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© 2010, ACN Inc. Alla rättigheter reserverade. ACN, ACNs videotelefon IRIS 
5000, ACNs digitala telefonitjänst är varumärken och/eller tjänstemärken 
som tillhör ACN Inc. och kan vara registrerade. Alla andra varumärken till-
hör deras respektive ägare.  

ACN förbättrar/uppdaterar kontinuerligt programvaran i ACNs Videotele-
fon, vilket kan leda till att skärmbilderna i manualen kanske inte alltid 
matchar det som visas på produkten.  Informationen i denna manual kan 
komma att ändras utan föregående varning. ACN kan när som helst kom-
ma att genomföra förbättringar eller ändringar i den eller de produkter 
som beskrivs i manualen. 

ACN INC. OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TILLHANDAHÅLLER DENNA 
MANUAL UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, 
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄN-
SAT TILL, GARANTIER GÄLLANDE ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. 

Ingen del av denna publikation får återges i någon form eller på något sätt, 
eller användas för att skapa något derivatverk härav (såsom översättning, 
förvandling eller bearbetning) utan ACNs skriftliga tillstånd. Produkten 
omfattas av det amerikanska patentet 7 239 338 och kan även omfattas 
av andra pågående patentansökningar. All användning av produkten sker 
i enlighet med ett licensavtal.

IRIS 
         Videophone
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Välkommen! Tack för att du har valt ACNs videotelefon IRIS 5000. 

ACNs videotelefon IRIS 5000 representerar nästa generation inom personlig 
multimedia kommunikationsteknologi.  Tack vare videotelefonen IRIS 5000 kan 
du njuta av pålitliga och verklighetstrogna videosamtal via Internet. 

Med ACNs videotelefon IRIS 5000 kan du även:

	 •		skapa	en	adressbok	över	de	personer	du	ringer	oftast

	 •		se	din	samtalshistorik

	 •		få	tillgång	till	din	video-/röstbrevlåda

	 •		anpassa	din	telefon

	 •		ta	en	bild	av	skärmen	under	ett	samtal

	 •		stänga	av	videon	(privat	läge)

	 •		ringa	konferenssamtal

	 •		återuppringa	samtal

	 •		placera	samtal	i	väntläge

	 •		svara	ett	samtal	som	väntar

Du kan också fortsätta att använda en befintlig vanlig telefon. Du behöver bara 
koppla in din vanliga telefon på baksidan av ACNs videotelefon IRIS 5000. 

ACNs videotelefon IRIS 5000 fungerar även som en digital fotoram för att visa 
upp dina favoritbilder. Du kan se dina foton på telefonen, eller skicka dem till en 
större skärm, t.ex. din TV.

Med sin enkla plug-and-play installation och sitt intuitiva användarvänliga 
gränssnitt är ACNs videotelefon IRIS 5000 mycket enkel att använda. Om 
du har några frågor om någon av telefonens nya funktioner väljer du bara 
Hjälpfunktionen på skärmen.

Introduktion

Introduktion
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Vad du behöver

För att installera ACNs videotelefon IRIS 5000 behöver du:

•	  En snabb Internettuppkoppling som (t.ex. DSL, kabel eller fiber) med modem 
- 200 kbps uppladdningshastighet

•	  ACNs digitala telefonitjänst

Recommended Setup: Router with Ethernet cable 

Packa upp och kontrollera innehållet

Kontrollera att kartongen innehåller alla delar som visas ovan:  

1  ACNs videotelefon IRIS 5000 (huvudenhet)

2  Lur

3  Ethernetkabel (RJ-45)

4  Strömadapter

Kom igång

Kom igång
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Viktiga säkerhetsinstruktioner
När man använder telefonutrustning bör man alltid följa grundläggande 
försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive 
följande:

•	 Använd inte den här produkten i närheten av vatten, som t.ex. badkar, handfat, diskho eller 
tvättbalja, i en blöt källare eller nära en simbassäng.

