dolnej części ekranu, a następnie 

wybierz opcję Historia połączeń  
• Na ekranie pojawi się ekran z zakładkami Wszystkie, Odebrane, Wybrane, 

Nieodebrane. Wybierz zakładkę z połączeniami, które chcesz zobaczyć. 
• Naciśnij , aby połączyć się z danym numerem. 
•  



 
 

Wykonywanie poł. Poprzez Historię połączeń 

 
4. Poprzez “Kontakty” 

• Wejdź do menu wybierając ikonę MENU w dolnej części ekranu. Wybierz opcję 
Kontakty.  

• Wyświetli się lista kontaktów. Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć. 
• Naciśnij , aby wykonać połączenie. Domyślnie połączenie nastąpi z numerem 

głównym przypisanym do danego kontaktu. 
 

 
 

Wykonywanie poł. poprzez Kontakty 
 

 
Aby zobaczyć więcej informacji na temat kontaktu, naciśnij na dany kontakt. Każdy 
kontakt posiada cztery rodzaje numerów: Służbowy, Domowy, Komórka, Faks. 
Naciśnij , aby połączyć się z danym numerem.  



 

Wykonywanie poł. poprzez Kontakty – informacje dot. kontaktu 
 

5. Poprzez Ulubione Kontakty z ekranu głównego 
Na ekranie głównym wybierz  ,a następnie , aby otworzyć dodatek Kontakty. 
Użytkownik może stworzyć własną listę ulubionych kontaktów. Wybierz kontakt i naciśnij 

, aby wykonać połączenie.  

 

Odbieranie połączeń 
1. Połączenie wideo: kiedy telefon zadzwoni, należy wybrać jedna z opcji: Akceptuj 

poł. głos., Akceptuj poł. wideo lub Odrzuć.  Użytkownik może wybrać sposób 
odebrania połączenia – głośnik, słuchawka lub zestaw słuchawkowy. Głośność 
połączenia można regulować za pomocą ikon z głośnikiem. 

 

 

Odbieranie poł. wideo 
 



 
 

2. Połączenie audio: Przy przychodzącym połączeniu głosowym możemy wybrać 
opcję Akceptuj poł. głosowe lub Odrzuć. 

 

 

Odbieranie poł. głosowego 
 

  
3. Nieodebrane połączenie: w przypadku nieodebranego połączenia na ekranie 

głównym wyświetli się informacja Połączenie nieodebrane. Poprzez naciśnięcie 
wiadomości można zobaczyć dokładne informacje na temat nieodebranego 
połączenia. Informacje te można tez uzyskać wybierając opcję Nieodebrane w 
Historii połączeń. 

 
 

 

Opcje połączeń 
Podczas trwania połączenia dostępnych jest szereg opcji, takich jak Połączenie zawieszone, Wycisz, 
Głośność, Prywatność (wył. obraz).  Są one dostępne poprzez menu Opcje. 
 
Podczas połączenia wideo można dotknąć ekranu, aby wyświetlić menu Opcje.  Aby zobaczyć menu, 

naciśnij .  Poniżej znajduje się tabelka z dostępnymi opcjami. 
 



 
 

Opcje dostępne podczas połączenia 
 

Opcje połączeń – wideotelefon ACN IRIS X 
OPCJA MENU FUNKCJA OPIS  

 

Klawiatura numeryczna Wybierz, aby wprowadzić  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. 

 

Głośność Regulacja głośności. 

Kamera Naciśnij, aby zmienić wyświetlany obraz.  Zobacz uwagi poniżej. 

Zrzut obrazu Naciśnij, aby zrobić zdjęcie tego, co na ekranie. Zdjęcie zostanie 
automatycznie zapisane w folderze Narzędzia > Zarzadzanie plikami 

Głośnik/Słuchawka/Zestaw 
słuchawkowy 

Wybierz odpowiednią ikonę, aby skorzystać z odpowiedniego wyjścia 
dźwięku – słuchawka, głośnik lub słuchawki  

Prosimy pamiętać:  
Wybranie opcji Kamera podczas połączenia zmieni wyświetlany obraz na jeden z 
następujących sposobów: osoba dzwoniąca - ¾ ekranu, osoba dzwoniąca - pełny ekran, osoba 
dzwoniąca - pełny ekran wraz z podglądem przesyłanego obrazu w prawym górnym rogu, 
przesyłany obraz - ¾ ekranu , przesyłany obraz - pełny ekran. 
 
 



 
 

Połączenie zawieszone (menu Opcje) 
Powoduje zawieszenie trwającego połączenia 

1. Aby zawiesić prowadzone połączenie, naciśnij Zawieś. Ikona linii podświetli się na 
żółto.  

 

 

Rozmowa zawieszona 
 

 
2. Aby powrócić do prowadzonej rozmowy, naciśnij Odwieś poł.  
 
3. Wykonywanie wielu połączeń jednocześnie: Po zawieszeniu połączenia 

użytkownik może wybrać inną linie, aby wykonać inne połączenie. W przypadku 
połączenia przychodzącego można wybrać Akceptuj lub Odrzuć po prawej stronie 
ekranu. Odebranie nowego połączenia przychodzącego spowoduje automatyczne 
zawieszenie prowadzonego połączenia.  

 



 
 

Wykonywanie wielu połączeń jednocześnie 
 
 

Połączenie trójstronne (menu Opcje) 
Prosimy pamiętać, że obecnie możliwe jest prowadzenie telekonferencji (trójstronne 
połączenie audio). Opcja wideokonferencji (trójstronne połączenie wideo) jest obecnie 
niedostępna. 

Aby rozpocząć telekonferencję, należy postępować z poniższymi wskazówkami: 
1. Rozpocznij połączenie z pierwszą osobą. 
2. Podczas połączenia rozwiń menu Opcje dotykając prawej ikony Opcje 

 . 
3. Naciśnij klawisz ZAWIEŚ 
4. Wybierz zakładkę Linia 2 w górnej części ekranu 
5. Wybierz numer drugiej osoby, z którą chcesz się połączyć 
6. Podczas połączenia rozwiń menu Opcje dotykając prawej ikony Opcje 

 . 
7. Naciśnij klawisz KONF (Konferencja) 
8. Potwierdź wybierając TAK 
9. Wszystkie trzy osoby mogą prowadzić rozmowę podczas telekonferencji. 

 

Wycisz 
Podczas połączenia opcja ta pozwala na wyłączenie mikrofonu w taki sposób, że druga strona 
nie słyszy dźwięku. 

1． Podczas trwania połączenia na ekranie wyświetli się Wycisz w pasku narzędzi Opcje po 
prawej stronie ekranu.  Jeżeli pasek narzędzi nie jest widoczny, należy nacisnąć prawą 
część ekranu.  Aby wyłączyć przekazywany dźwięk podczas połączenia, naciśnij 
Wycisz. 



2． Po wyciszeniu połączenia ekran będzie wyświetlał opcję Włącz mikrofon. Po 
naciśnięciu tego klawisza nastąpi ponowna transmisja dźwięku. 

 

Kamera – PIP (menu Opcje) 
Klawisz Kamera służy do zmiany obrazu na ekranie, który może być wyświetlany na pięć 
sposobów:  osoba dzwoniąca - ¾ ekranu, osoba dzwoniąca - pełny ekran, osoba dzwoniąca - 
pełny ekran wraz z podglądem przesyłanego obrazu w prawym górnym rogu, przesyłany obraz - 
¾ ekranu , przesyłany obraz - pełny ekran. 
 