•	 Undvik att använda telefoner (förutom trådlösa) under åskväder.  Det kan uppstå viss risk 
för elstötar i samband med blixtnedslag.

•	 Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka om läckan finns i närheten.

•	 Använd endast den strömadapter som medföljer den här produkten. 

Eventuella skador eller ekonomiskt bortfall kan uppstå om instruktionerna inte följs.
•	 Installera inte enheten i en dammig miljö eller där den kan påverkas av damm eller gas.
•	 Plocka inte isär eller modifiera din videotelefon eller strömadapter. Garantin täcker inte 

skador som uppstår på grund av sådan misskötsel.
•	 För att undvika skada, överhettning och elstötar bör du inte installera videotelefonen i en 

fuktig miljö.
•	 Installera inte din videotelefon i direkt solljus eller nära värmekällor, som element.
•	 För att undvika risk för elstötar, rör inte strömadaptern vid åska eller blixt.
•	 För att undvika skada, skydda din enhet från plötsliga stötar. Använd inte överdriven kraft, 

särskilt inte mot LCD-skärmen eller kameran.
•	 Plötsliga temperaturförändringar kan skada enheten.
•	 Koppla ur strömsladden när enheten inte används under en längre tid.
•	 Installera inte din videotelefon på en osäker plats, eller på en ostabil yta.
•	 Använd ett mjukt tyg för rengöring av LCD-skärmen och kameran.
•	 Använd inte starka kemiska lösningar eller slipmedel för att rengöra videotelefonen, 

eftersom de kan skada utrustningen, särskilt LCD-skärmen och kameran.
•	 Avlägsna långsamt skyddsplasten från skärmen. Om du tar bort skyddsplasten för snabbt 

kan skärmen skadas.

Spara dessa instruktioner

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan 
upphäva ditt bemyndigande att använda denna utrustning.

Kom igång
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Ansluta telefonen via en router
Ansluta telefonen till nätverket

Din telefon har levererats med fabriksinställningar som gör att den kan använ-
das direkt ur kartongen. Du måste följa några enkla steg för att ansluta ACNs nya 
videotelefon IRIS 5000 till ACNs nätverk.

1 Koppla in luren i lurkontakten på huvudenhetens vänstra sida.

2 Koppla den ena änden av Ethernetkabeln som medföljde din videotelefon 
till en öppen LAN/Ethernet-port på baksidan av din router. Koppla in andra 
änden i den blåa WAN-porten på baksidan av ACNs videotelefon IRIS 5000.

3 Ta fram strömadaptern som medföljde ACNs videotelefon IRIS 5000 och 
koppla in den i ett vägguttag eller annat grenuttag. Anslut strömadaptern till 
porten märkt DC Power på baksidan av telefonen.

•	 När du har kopplat in ACNs videotelefon IRIS 5000 påbörjas 
uppstartsprocessen automatiskt. Videotelefonen etablerar en anslutning 
till ACNs nätverk och hämtar eventuellt uppdaterad programvara. När 
videotelefonen hittar nätverket övergår den blå lampan överst till vänster 
på knappsatsen från att blinka till att lysa konstant. Din telefon är nu klar 
att användas. 

•	 Under uppstartsprocessen visas en skärm där du kan välja det språk 
som ska visas på videotelefonens skärm. De tillgängliga alternativen 
visas med videotelefonens standardspråk markerat. Om du vill behålla 
standardspråket behöver du inte göra något. Standardalternativet 
tillämpas när 15 sekunder har passerat.  
Om du vill använda ett annat språk använder du pilknapparna upp/ner för 
att göra ditt val och trycker sedan på OK eller Välj. Nästa gång telefonen 
startas om tillämpas ditt val och markeras som standardspråk 

Ansluta en vanlig telefon till ACNs Videotelefon IRIS 5000

4 Anslut den vanliga telefonens telefonsladd till porten märkt Telefon på 
baksidan av telefonen. Din vanliga telefon fungerar nu som en anknytning 
och ringer varje gång ACNs IRIS 5000 Videotelefon ringer.