DND - Nie przeszkadzać (pasek stanu) 
Po aktywacji tej opcji wszystkie połączenia będą traktowane, jak nieodebrane (domyślnie 
przekierowane do poczty głosowej), a telefon nie będzie dzwonić, a informacja o połączeniach 
przychodzących nie będzie wyświetlana na ekranie.   

Opcja ta dostępna jest poprzez pasek stanu na ekranie głównym.  Przesuń włącznik opcji DND 
(Nie przeszkadzać), aby włączyć/wyłączyć opcję Nie przeszkadzać  
 

Przekierowanie połączeń 
Pozwala na przekierowanie połączeń na inny numer telefonu – informacja o połączeniu nie 
będzie wyświetlana, a telefon nie będzie dzwonił. 
 
Opcję tę można aktywować specjalnym kodem.  Aby włączyć lub wyłączyć przekierowanie 
połączeń należy użyć następujących kodów: 
Włącz: Wybierz *72 a następnie wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierować 
połączenia przychodzące i naciśnij #. Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę (sygnał 
wybierania oznacza, że cyfry zostały wprowadzone prawidłowo). 
Wyłącz: Wybierz *73 i poczekaj na sygnał wybierania, a następnie odłóż słuchawkę. 
 

Blokowanie prezentacji numeru  
Opcja ta blokuje wyświetlanie się naszego numeru osobie, do której dzwonimy (do momentu 
wyłączenia opcji).  
 
Funkcję tę można aktywować specjalnym kodem.  Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie 
numeru należy użyć następujących kodów: 
Włącz: Wybierz *31 i wysłuchaj potwierdzenia. 
Wyłącz: Wybierz #32 i wysłuchaj potwierdzenia. 

 



Inne funkcje dostępne za pomocą kodów  
Wideotelefon ACN IRIS X oferuje szereg opcji, które można aktywować za pomocą dwu- lub 
trzycyfrowego kodu. Aby aktywować (lub deaktywować) opcję, należy podnieść słuchawkę i 
wprowadzić jeden z poniższych kodów.  Po wprowadzeniu kodu powinniśmy usłyszeć 
wiadomość potwierdzającą. 

Opcja  Włącz Wyłącz 
Przekierowanie do poczty 
głosowej (wszystkie poł.) 

*21  #21 

Blokowanie prezentacji 
numeru (do wszystkich)  

*31  #31  

Przekierowanie do poczty, gdy 
zajęty 

*40  #40  

Przekierowanie do poczty gdy 
nie odbiera 

*41  #41  

Wskaźnik połączenia 
oczekującego  

*43  #43  

Liczba dzwonków przed 
przekierowaniem do poczty 

*610  n/a 

Prezentacja numeru (dla 
pojedynczego połączenia)  

*65  n/a 

Wybieranie ostatniego numeru  *66  n/a 
Blokowanie prezentacji 
numeru (dla pojedynczego 
poł.)  

*67  n/a 

Oddzwanianie  *69  n/a 
Przekierowanie wszystkich 
połączeń na inny numer 
telefonu 

*72  *73  

Przekierowanie połączeń na 
inny numer telefonu gdy zajęty 

*90  *91  

Przekierowanie połączeń na 
inny numer telefonu gdy nie 
odbiera 

*92  *93  

Wskaźnik wiadomości 
głosowej  

*99  n/a 

 

 

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

1. Naciśnij ikonę Telefon  



2. Wybierz ikonę Poczta głosowa  
3. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła (hasło tymczasowe to 1234#) 
4. Aby zmienić hasło i nagrać powitanie należy postępować zgodnie z usłyszanymi 

wskazówkami. 
 
Odsłuchiwanie wiadomości 
Jeżeli masz nową wiadomość, klawisz Ekran główny będzie migał, a po podniesieniu słuchawki 
usłyszysz przerywany ton.  

 
1. Naciśnij ikonę Telefon w prawym dolnym rogu ekranu. 
2. Naciśnij ikonę Poczta głosowa 
3. Naciśnij ikonę Opcje, aby wyświetlić klawiaturę 
4. Wpisz swoje czterocyfrowe hasło (domyślnie ustawione jako 1234) i naciśnij # 
5. Aby odsłuchać wiadomości wybierz 1 

a. Zostaniesz poinformowany, czy jest to wiadomość wideo czy wiadomość 
głosowa. 

6. Wybierz 2, aby nagrać wiadomość, którą dzwoniący usłyszy w przypadku, gdy telefon 
jest zajęty 

a. Wybierz rodzaj powitania i postępuj zgodnie ze wskazówkami 
b. Kiedy nagrasz powitanie, naciśnij prawą część ekranu i wybierz Opcje Aby 

zakończyć nagrywanie powitania, naciśnij #. 
7. Wybierz 3, aby nagrać wiadomość, którą dzwoniący usłyszy w przypadku, gdy nie 

możesz odebrać telefonu 
a. Wybierz rodzaj powitania i postępuj zgodnie ze wskazówkami 
b. Kiedy nagrasz powitanie, naciśnij prawą część ekranu i wybierz Opcje Aby 

zakończyć nagrywanie powitania, naciśnij #. 
 

Aby zmienić liczbę dzwonków, po której nastąpi przekierowanie do poczty, wybierz *610 i 
postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami. 

 

Klawiatura 
Wideotelefon ACN IRIS X posiada wirtualną klawiaturę, która pozwala na wprowadzanie 
znaków i jest dostępna dla większości aplikacji i dodatków. 

 

Klawiatura wideotelefonu ACN IRIS X 
 



 
Ikona Funkcja 

 
Wielkie litery (Caps Lock) 

 
Ukryj klawiaturę 

 
Zmień na znaki z akcentem 

 
Cofnij i usuń (Backspace) 

 
Zmienia znaki wyświetlane na klawiaturze (litery, cyfry lub symbole) 

 

WAŻNE: do wideotelefonu można podłączyć zewnętrzną klawiaturę lub myszkę poprzez 
wejście USB. 

 

 

 

Aplikacje 
 

Budzik 
Wideotelefon ACN IRIS X posiada aplikację budzik, która daje możliwość ustawienia alarmu 
zgodnie z naszymi preferencjami. Budzik można ustawić poprzez MENU > Narzędzia > Budzik.  
 
Dostępne są trzy style budzika. Każdy posiada takie same opcje. Aby ustawić budzik, zaznacz 
Tak przy opcji Włącz alarm. Czas drzemki można ustawić w przedziale od 5 do 30 minut. 
Dźwięk alarmu można wybrać z zamieszczonych dźwięków lub dodać własne (w formacie mp3) 
wybierając opcję Przeglądaj i wybierając plik z zewnętrznego źródła.  
 
Aby wyregulować głośność dźwięku alarmu, wystarczy nacisnąć , aby zmniejszyć głośność 
lub , aby ją zwiększyć.  
 



Aby alarm był powtarzany w konkretne dni, wystarczy zaznaczyć te dni przy opcji Powtarzaj w 
dni. Po zaznaczeniu dnia, ikona będzie aktywowana z szarej na . 