Kom igång

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Lur

Ethernetkabel

Strömkabel Till datorn

Till Internet

Typisk router

2Telefonsladd4
3
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Ansluta telefonen via modem
Ansluta telefonen till nätverket
OBS!  Om du har ett modem från ACN eller ett kombinerat modem/router, följ dessa enkla steg:
Se till att din Internetuppkoppling fungerar innan du installerar din videotelefon..
1 Koppla ur och stäng av ditt modem i 5 minuter.

2 Koppla Ethernetkabeln till den blåa WAN-porten på baksidan av 
videotelefonen.

3 Koppla Ethernetkabeln från videotelefonen till en Linje/Ethernet-port på ditt 
modem. 

4 Koppla in och sätt på modemet. OBS! Det kan ta upp till 2 minuter innan 
lamporna på modemet lyser oavbrutet.

5 Koppla strömadaptern till videotelefonen och koppla sedan in strömadaptern 
i ett vägguttag.

6 Videotelefonen startar den inledande registreringsprocessen som kan ta upp 
till 15 minuter. Tryck inte på några knappar och försök inte att ringa några 
samtal under tiden. När den blåa registreringslampan till vänster är på och 
slutar blinka kan du börja använda din videotelefon!

Kom igång
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Ta emot programuppdateringar
Om skärmmeddelandet till vänster visas när du startar upp eller aktiverar din 
videotelefon, är telefonen redo att installera en programuppdatering. Välj Ja för 
att börja installationen direkt eller Fråga senare för att skjuta på installationen. 

När uppdateringen startar visar skärmen ett installationsmeddelande till 
dess att uppdateringen är slutförd. Koppla inte ur din telefon under en 
programuppdatering. Videotelefonen startar om när uppdateringen är klar. 
Videotelefonen är redo att användas när den blå lampan överst till vänster på 
knappsatsen slutar blinka och lyser konstant. 

Få bästa möjliga videobild
Undvik starkt bakljus
Starkt bakljus inträffar när du sitter med ett fönster eller en vit vägg bakom dig. 
Kameran försöker kompensera för det ljus som kommer in bakifrån och gör 
bilden mörkare, vilket gör att det blir svårt att urskilja ditt ansikte.

Undvik att ställa lampor rakt framför subjektet
Lampor framför subjektet är inte fördelaktigt för subjektet, och skapar oftast 
bara en stor besvärande skugga i bakgrunden. 

Dessutom kan ljus framifrån vara bländande om du bär glasögon.

Undvik belysning ovanifrån
Belysning ovanifrån skapar skuggor som döljer användarens ögon. 

Dessutom reflekteras sådan belysning ofta in i kameran från din panna, vilket 
ger ett liknande resultat som starkt bakljus.

Kom igång
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Videoskärm

Lur

4 Mikrofoner

1

Högtalare5

6

4

3 Kamera

2 Knappsats

Lär känna din nya telefon

1  Videoskärm

Under samtal visar videoskärmen en bild av den du talar med, med din egen bild 
infälld. När du inte pratar i telefon visas de skärmar du behöver för att använda 
videotelefonens andra funktioner. Skärmen kan även användas för att visa upp 
personliga foton som en digital fotoram.

2 Knappsats

Knapparna på knappsatsen används för att ringa och använda telefonens 
funktioner. Lamporna på knappsatsen anger status på några av videotelefonens 
funktioner. 

3 Kamera 

Kameran överför din bild till den person du ringer till. För att få bästa möjliga bild, 
se avsnittet Ansluta telefonen: Få bästa möjliga videobild

4 Mikrofoner
Mikrofonerna överför din röst när du använder högtalartelefonen. Du kan an-
vända knappen Tyst läge  för att stänga av dina mikrofoner.