 

Przeglądarka  
Wideotelefon ACN IRIS X posiada wbudowaną przeglądarkę stron internetowych. Naciśnij 
puste pole w pasku nawigacyjnym, aby wprowadzić adres strony (URL) za pomocą klawiatury i 
naciśnij Zatwierdź (Enter), aby wyświetlić stronę.  

• Przeglądaj stronę przesuwając ekran palcami. 

• Wybierz , aby przejść do poprzedniej strony lub , aby przejść do kolejnej. 
• Aby odświeżyć stronę, wybierz  
• Aby wyjść z przeglądarki, naciśnij  
• Po naciśnięciu czerwonego pola ze strzałką (po lewej stronie ekranu) pojawią się 

dodatkowe opcje. Dodatkowe opcje:  

− Historia  

− Zakładki  

− Import/Export Zakładek  

− Powiększ/Zmniejsz   

− Powróć do normalnego rozmiaru  
 

Kalkulator   
Wideotelefon ACN IRIS X posiada także kalkulator dostępny poprzez MENU >Narzędzia > 
Kalkulator. Z kalkulatora można korzystać poprzez klawiaturę. Operacji arytmetycznych 
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) dokonuje się wybierając klawisz z symbolem 
odpowiedniego działania.  
 

Dostępne są trzy rodzaje kalkulatora: Prosty, Naukowy oraz Finansowy.  

 



Kalkulator: Prosty 
 

\ 

Kalkulator: Naukowy 
 

 

Kalkulator: Finansowy 

 

Kalendarz  
Aplikacja Kalendarz dostępna jest poprzez MENU > Narzędzia > Kalendarz. Możesz sprawdzić 
wydarzenia zapisane w kalendarzu oraz zsynchronizować go z istniejącym kontem w 
kalendarzu Google.  

 



 

Aplikacja Kalendarz 
 

Wybierz  lub  aby wybrać rok i miesiąc. Po naciśnięciu na dzień w kalendarzu, data 
podświetli się na czerwono, a po prawej wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranej 
daty. 

Aby dodać wydarzenie: 

• Wybierz datę i naciśnij   w prawym oknie.  
• Wprowadź informacje dotyczące wydarzenia, takie jak: Co, Gdzie i Opis.  
• Wybierz czas wydarzenia. Jeżeli nie zaznaczysz opcji Cały dzień, pojawi się możliwość 

wyznaczenia przedziału czasowego.  
• W opcji Powtarzaj możesz wybrać częstotliwość alarmu dla zdarzenia: Bez powtarzania, 

Dziennie, Tygodniowo, Miesięcznie, Rocznie. 
 

 

Dodawanie wydarzenia w Kalendarzu 
 



 

Wydarzenie dodane do Kalendarza 
 

 

Ustawienia świąt w Kalendarzu 
 

Aby kalendarz pokazywał święta dla wybranych krajów, naciśnij Ustawienia i wybierz kraje z 
listy. Kalendarz może pokazywać święta dla maksymalnie trzech krajów. Po wybraniu krajów 
naciśnij Zapisz.  

Wideotelefon ACN IRIS X może zsynchronizować kalendarz z wydarzeniami w kalendarzu 
Google. Aby skorzystać z tej opcji, naciśnij Loguj u góry ekranu. Wprowadź dane logowania do 
twojego konta Kalendarz Google i naciśnij Loguj. 

 



 

Synchronizacja a Kalendarzem Google 
 

Po zalogowaniu do Kalendarza Google naciśnij Synch w górnej części ekranu.  

 

Historia połączeń  
Wideotelefon ACN IRIS X przechowuje w pamięci do 100 wybranych numerów, 100 połączeń 
odebranych i 100 nieodebranych. Historia połączeń jest dostępna poprzez MENU > Historia 
połączeń.  

 

Historia połączeń 
 

Spis połączeń posiada cztery kategorie: Wszystkie, Odebrane, Wybrane i Nieodebrane.  

Każdy zapis połączenia oferuje kilka opcji: Połącz , Wyślij wiadomość , Edytuj i 

Zapisz w Kontaktach  lub Usuń  dostępnych poprzez wybranie odpowiedniej ikony.  



Aby usunąć wszystkie połączenia w danej kategorii, wybierz Wyczyść w górnej części ekranu.  

 

Kontakty  
Aplikacja Kontakty pozwala na zarządzanie kontaktami. Możliwe jest zapisanie do 1000 
kontaktów i 20 grup. Grupy kontaktów służą do ich organizowania w grupy, np. członkowie 
rodziny, itp. Możesz także dodać numer telefonu do Czarnej Listy – połączenie z takiego 
numeru będzie od razu przekierowane do poczty głosowej. 
 

• Wybierz zakładkę Lista kontaktów lub Lista grup, aby zobaczyć i edytować 
kontakty/grupy.  

 
• W Liście kontaktów możesz wybrać grupę, aby zobaczyć wszystkie zawarte w niej 

kontakty. Aby wyszukać kontakt według nazwy, naciśnij na puste okienko obok ikony  . 

Następnie wpisz nazwę za pomocą klawiatury. Po wybraniu kontaktu naciśnij  , aby 
wykonać połączenie.  
 

• Jeżeli chcesz dodać kontakt do Ulubionych, naciśnij .   

• Aby usunąć kontakt, wybierz  .  
• Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat kontaktu, naciśnij na nazwę kontaktu.   
• Aby dodać nowy kontakt wybierz Nowy.  

 
Podczas edycji kontaktu odpowiednia klawiatura zostanie aktywowana po naciśnięciu na 
edytowane pole. Do każdego kontaktu można dodać własne zdjęcie i inny dzwonek.  Zdjęcia i 
dzwonki można także przypisać do grup w zakładce Lista grup. 
 
Aby importować/eksportować kontakty na lub z karty SD lub pamięci USB wybierz Opcje > 
Import/Eksport. Następnie zaznacz Import lub Eksport na kolejnym ekranie.  
 
Importu/eksportu kontaktów można dokonać w trzech rodzajach plików: XML, CSV oraz VCard.  
 
W przypadku Importu możesz wybrać opcję Wyczyść poprzednią listę oraz Nadpisz 
duplikaty. Należy także wybrać ścieżkę dla urządzenia, z którego będziemy importować pliki, 
w tym celu należy nacisnąć Przeglądaj. Aby zakończyć operację, naciśnij Import/Eksport. 
 
Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz Opcje > Usuń wszystko. 
 
 

Manager plików 
Zarządzanie plikami takimi jak muzyka, zdjęcia i inne dokumenty jest możliwe poprzez Opcje > 
Narzędzia > Manager plików. 



 

Manager plików 
 

Domyślnie można tam znaleźć pięć folderów: Pulpit, Wygaszacz, Zrzut ekranu, Dzwonek 
oraz Wideo. Jeżeli do wideotelefonu podłączone jest urządzenie USB, będzie ono widoczne w 
folderze Manager plików jako sda1 lub sdb1. 

Aby otworzyć plik (np. zdjęcie lub mp3) wystarczy nacisnąć na miniaturę pliku.  

Naciskając na miniaturę przez kilka sekund (2-4) uzyskamy dostęp do opcji dodatkowych, takich 
jak: Otwórz, Wytnij, Kopiuj, Zmień nazwę i Usuń.  

Aby wkleić skopiowany plik należy nacisnąć przez 2-4 sekundy na puste miejsce w folderze. 
Pojawią się dwie opcje do wyboru: Nowy folder oraz Wklej. Wybierz Wklej, aby wkleić plik do 
folderu.  Aby wkleić plik do nowego folderu, wybierz Nowy folder. 

Całkowita pojemność folderów wynosi 100 MB. Pliki powinny być zapisywane w folderach Zrzut 
ekranu, Dzwonki lub Wideo.  Pliki można także zapisywać bezpośrednio na karcie SD lub 
pamięci USB. 
 

Odtwarzacz multimedialny  
Odtwarzacz multimedialny pozwala na odtwarzanie muzyki i filmów. Obsługiwane formaty 
plików: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv (h263/h264/vp6), mp4 oraz 3gp.  
 

Odtwarzacz jest dostępny poprzez MENU > WIDEO > Odtwarzacz.  

Aby odtworzyć muzykę z folderu lokalnego lub urządzenia zewnętrznego, należy wybrać 
Opcje > Otwórz plik lub Dodaj plik do listy.   

Wyjście dla dźwięku (głośnik, słuchawki lub stereo) można wybrać poprzez Opcje > Wyjście. 



 Po dodaniu plików do listy wybierz opcję Powtarzania odtwarzania plików: Nie powtarzaj, 
Powtarzanie listy, Jedno powtórzenie. 

 

 

Odtwarzacz grający muzykę 
 

 

Poniższa tabelka zawiera wyjaśnienie znaczenia ikon widocznych w odtwarzaczu muzyki. 

Ikona Funkcja  

 Przejdź do następnego utworu z listy. 

 Odtwórz 

 Przejdź do poprzedniego utworu z listy. 

 Pauza/Stop 

 Głośność. Przesuń, aby wyregulować natężenie dźwięku. 

 Usuń utwór z listy. 

 Przesuwanie do poprzedniego utworu z listy. 

 Przesuwanie do następnego utworu z listy. 

 Opcje: Dodaj plik do listy, Otwórz plik, Otwórz folder, Wyjście, Wyczyść 
listę 



 Powtarzanie: Jedno powtórzenie, Powtarzanie listy, Nie powtarzaj 

 

 

Jeżeli wybrałeś film, wyświetli się on na ekranie. Załadowanie filmu może trochę potrwać.  

 

Odtwarzacz odtwarzający film 
 

Poniższa tabelka zawiera wyjaśnienie znaczenia ikon widocznych w odtwarzaczu filmów. 

Ikona Funkcja  

 Wyjście: Stereo 

 Wyjście: Słuchawki. Dostępne tylko po podłączeniu słuchawek. 

 Wyjście: Głośnik 

 Stop 

 Pauza 

 Pełny ekran 

 Wyjdź 

 

 



Zwiastuny filmów 
Aplikacja Zwiastuny filmów pozwala na obejrzenie najnowszych zwiastunów filmowych oraz 
dostarcza informacji na ich temat.  
 
Wybierz MENU > WIDEO > Zwiastuny.  Na ekranie wyświetlą się najnowsze filmy.  Wybierz 
zwiastun, który chcesz obejrzeć naciskając na jego miniaturę. 
 
Aby poruszać się pomiędzy ekranami, użyj strzałek   .  

 

 
Zwiastuny filmów 

 

 

 

Wybierz, aby obejrzeć zwiastun 

 
 



Kamera (PIP) 
Wideotelefon posiada wbudowaną kamerę, za pomocą której można robić zdjęcia ekranu i 
nagrywać filmy.  
 
Z kamery można skorzystać poprzez MENU > Kamera. 
 
Aby zrobić zdjęcie tego, co na ekranie, wybierz Zrzut ekranu. Zdjęcie zostanie automatycznie 
zapisane w folderze Zrzut ekranu w Manager plików. 
 
Aby nagrać film, wybierz Nagraj. Nagranie zostanie automatycznie zapisane w folderze Wideo 
w Manager plików. 
 

Przeglądarka zdjęć 
Zdjęcia najlepiej oglądać poprzez MENU > Zdjęcia > Przeglądarka zdjęć. Obsługiwane 
formaty zdjęć: png, jpeg, and gif.  

 

Wybierz folder, z którego chcesz obejrzeć zdjęcia.  Można także wyświetlić zdjęcia z pamięci 
USB. 

 

  

Otwieranie folderu za pomocą przeglądarki zdjęć 
 

Naciśnij na folder, aby zobaczyć zdjęcia.  Ekran będzie wyglądał podobnie, jak powyżej. Na 
przykład, otwórz pierwsze zdjęcie z folderu Wygaszacz. 

 



 

Wyświetlanie zdjęcia za pomocą przeglądarki 
 

Zdjęcia na ekranie można przesuwać palcami. Aby zobaczyć zdjęcie na pełnym ekranie, 
wybierz  . 

 

Wyświetlanie zdjęcia za pomocą przeglądarki 
 

Możesz powiększać/zmniejszać zdjęcie, obracać (zgodnie lub przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara), odwracać (pionowo lub poziomo) lub wyświetlić jako pokaz slajdów. W 
przypadku pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w wybranych odstępach czasowych 
(10, 15 lub 20 sekund).   

Ikona Funkcja  



 Pokaż poprzednie zdjęcie 

 Pokaż następne zdjęcie 

 Pełny ekran 

 Pokaz slajdów 

 Wyjdź 

 Pokaż zdjęcie w przeglądarce 

 Powiększ 

 Pomniejsz 

 Wypełnij ekran 

 Wypełnij ekran 

 Odwróć w poziomie 

 Odwróć w pionie 

 Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

 Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

 

 

Pokaz slajdów  
Aplikacja Pokaz slajdów pozwala na płynne wyświetlenie zbioru zdjęć. Dostęp do aplikacji 
można uzyskać poprzez MENU > Zdjęcia > Pokaz slajdów.  

 



 

Ustawienia pokazu slajdów 
 

Jeżeli w opcji Źródło wybrano Dopasowany folder, należy wskazać miejsce zapisania folderu 
naciskając Przeglądaj. Folder może znajdować się w pamięci telefonu lub na nośniku 
zewnętrznym. 

 

YouTube  
Aplikacja YouTube jest dostana poprzez MENU>Wideo > YouTube lub poprzez pasek 
szybkiego dostępu na ekranie głównym. 
 
Poza oglądaniem nagrań wideo, można także wyszukiwać nagrania według słów kluczowych 
lub kategorii. Aby wyszukać według słowa kluczowego, wystarczy nacisnąć Szukaj. Następnie 
należy wprowadzić słowo w polu Szukaj słowa i nacisnąć Szukaj.  
 

Zdjęcia ze świata  
Aplikacja Zdjęcia ze świata oferuje możliwość obejrzenia tysięcy zdjęć z wielu krajów na całym 
świecie. Aby wejść do aplikacji wybierz MENU > Zdjęcia > Zdjęcia ze świata. Zdjęcia 
pogrupowane są według regionów.  

 



 

Zdjęcia ze świata 
 

Wybierz kraj i region.  Na ekranie pojawią się zdjęcia.  Naciśnij , aby przejść do 
kolejnej strony i przesuwaj ekran w dół lub na górę strony. Aby wyświetlić zdjęcie za 
pomocą Przeglądarki zdjęć, naciśnij na jego miniaturę.  Aby uzyskać więcej informacji na 
temat Przeglądarki zdjęć, prosimy odwołać się do poprzedniego rozdziału. 