5 Högtalare
Högtalarna spelar upp dina ringsignaler och inkommande ljud när du använder 
högtalartelefonen.

6 Lur
Videotelefonens lur (handenhet) används när du vill prata i telefon utan att 
någon hör motparten. När du lyfter på luren hör du en kopplingston. Du kan nu 
använda knappsatsen för att ringa ett samtal. Samtalet avslutas när du lägger på 
luren.

Lär känna din nya telefon 
Framsidan
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Baksidan
1 Telefonjack

Via telefonjacket kopplar du en trådlös eller vanlig telefon till din videotelefon.

2 DC Power

Porten DC Power ansluter till strömadaptern.

3 USB 

Med USB-porten ansluter du en USB-enhet till din videotelefon så att du kan 
ladda upp och hämta bilder. 

4 LAN
LAN-porten används om du använder ett modem tillsammans med en dator. 

5 WAN
WAN-porten ansluter din telefon till ett WAN-nätverk (Wide Area Network). Du 
kommer att använda denna port för att koppla videotelefonen till Internet via en 
Ethernetkabel.

6 Video och ljud ut
Video & ljudutgångarna används för att projicera video och ljud från din video-
telefon till en annan enhet, t.ex. en TV, via en video/audio-kabel. Se Extern 
videoskärm.

Telefonjack Video och ljud ut 
DC Power

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Lär känna din nya telefon
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

 Funktionsknappar

Knapparna Ring upp 
och Avsluta samtal 

Navigeringsknappar

Lär känna din nya telefon

1

2

3 Alfanumeriska  
knappar

4

Knappsats
1 Funktionsknappar
De mjuka knapparna är programmerade att aktivera olika funktioner (t.ex. att 
Acceptera inkommande samtal, Skicka till brevlåda etc.), beroende på de alterna-
tiv som finns tillgängliga i respektive meny/skärm. Motsvarande funktionsmed-
delande visas direkt ovanför funktionsknappen, längst ner på LCD-skärmen.

2 Navigeringsknappar

Pilknapparna gör det möjligt att förflytta sig genom menyal-
ternativen på skärmen.

OK används tillsammans med pilknapparna för att välja alter-
nativ på skärmen.

3 Knapparna Ring upp och Avsluta samtal 

Ring upp ringer ett samtal när du har angett numret. 

Avsluta samtal avslutar ett samtal.

4 Alfanumeriska knappar

•	 Numeriska knappar – används för att ange telefonnummer när du ska 
ringa, eller mata in bokstäver, siffror och symboler när du använder andra 
funktioner

•	 (*) - används för att ange *

•	 (#) - används för att ange #
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Lär känna din nya telefon

5 Status- och Meddelandelampor
Statuslampa  – den vänstra lampan indikerar att telefonen är ansluten och redo 
för användning. När du startar din telefon, kommer lampan att blinka under 
startproceduren. Så snart den är redo för att användas, kommer lampan att lysa 
med ett stadigt sken. 

Blå Meddelandelampa   – den högra lampan indikerar att du har röst/vid-
eomeddelanden som väntar.

•	 Om du inte har några meddelanden, kommer lampan att vara släckt.

•	 Om du endast har gamla meddelanden som du har sparat, lyser lampan med 
ett fast sken.

•	 Om du har nya meddelanden, kommer lampan att blinka..

6 Funktionsknappar
Hold placerar ett samtal i väntläge/hämtar ett samtal från vän-
tläge. Väntlägeslampan ändras från vit till blå för att indikera 
när ett samtal befinner sig i väntläge.

Konferens  inleder ett 3-parts ljudkonferenssamtal.

Tyst läge avbryter överföringen av ljud under ett samtal.

Videosekretess avbryter visningen av din bild under ett sam-
tal.

Högtalartelefon vidarebefordrar ljudet till högtalarna och 
mikrofonen.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Status- och Meddelandelampor

Funktionsknappar

5

6
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Navigering  
Det är väldigt enkelt att navigera i menyerna på ACNs videotelefon IRIS 5000. 
Överst på knappsatsen finns tre Funktionsknappar (Mjuka knappar) som 
motsvarar etiketterna som visas på skärmen. De kallas Funktionsknappar 
eftersom deras funktioner ändras beroende på vilken skärm du ser. 

När du är i Startskärmen kan du trycka den vänstra knappen överst på 
knappsatsen för att välja Alternativ , som visar en lista över tillgängliga 
alternativ för den skärmen. Du kan trycka på mittknappen för att välja Meny för 
att navigera i Menyskärmen. Du kan trycka på den högra knappen för att välja 
Brevlåda om du vill se dina röst- och videomeddelanden.

I många situationer kan du använda den mittersta funktionsknappen överst på 
knappsatsen eller OK för att göra samma val, om du inte ombeds använda OK för 
att utföra en annan funktion.

Tryck på Tillbaka om du vill navigera till föregående skärm eller meny. Trycker 
du på Tillbaka tillräckligt många gånger hamnar du på Startskärmen. 

Förflytta dig mellan alternativ genom att använda pilknapparna som omger OK 
-tangenten. I vissa skärmar används höger- och vänsterpilarna för att navigera 
genom olika flikar.

OBS! Om du trycker på tangenten Avsluta samtal kommer du direkt till 
Startskärmen, men alla ändringar som du har gjort på den aktuella skärmen 
makuleras.

Inbyggd hjälpfunktion 
De flesta skärmar på din IRIS 5000 videotelefon erbjuder en Hjälp-länk under 
Alternativmenyn, som ger ytterligare information och kan hjälpa dig att använda 
den skärmens funktioner. 

Väljer du Hjälp från en av telefonens olika skärmar visas information om den 
aktuella funktionen och skärmen. När du har läst igenom informationen under 
Hjälp väljer du Stäng  för att återvända till föregående skärm.

Utöver den Hjälp som erbjuds i varje skärm finns en allmän hjälpfunktion under 
fliken Hjälp i skärmen Information. Se Information och Hjälp.

OBS!  Om du trycker på tangenten 
Avsluta samtal kommer du direkt till 
Startskärmen, men alla ändringar som 
du har gjort på den aktuella skärmen 
makuleras.

Lär känna din nya telefon
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Lär känna din nya telefon

Mata in text  
ACNs videotelefon IRIS 5000 använder en metod som påminner om en 
mobiltelefon för att ange siffror och bokstäver. Fält där du anger exempelvis ett 
namn kommer att visa “Abc” som Inmatningstyp i det övre högra hörnet när du 
markerar fältet. 

För att skriva en särskild bokstav, kan det hända att du måste trycka på en knapp 
3-4 gånger. Varje knapp tillhandahåller stora och små bokstäver såväl som siffror. 
För att exempelvis skriva “Cat” när man använder Inmatningstyp “abc”, trycker du 
på knappen “2” 6 gånger för att skriva ett stort “C”, sedan flyttar du markören ett 
steg till höger och trycker på “2” en gång till för att skriva “a”, följt av “8” för “t”.

För att lägga till en symbol, tryck på knappen “1” tills du hittar symbolen du önskar. 
För ytterligare symboler, tryck på knappen “#”. Använd pilknapparna för att välja en 
symbol i tabellen som visas.

Fält där du anger ett telefonnummer kommer att visa “123” i det övre högra 
hörnet när du markerar fältet. Då kan du endast ange siffror när du använder 
knappsatsen. För att ange en siffra i ett fält som använder inmatningstypen abc, 
Abc eller ABC måste du trycka och hålla ned knappen för siffran.

1  För att ändra aktuell inmatningstyp från den som visas i det övre högra 
hörnet, tryck på knappen “*”.

Följande Inmatningstyper finns:

OBS! För att skriva mellanslag måste 
du trycka på knappen “0” (noll). 