 

 

Zdjęcia ze świata 



 

Dodatki 
Możesz dostosować wygląd ekranu głównego umieszczając na pulpicie różne dodatki. 

Aby spersonalizować pulpit, naciśnij przez 2-4 sekundy na wyświetlany na pulpicie dodatek 
(zegar, informacje) dopóki nie wyświetlą się dwie opcje Ustawienia  i Zamknij  .  

Możesz tez zmienić miejsce wyświetlania dodatku przesuwając go palcami. Dodatek można też 
przesunąć na inny ekran. 

Aby otworzyć nowy dodatek, naciśnij  a rozwinie się pasek dodatków na dole ekranu 
wyświetlając opcje Info, Pogoda, Kontakty, Zegar, oraz Ramka cyfrowa.  Aby ukryć pasek 

dodatków, naciśnij . 

Poniżej przedstawiamy opis, jak korzystać z dodatków.  

Ulubione kontakty  
Możesz zapisać na pulpicie kontakty, z których najczęściej korzystasz. 
Przesuwaj ekran w lewo i prawo, aby wybrać kontakt z listy ulubionych. Wybierz  , aby 
wykonać połączenie.  

Poniżej znajduje się tabelka zawierająca więcej opcji dla tego dodatku. 

Ikona Funkcja 

 Połącz się z ulubionym kontaktem 

 Wyślij wiadomość do ulubionego kontaktu 

 Dodaj nowy ulubiony kontakt z listy kontaktów 

 Usuń kontakt z listy ulubionych 

 Edytuj wybrany kontakt 

 

Info  
Menu Info pokazuje trzy linijki z informacjami na temat telefonu.  Pierwsza linia wyświetla nasz 
numer telefonu i powinna być podświetlona na zielono, jeżeli telefon jest odpowiednio 
zarejestrowany w usłudze. Druga linia to także nasz numer telefonu. Trzecia linia to także adres 
IP telefonu. 



Ramka cyfrowa  
Dodatek Ramka cyfrowa pozwala na odtwarzanie zdjęć na ekranie głównym. Naciśnij dodatek 
ramka cyfrowa, aby wyświetlić go na ekranie. Naciśnięcie na dodatek spowoduje wyświetlenie 
ścieżki dla zdjęcia. 
 

Pogoda 
Informacje o pogodzie pokazują wilgotność, widoczność (w milach), kierunek i siłę wiatru (m/s) 
oraz temperaturę. 
 
Aby zmienić ustawienia pogody, naciśnij  . Wybierz Czas odświeżania (min) oraz Jednostkę 
(stopnie Farenheita lub Celsjusza) zgodnie z preferencjami.  

Aby sprawdzić pogodę w danym miejscu, należy najpierw dodać to miasto. Naciśnij puste pole 
Nazwa miasta i wprowadź nazwę miasta za pomocą klawiatury. Naciśnij Szukaj.  Rezultaty 
wyświetlą się w okienku Wyniki wyszukiwania. Wybierz miasto i naciśnij Dodaj.  

Możesz dodać więcej niż jedno miasto. Aby usunąć miasto, wybierz miejscowość z okienka 
Miasto i naciśnij Usuń.  

Zegar światowy 
Dodatek Zegar pozwala na wyświetlanie na pulpicie zegarka pokazującego czas w strefie 
czasowej naszego wyboru.  
 
Aby ustawić czas, aktywuj Ustawienia naciskając i przytrzymując zegar na ekranie. Następnie 
naciśnij .   
 
Możesz zmienić Nazwę oraz Styl dla zegara.  Nastąpi podgląd wybranego stylu.  

 

Ustawienia zegara > Wygląd 
 



Naciśnij na Strefa czasowa, aby wyświetlić listę opcji.  Po zaznaczeniu odpowiedniej strefy 
czasowej, czas wskazywany przez zegar zostanie zaktualizowany.  

Prosimy pamiętać: strefa czasowa wybrana dla Zegara nie wpływa na strefę czasową 
wybraną w Ustawieniach telefonu – menu Czas. 

 

 
Ustawienia Zegara > Strefa czasowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ustawienia systemowe 
 

Ustawienia systemowe pozwalają na konfigurację takich ustawień jak: Kalibracja ekranu, 
Czas, Wyświetlacz, Konserwacja, Kamera, Wideo, Opcje połączeń, Wygaszacz, Tło, 
Sygnały i Język.  Większość z tych ustawień jest dostępna poprzez MENU > Ustawienia 
systemowe. 

 

Kalibracja ekranu  
Ekran wideotelefonu ACN IRIS X może zostać skalibrowany, aby dostosować jego wrażliwość 
na dotyk. 

1. Naciśnij klawisz Ekran główny przez 1 sekundę, aby powrócić do strony głównej. 
2. Naciśnij klawisz Ekran główny przez około 10 sekund.  Po zwolnieniu klawisza 

powinien wyświetlić się ekran z Programem do kalibracji ekranu. (jeżeli ekran nie 
pojawi się, ponów proces)   

3. Po wyświetleniu się ekranu kalibracji, dotknij rysikiem krzyżyk, który pojawi się w pięciu 
miejscach ekranu. 

4. Naciśnij klawisz Ekran główny, aby zakończyć kalibrację. 
 

Ustawienia sieci  
Wideotelefon ACN IRIS X może zostać podłączony do sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowej 
(Wi-Fi).  Ustawienia sieci można zmienić poprzez MENU > Ustawienia systemowe > Sieć.  
 

W zakładce Ethernet można ustawić telefon tak, aby otrzymywał adres IP automatycznie 
poprzez DHCP lub ustawić statyczny adres IP.  Radzimy ustawić domyślnie DHCP. 

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: 

 
Sposób 1: Automatyczne wyszukiwanie sieci Wi-Fi: 
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. 
 
 
Sposób 2:  Manualne wyszukiwanie sieci Wi-Fi:  (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.  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. 
 

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 posiadacie Państwo 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 ikona 

.  W przypadku korzystania z Wi-Fi wyświetli się ikona .   

 

Ustawienia czasu   
Czas w wideotelefonie ACN IRIS X może zostać ustawiony automatycznie poprzez serwer NTP. 
Możesz skorzystać z gotowej Strefy czasowej lub dokonać Wyboru strefy czasowej. Ustawienia 
czasu i daty można dokonać poprzez MENU > Ustawienia systemowe > Czas. 
 

 

Ustawienia czasu  
 

W opcji Ręczna możesz wprowadzić ręcznie datę i godzinę i nacisnąć Zastosuj. Naciśnij na 
klawisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Godzina zostanie wyświetlona w 
prawym górnym rogu ekranu na pasku stanu. 

WAŻNE: Strefa czasowa wybrana w tym menu nie wpływa na strefę czasową wybraną w 
dodatku Zegar. 

 

Wyświetlacz  
Ustawienia Wyświetlacza są dostępne poprzez MENU > Ustawienia > Wyświetlacz.   Jasność 
ekranu można ustawić naciskając prawą lub lewą część kursora na wskaźniku jasności LCD. 
Jasność zawiera się w przedziale od 1 do 10, po dokonaniu zmian naciśnij Zapisz. 