Inmatningstyp  Text 
Abc Anger en stor begynnelsebokstav följt av  
 små bokstäver 

ABC Anger bara stora bokstäver

abc Anger bara små bokstäver

123 Anger bara siffror

1

OBS! ACNs videotelefon IRIS 5000 
kan spara upp till 500 kontakter. 
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Ringa och ta emot samtal

2

4

5

1

3

Ringa och ta emot samtal 
Ringa samtal
Med ACNs videotelefon IRIS 5000 kan du ringa både video- och endast ljud-
samtal.

1 När Startskärmen visas, använd den numeriska knappsatsen för att ange ditt 
nummer, eller:

•	 Lyft på luren och slå numret.

•	 Tryck på knappen Högtalartelefon och slå numret.

•	 Slå de första 3 siffrorna och använd pilknapparna för att välja från en 
automatiskt genererad lista över tidigare uppringda/mottagna/missade 
samtal.

2   Tryck på funktionsknappen Ring upp, OK eller Ring upp. Se Lär känna din nya 
telefon: Framsidan: Knappsats.

•	 Skärmen visar “Ringer”.

3 Om du har påbörjat ett videosamtal, kommer du också att se dig själv på 
skärmen i en infälld skärmbild. 

•	 Innan du ringer kan du se hur du ser ut genom att välja Alternativ/
Förhandsvisning på Startskärmen. Du kommer att se dig själv visas på 
helskärm.

4 Om personen du ringer upp svarar på en endast ljud-telefon, visas “Endast 
ljudsamtal” på skärmen. 

5 Under ett samtal kan du trycka på OK för att visa sidfot och etiketter för 
funktionsknappar

•	 Du kan sätta på/stänga av din egen bild genom att välja den vänstra 
funktionstangenten Förhandsvisning/Dölj förhandsvisning. Du kan 
sätta på/stänga av panelen för nummerpresentation och information om 
samtalslängd, samt indikatorpanelen för funktionsknapparna genom att 
välja den högra funktionsknappen Uppgifter/Dölj uppgifter.

För att avsluta ett samtal, tryck på knappen Avsluta samtal om du använder 
Högtalartelefonen eller lägg tillbaka telefonluren i klykan.
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Ringa och ta emot samtal

Ringa samtal från Kontakter eller 
Samtalshistorik  
Du kan ringa ett samtal genom att välja ett nummer från skärmen Kontakter 
eller Samtalshistorik och välja Ring upp.

Contacts

1 Bläddra till dina Kontakter genom att välja Kontakt-ikonen på Menyn. Du 
kan också trycka på och hålla ned knappen Ring upp för att gå direkt till dina 
Kontakter från de flesta skärmbilder.

2 Använd pilknapparna för att markera kontakten du önskar ringa. Tryck på OK 
eller välj Ring upp.

3 Om kontakter har mer än ett telefonnummer väljer du det nummer du vill 
ringa av de alternativ som visas på skärmen.

Samtalshistorik

1 Bläddra till din Samtalshistorik genom att välja Samtalshistorik-ikonen på   
Menyn.

•	 Du kan också trycka på knappen Ring upp för att gå direkt till din 
Samtalshistorik från de flesta skärmbilder.

2 Använd pilknapparna för att markera posten du önskar ringa. Tryck på OK 
eller välj Ring upp.

2

2

1

1

3
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Funktioner under pågående samtal  
Under ett samtal kan du:

1 Ställa in samtalsvolymen genom att trycka på pilknapparna upp och ner. 

2 Tysta/Aktivera utgående ljud genom att trycka på knappen Tyst läge.  
Indikatorlampan växlar till blått för att visa att funktionen är aktiverad. 

3 Stänga av/sätta på överföring av video genom att trycka på knappen 
Videosekretess. Indikatorlampan växlar till blått för att ange att funktionen är 
aktiverad. 

4 Använda högtalartelefonen genom att trycka på knappen Högtalartelefon. 
Indikatorlampan växlar till blått för att ange att funktionen är aktiverad. 

 

Ta en bild
Under ett videosamtal kan du ta ett snabbfoto (“snapshot”) av skärmbilden. 

5 Välj Snapshot. Ett snabbfoto av skärmbilden visas.

•	 Välj Spara för att spara snabbfotot. Om du inte gör något val, återvänder 
du till samtalsdisplayen utan att snabbfotot sparas. Välj Ta bort om du inte 
vill spara snabbfotot.

•	 Bilden lagras på din telefon och kan visas genom att välja ikonen Digital 
fotoram från Menyn.

•	 Välj Lokala bilder på skärmen Digital fotoram för att visa snabbfotot.

Ringa och ta emot samtal

2

5

1

3

4



20

Ta emot samtal
När ett samtal kommer in, kommer telefonen att ringa och skärmen visar 
uppringarens ID-uppgifter (om nummerpresentation inte är blockerat av 
uppringaren). Om den som ringer finns med bland dina Kontakter visas 
snabbfotot. Skärmen visar även följande funktionsknappar:

•	 Förhandsvisning - visar en förhandsvisning av din bild som kommer att 
skickas till uppringaren när du besvarar samtalet.

•	 Svara - svarar på samtalet. Du kan också besvara samtalet genom att:

•	 Trycka på knappen Ring upp

•	 Trycka på knappen OK

•	 Trycka på knappen Högtalartelefon

•	 Lyfta på luren

•	 Skicka till brevlåda – skickar uppringaren till din röst-/videobrevlåda.
Startskärmen visar alla missade samtal.  

Ringa endast ljud-samtal
Det finns två typer av endast ljud-samtal:

1. Samtal du gör från telefonen som du har anslutit till din videotelefon. Se Lär 
känna din nya telefon: Baksidan: Telefonjack

2. Samtal som du gör från din videotelefon till en endast ljud-telefon.

Om du vill ringa ett endast ljud-samtal till en annan videotelefon använder du 
knappen Videosekretess för att stänga av överföring av din videobild.

Ringa och ta emot samtal

OBS!: Du kan ändra telefonens 
ringsignal. Se Inställningar: 
Konfigurera knappsats och ljud
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Ringa konferenssamtal (trepartssamtal
För att påbörja ett 3-parts ljudkonferenssamtal: 

1 Under ett pågående samtal, tryck på knappen Konferens. Det pågående 
samtalet placeras i väntläge och en uppringare visas.

2 Ange numret för den tredje parten och välj Ring upp.

3 Påbörja samtal med den tredje parten. För att koppla samman bägge 
samtalen i ett konferenssamtal, tryck på knappen Konferens igen. 

4 De två samtalen sammankopplas till ett 3-parts ljudkonferenssamtal. 
Indikatorlampan för Konferens tänds.

Du kan också koppla in någon som befinner sig i samtal väntar genom att trycka 
på knappen Konferens. Se Besvara samtal som väntar.

•	  Om du sitter i ett videosamtal när du trycker på Konferens för att koppla 
in uppringaren som för närvarande befinner sig i väntläge, kommer 
videosamtalet att fortsätta och den tredje parten kopplas in endast som 
ljudsamtal.

•	  Om du sitter i ett endast ljud-samtal när du trycker på Konferens för att 
koppla in uppringaren som befinner sig i väntläge, kommer samtalet att 
fortsätta som ett 3-partssamtal med endast ljud.

Placera samtal i väntläge
För att placera ett samtal i väntläge trycker du på knappen Väntläge. Indika-
torlampan för Väntläge tänds. Den andra parten får besked om att samtalet är i 
väntläge.

För att återgå till samtalet trycker du på Väntläge igen. Indikatorlampan för 
Väntläge släcks.

Ringa och ta emot samtal

2

1

3

4
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Besvara samtal som väntar
1 När du pratar i telefon och ett annat samtal kommer in, meddelar telefonen 

dig detta genom att visa ett meddelande för Inkommande samtal.

Skärmen visar även följande funktionsknappar:

•	 Avsluta & svara - avslutar det pågående samtalet och besvarar det 
inkommande samtalet. 