Możesz także zmienić Rozmiar czcionki na Duży, Normalny (domyślnie) lub Mały. 

 



 

Ustawienia ekranu 
 

 

 

 

 

 

Konserwacja 
W ustawieniach Konserwacja dostępnych poprzez MENU > Ustawienia systemowe > 
Konserwacja znajdują się cztery zakładki: Restart, Kopia zapasowa, Testy fabryczne i 
Debugowanie.  
 

Restart 

 
Zakładka Restart oferuje możliwość zrestartowania urządzenia lub przywrócenia ustawień 
fabrycznych. 

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne telefonu, należy postępować zgodnie z 
poniższymi wskazówkami: 

Krok 1: Wybierz MENU, a następnie Ustawienia systemowe.  

Krok 2: Wybierz opcję Konserwacja i zakładkę Restart. 

Krok 3: Wybierz opcję Reset fabryczny.  



Krok 4: Naciśnij OK. W telefonie przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne 
(domyślne). 

Ostrzeżenie: przywrócenie do ustawień fabrycznych skasuje wszystkie dane 
wprowadzone do telefonu, w tym także wszystkie kontakty. 

Uwaga: Po przywróceniu do ustawień fabrycznych niezbędne będzie dokonanie jednej lub 
więcej kalibracji, zanim zostanie wyświetlony ekran główny.   Aby dokonać kalibracji, prosimy 
postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie. 

Kopia zapasowa 
Zakładka Kopia zapasowa zawiera opcję Kopiowania i Przywracania ustawień, dzięki czemu 
można regularnie kopiować i przywracać ustawienia telefonu, w zależności od potrzeb. 
Rozwiń menu Częstotliwość wysyłania danych, aby wybrać odpowiednią opcję.   

Naciśnij Wyślij teraz lub Przywróć teraz, aby rozpocząć operację. Wysłany plik będzie plikiem 
przypisanym do adresu MAC telefonu. 

 

 
Konserwacja > Kopia zapasowa 

 

 

Testy fabryczne 
W zakładce Testy fabryczne znajduje się kilka testów diagnostycznych dla ekranu, kamery, 
dźwięku i obrazu, a także ekranu dotykowego. Aby przeprowadzić test, naciśnij Start i postępuj 
zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.  
 

Debugowanie 
Zakładka Debugowanie zawiera specjalne narzędzie do redukowania liczby błędów w 
oprogramowaniu wideotelefonu ACN IRIS X. W ten sposób dużo łatwiej jest zdiagnozować 



problemy, które mogą pojawić się w systemie. Aby rozpocząć, uruchom aplikację 
Debugowania naciskając na Start obok opcji Przechwytywanie pakietów.  Aby wykonać test 
połączenia sieciowego, wprowadź adres IP w okienko Test sieci (ping). Aby zatrzymać 
operację, naciśnij Stop.  

 

Kamera  
Ustawienia kamery dostępne poprzez MENU > Ustawienia > Kamera pozwalają na 
dopasowanie ustawień kamery wbudowanej w wideotelefon ACN IRIS X. Dostępne są 
następujące ustawienia: Tryb koloru (Monochromatyczny, Kolorowy), Balans bieli 
(Automatyczny, Stały), Odświeżanie pola (Automatyczne, 50 HZ, 60 HZ) oraz Korekcja 
soczewki (Włącz, Wyłącz).      

 

Ustawienia kamery 
 

Ustawienia domyślne powinny być wystarczające dla większości użytkowników.   

Wygaszacz  
Kiedy telefon nie jest używany, na ekranie mogą pojawiać się zdjęcia, zgodnie w konfiguracją 
Wygaszacza. Folder domyślny dla zdjęć wygaszacza można znaleźć poprzez MENU > 
Narzędzia > Manager plików > Wygaszacz. Można także wybrać zdjęcia z folderu lokalnego 
lub zewnętrznego wybierając opcję Folder dostosowany z menu Serwer wygaszacza. 
 
Opcja Przedział pozwala na ustawienie odstępu czasu (w sekundach), w jakim będą 
wyświetlane wybrane zdjęcia. Opcja Limit czasu pozwala na ustawienie czasu, jaki minie od 
momentu korzystania z wideotelefonu do momentu pokazania się wygaszacza. Telefon 
zostanie przełączony na tryb oszczędzania energii, jeżeli wprowadzimy wartość (w sekundach) 
w opcji Czas automat. wyłączenia LCD. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij Zapisz. 

Tło  
Wideotelefon ACN IRIS X posiada cztery pulpity, a każdy z nich może posiadać inne tło, w 
zależności od naszych preferencji. 
 



Dla każdego pulpit można wybrać kolor tła lub zdjęcie z lokalnego lub zewnętrznego nośnika. 
Po wybraniu tła można je zobaczyć na podglądzie. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij 
Zapisz. 
 

 

Ustawienia tła. 

 

Sygnały 
Ustawienia sygnałów pozwalają na dostosowanie głośności i dzwonków. Menu Sygnały jest 
dostępne poprzez MENU > Ustawienia systemowe > Sygnały. 

 
Zakładka Głośność pozwala na regulację głośności poprzez naciśnięcie  lub .  
 

 

Sygnały > Głośność 
 

W zakładce Sygnały można dopasować Sygnał wydarzenia (dla wydarzeń w Kalendarzu), 
Sygnał dla nowej wiadomości oraz Sygnał klawiszy (przy dotykaniu ekranu). Wszystkie 



dźwięki mogą być pobrane z istniejących dźwięków w telefonie lub pobrane z urządzenia 
zewnętrznego (wybór opcji Dostosuj).  

 

 

 

W zakładce Dzwonki można wybrać dzwonek dla połączeń przychodzących. Aby zapisać 
wprowadzone zmiany, naciśnij Zapisz. 

 

 

Ustawienia dzwonków 
 

Język  
Wideotelefon ACN IRIS X posiada wgranych kilka języków.  Aby wybrać język wideotelefonu, 
rozwiń menu przy opcji Wybierz język. Naciśnij Zapisz, na ekranie pojawi się następująca 
wiadomość: Czy chcesz zrestartować urządzenie, aby zatwierdzić zmiany? Wybierz Tak, 



aby zrestartować telefon od razu, lub Nie, aby zmiany zostały wprowadzone po późniejszym 
restarcie urządzenia.  
 

 

Ustawienia języka 
 

 

Informacje systemowe  
Poprzez MENU > Informacje systemowe można sprawdzić stan konta, system oraz sieci.  
Zakładka Konto pokazuje stan kont oraz rejestracji telefonu. 
 
Prosimy pamiętać: ten ekran pokazuje kilka kont.  Wideotelefon ACN IRIS X oferuje jeden 
numer telefonu, za pośrednictwem którego można wykonywać do trzech połączeń jednocześnie.  
Ta opcja pojawia się w postaci wielokrotnych kont. 

 
 



 

Informacje o koncie 
 

Zakładka System pokazuje model urządzenia, wersję hardware’u, numer seryjny oraz wersję 
oprogramowania.  

 

 

Informacje na temat systemu 
 

Zakładka Sieć zawiera informacje na temat adresu MAC, adresu IP, maski podsieci, serwera 
DNS i typu NAT’a.  



 

Informacje na temat sieci 
 

 

Ustawienia zaawansowane 
 

Wejście USB 
Do wideotelefonu ACN IRIS X można podłączyć poprzez wejście USB następujące urządzenia: 
klawiatura, myszka oraz pamięć przenośna.  
 
Po podłączeniu urządzenia zostanie ono automatycznie wykryte (jeżeli jest obsługiwane) przez 
wideotelefon.  
 

Zrzut ekranu 
Jeżeli do wideotelefonu została podłączona klawiatura, można zrobić zrzut ekranu (screenshot): 

1. Naciśnij Control, Alt  i Enter, aby zapisać obraz tego, co jest wyświetlane na ekranie.  
2. Wejdź do Managera plików, aby skopiować zdjęcie na zewnętrzną pamięć USB lub 

kartę SD. 
 

 



 

Rozwiązywanie problemów 
Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące problemy. 

Wideotelefon nie reaguje na polecenia wprowadzane za pomocą 
ekranu dotykowego. 
Ekran kalibracji pozwala na dostosowanie wrażliwości ekranu na dotyk, tak, aby wideotelefon 
odpowiednio reagował.  

1. Naciśnij klawisz Ekran główny przez około 1 sekundę.  Wyświetli się ekran główny. 
2. Naciśnij klawisz Ekran główny przez około 10 sekund.  Po zwolnieniu klawisza 

powinien wyświetlić się ekran z Programem do kalibracji ekranu.  
3. Następnie należy dotknąć (palcami lub rysikiem) krzyżyk, który pojawi się po kolei w 

pięciu miejscach. 
4. Naciśnij klawisz Ekran główny, aby zakończyć kalibrację. 
 

Nie można wykonywać ani odbierać połączeń 
Sprawdź, czy wideotelefon jest prawidłowo zainstalowany.  (W tym celu odwołaj się do 
Instrukcji instalacji wideotelefonu ACN IRIS X) 

Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do wideotelefonu. 

1. Jeżeli zasilacz jest podłączony do przedłużacza lub filtra przeciwprzepięciowego, 
należy upewnić się, że jest on włączony. 
 
Sprawdź, czy klawisz Ekran główny jest podświetlony lub miga. 
 

2. Wideotelefon ACN IRIS X wymaga użycia routera, a ACN poleca router Cisco 
Linksys E-1200.  Wideotelefon ACN IRIS X posiada dwa wejścia Ethernet.  Jedno 
wejście jest oznaczone jako Network, drugie jako PC. Do wejścia Network należy 
podłączyć router.  Do wejścia PC można podłączyć komputer lub inne urządzenie w 
razie potrzeby. Sprawdź połączenie z internetem (otwórz swoją ulubioną stronę 
internetową za pomocą komputera). 

 
3. Instalacja urządzenia może potrwać.  Pierwszej instalacji wideotelefonu ACN IRIS X 

powinno dokonać się za pośrednictwem sieci przewodowej.  Pierwsze podłączanie 
może zająć nawet 10 minut, w zależności od prędkości połączenia z internetem.  
Wideotelefon może restartować się 2 do 3 razy. W tym czasie nie należy odłączać 
wideotelefonu IRIS X ani próbować wykonywać połączeń.  Bardzo ważne jest 
dokonanie pierwszej kalibracji po włączeniu telefonu. 

 
 

Problem z połączeniem Wi-Fi 



Sprawdź połączenie z internetem otwierając swoją ulubioną stronę internetową za pomocą 
komputera podłączonego kablem do tego samego routera, co wideotelefon. 

1. Podłącz wideotelefon do internetu za pomocą przewodu, aby sprawdzić, czy 
wideotelefon funkcjonuje prawidłowo. 

2. Jeżeli wideotelefon ACN IRIS X dział poprawnie po podłączeniu do sieci 
przewodowej, sprawdź, czy twoja sieć Wi-Fi działa poprawnie i czy jest ona 
poprawnie skonfigurowana w wideotelefonie ACN IRIS X (Ustawienia Wi-Fi w 
części Ustawienia systemowe niniejszego dokumentu). 

3. Rozwiązywanie problemów z Wi-Fi: 

i. Upewnij się, że opcja Wi-Fi jest włączona.  Przejdź do Ekranu głównego, 
naciśnij na pasek stanu u góry i przesuń włącznik Wi-Fi tak, aby 
wskazywał Włączone (On). 

ii. Zrestartuj wideotelefon ACN IRIS X. 

iii. W menu Wi-Fi wybierz opcję Skan, dwukrotnie naciśnij na wybraną 
nazwę sieci (ESSID) i naciśnij Zapisz. 

iv. W menu Wi-Fi wybierz opcję Skan, dwukrotnie naciśnij na wybraną 
nazwę sieci (ESSID) i odznacz opcję Zapisz, wprowadź ponownie 
odpowiednie hasło (klucz), odznacz Zapisz i naciśnij Zapisz. 

v. W menu Wi-Fi wideotelefonu odznacz opcję Wi-Fi i wybierz Zastosuj, 
następnie zaznacz opcję Wi-Fi, ponownie naciśnij Zastosuj i Zapisz. 

b. Połączenie Wi-Fi działa prawidłowo, gdy u góry Ekranu głównego widoczna jest 
ikona połączenia Wi-Fi, górna ikona dodatku Info wyświetla się na zielono, a w 
dolnej części tego dodatku widoczny jest adres IP. 

 
Chcę skorzystać z Mi-Fi lub Cradlepoint 
Wideotelefon ACN IRIS X najsprawniej funkcjonuje będąc podłączony do internetu za pomocą 
przewodu (DSL, sieć przewodowa – co najmniej 384 K).  Urządzenia Mi-Fi i Cradlepoint 
korzystają z technologii internetu bezprzewodowego (3G/4G), który posiada zmienną siłę 
sygnału i łatwo ulega różnym czynnikom wpływającym na jego funkcjonowanie.  Dlatego też 
ACN nie zaleca korzystania z tych technologii, pomimo, że technicznie mogą one funkcjonować 
z wideotelefonem ACN IRIS X. 

Zewnętrzny ekran (HDMI) nie działa 
Opcja ta będzie dostępna w przyszłości.  Obecnie istnieje wiele typów telewizorów, które mogą 
nie funkcjonować poprawnie. ACN pracuje nad rozszerzeniem tej funkcji. 
 
Z jakiego portu UDP korzysta wideotelefon ACN IRIS X? 
Wideotelefon ACN IRIS X do komunikacji z siecią ACN korzysta z portów UDP 5004-5007 oraz 
5065. 
 

Minimalna przepustowość 



Wideotelefon ACN IRIS X wymaga stałego sygnału i minimalnej przepustowości 384 kb/s (w 
obie strony).  Nie ma możliwości regulowania minimalnej przepustowości. 
 

 
Jak wyregulować kamerę? 
Kamera wbudowana w wideotelefon może zostać zrotowana do środka wideotelefonu, aby 
wyłączyć możliwość przesyłania obrazu.  Jeżeli chcesz skorzystać z kamery, upewnij się, że jej 
obiektyw jest widoczny nad ekranem.  W górnej części tyłu wideotelefonu ACN IRIS X znajduje 
się pokrętło do regulowania pozycji kamery. 
 
Podczas połączenia wideo widzę tylko siebie 
Wciśnięcie opcji Kamera (PIP) podczas połączenia może spowodować, że na ekranie wyświetli 
się widok własny.  Zmiany obrazu widocznego na ekranie można dokonać naciskając ten sam 
klawisz (Kamera – PIP)   
 
Obraz jest zbyt ciemny 
Aby obraz podczas połączenia wideo był dobrze widoczny, obydwie osoby (lub przedmioty) po 
obu stronach powinny być dobrze oświetlone – źródło światła powinno znajdować się 
naprzeciwko rozmówcy. 
 
 
Czułość ekranu dotykowego   

1. Do obsługi wideotelefonu ACN IRIS X najlepiej jest używać specjalnego rysika.  Rysik 
jest zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować działanie ekranu dotykowego.   
 

2. Jeżeli wideotelefon nie był używany przez dłuższy czas, na początku ponownego 
uruchomienia może nastąpić pewne opóźnienie w reagowaniu na polecenia.   
 

3. Jeżeli ekran dotykowy nadal nie reaguje na polecenia, konieczne może być wykonanie 
kalibracji, zgodnie z instrukcjami podanymi we wcześniejszym rozdziale. 
 

4. Jeżeli otwartych jest zbyt wiele aplikacji i dodatków, wideotelefon może funkcjonować 
wolniej lub wyrejestrować się.  Jednocześnie nie powinno się otwierać więcej niż 10 
dodatków.  W każdym dodatku można otworzyć trzy opcje, wyjątkiem są Kontakty, 
gdzie można jednocześnie otworzyć tylko jeden kontakt.  Aby zamknąć dodatek należy 
przez kilka sekund nacisnąć na dodatek wyświetlony na ekranie, dopóki nie pokaże się 
opcja Zamknij, a następnie wybrać opcję Zamknij. 
 

Wirtualna klawiatura 
Wirtualna klawiatura posiada klika zestawów znaków.  Naciśnięcie jednego z dwóch 
klawiszy w prawym dolnym rogu klawiatury spowoduje wyświetlenie się innego zestawu 
znaków.  Przykład: Naciskając klawisz ½ w momencie wyświetlania się standardowych 
znaków spowoduje wyświetlenie się znaków takich jak #,?, * i inne. 

 



 

  

 
 
 
Chcę podłączyć klawiaturę/myszkę. 
Podłączenie myszki lub zewnętrznej klawiatury może znacznie ułatwić korzystanie z 
wideotelefonu. Wystarczy podłączyć urządzenie do wejścia USB w wideotelefonie. Urządzenie 
zostanie wykryte automatycznie. 
 

Jak zresetować wideotelefon do ustawień fabrycznych? 
Ostrzeżenie: przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszelkich 
informacji wprowadzonych do wideotelefonu, w tym kontaktów, zdjęć, filmów i ustawień 
kalendarza.   
Radzimy skorzystać z tej opcji tylko w przypadku otrzymania takiego zalecenia od Działu 
Technicznego ACN.  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy skorzystać z sekcji 
Ustawienia systemowe. 



 

Specyfikacja techniczna wideotelefonu ACN IRIS X 
 
Specyfikacja funkcji 
Standardy 
kompatybilne 

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

Interfejs 2x 10/100Mbps port Ethernet ze zintegrowanym PoE, 2x  
Wejście USB (2.0), gniazdo słuchawkowe 3.5mm, wejście na kartę SD, wbudowane Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Jakość dźwięku Zaawansowane DSP , Silence Suppression, VAD, CNG, AEC i AGC 
Jakość obrazu Obraz w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu kodeka H.264 
Zaawansowane 
opcje wideo 

7-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 800 x 480 , kąt obrotu kamery 45 stopni, zaawansowane 
soczewki VGA, auto fokus, automatyczna ekspozycja, zoom optyczny i cyfrowy (x2), Camera Block, PIP 
oraz możliwość zrzutu ekranu 

Funkcje aplikacji Tradycyjne funkcje: prezentacja numeru, połączenie oczekujące, rozmowa zawieszona, połączenie 
trójstronne (telekonferencja), wyciszenie, automatyczne wybieranie 
Aplikacje: Przeglądarka, YouTube, Pogoda, Odtwarzacz, Przeglądarka zdjęć, Gry, Kalkulator, Budzik, 
Manager plików, itp. 

 
Specyfikacja sprzętu 
Wejście Ethernet Port Ethernet 10M/100M (auto-sensing, dual switched) 
LCD Ekran dotykowy LCD 800 x 480 
Kamera Ruchoma kamera 1.3M pikseli z opcją prywatności (VGA) 
Porty dodatkowe HDMI, gniazdo słuchawkowe 3.5mm, 2 x USB 2.0, wejście na kartę SD 
Obudowa Czarny plastik ABS, płaski panel z 1 klawiszem, podpórka 
Zasilanie Wejście: 100-240V AC 

Wyjście: 12V DC, 1.5A 
Możliwość zastosowania wtyczki amerykańskiej/angielskiej/australijskiej i europejskiej 
8’ przewód zasilający 

Wymiary 243,5 mm x 168 mm x 36 mm 
Waga 1,04 kg (telefon ze słuchawką i uchwytem), 1,95 kg (cała paczka) 
Temperatura 
działania 

32°F - 104° F/0°C - 40°C 

Wilgotność 10%-90% (bez skraplania) 
 
Specyfikacja techniczna 
Procesor 1GHz ARM Cortex-A8 z 800MHz DSP 
Pamięć 256 MB 
Pojemność 
pamięci 

256 MB (Pamięć użytkownika = 100 MB) 

Obsługa 
protokołów 

SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 

Wyświetlacz 7-calowy ekran dotykowy LCD 800 x 480 
Interfejs sieci Podwójny port Ethernet 10M/100M, 2 x USB 2.0 port,  

1 x wyjście audio/video, gniazdo słuchawkowe stereo 
Opcje dźwięku Słuchawka HD i głośnik full dupleks, zaawansowany procesor DSP 

Obsługuje G.711, G729, and G.722 z detekcją ciszy, VAD, CNG, AGC, maskowanie straty/opóźnienia 
przesyłania pakietów; AEC, AGC  dla głośnika; bufor jitter 

Opcje obrazu Bufor (jitter) oraz funkcja “packet loss concealment “ dla lepszej jakości obrazu i dźwięku 

Kodek H.264  zapewniający wysokiej jakości transmisję obrazu 

7-całowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800x480, możliwość rotowania kamery o 45 stopni, 
zaawansowana kamera i sensor VGA CMOS  

Usuwanie migotania zdjęć, auto fokus, automatyczna ekspozycja, zoom (2x optyczny 2x cyfrowy ), PIP 
(Picture-in-Picture) , opcja wyciszania, blokowanie kamery, historia połączeń, książka telefoniczna wideo, 
wygaszacz, zrzut ekranu (VGA) oraz wskaźnik poczty głosowej 



Opcje połączeń Identyfikacja numeru, wskaźniki połączenia oczekującego, połączenia zawieszone, przekierowani 
połączeń, połączenie trójstronne (telekonferencja), automatyczne wybieranie, automatyczne odbieranie, 
nagrywanie rozmów, regulacja głośności, wskaźnik poczty głosowej, możliwość pobierania dzwonków, 
możliwość zmiany wyjścia dla dźwięku podczas połączenia – słuchawka, głośnik, zestaw słuchawkowy 
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