•	 I väntläge & svara - placerar det pågående samtalet i Väntläge och besvarar 
det inkommande samtalet. Du kan också göra detta genom att trycka på OK.

2 Om du väljer I väntläge & svara, kommer dit pågående samtal att placeras i 
väntläge medan du besvarar det nya samtalet.

3 Du kan växla mellan de två samtalen genom att välja Flash.

4 Du kan placera de två samtalen i ett 3-parts ljudkonferenssamtal genom att 
trycka på knappen Konferens.

Återuppringning
För att återuppringa ett samtal trycker du på knappen Ring upp en gång för 
att visa Samtalshistorik. Det sista inkommande eller utgående numret kommer 
att vara markerat. Tryck på knappen Ring upp igen för att ringa det markerade 
numret. 

Ringa och ta emot samtal
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Startskärm
På Startskärmen kan du:

•	 Ringa ett samtal med högtalartelefonen genom att ange ett nummer på 
knappsatsen och trycka på OK eller välja Ring upp.

•	 Du kan även ringa ett högtalarsamtal genom att trycka på Högtalartelefon, 
ange ett nummer på knappsatsen och trycka på OK eller välja Ring upp.

•	 Gå till Menyn genom att trycka på OK eller välja Meny.

•	 Visa status för missade samtal:  det totala antalet missade samtal som 
fortfarande inte har visats. 

•	 Visa status för Röst- och videobrevlåda: totalt antal samtal, nya samtal, 
brådskande samtal och sparade samtal.

•	 Öppna Röst- och videobrevlådan genom att välja Brevlåda.

•	 Spela upp ett bildspel genom att välja Alternativ/Spela upp bildspel.  Detta 
alternativ visas endast om det finns tillgängliga bilder att spela upp med 
aktuella Bildspelsinställningar.

•	 Förhandsvisa din bild som personen du ringer upp kommer att se under ett 
videosamtal genom att välja Alternativ/Förhandsvisning.

•	 Visa dina missade samtal genom att välja Alternativ/Visa missade samtal. 
Detta alternativ visas endast om det finns Missade samtal som du fortfarande 
inte har visat.

•	 Använda Använd extern videoskärm  för att visa telefonens skärmbild på en 
extern enhet genom att välja Alternativ/Använd extern videoskärm. Detta 
alternativ ändras till Använd lokal videoskärm när en extern skärm används.

Startskärm och Meny

Startskärm och Meny
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Startskärmen kan ställas in till att visa en av bilderna som du har laddat upp 
till din telefon som bakgrundsbild. Välj Inställningar från Menyn. Välj sedan 
Utseende och använd högerpilen för att bläddra till fliken Skärm.

Rubriker

Skärmarnas övre del (förutom under samtal) används för att visa:

1 Huvud/Rubrik (OBS! Startskärmen har ingen rubrik)

2 Indikering att anknytning används

3 Valfri visning av Datum och tid

4 Indikering för Inmatningsmetod 

5 Indikering för Aktivitet

För att lägga till/avlägsna visning av datum och tid, välj symbolen Inställningar 
från Menyn. Välj sedan Utseende och använd högerpilen för att bläddra till 
fliken Skärm.

För att ändra format för datum och tid som visas på dina telefonskärmbilder, välj 
Inställningar från Menyn.  Välj sedan Datum och tid.

Startskärm och Meny
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Meny
Menyskärmen visar ikoner (symboler) som används för att nå nyckelfunktioner 
i telefonen. När du bläddrar till en av ikonerna, visar rubrikområdet namnet på 
den funktionen.  

Kontakter: Används för att skapa en katalog över de personer 
som du ringer oftast.

Samtalshistorik: Visar historik över utgående, inkommande 
och missade samtal.

Inställningar: Tillhandahåller alternativ för att konfigurera och 
göra personliga inställningar för din telefon.

Röst- och videobrevlåda: Ger dig tillgång till din röst- och 
videobrevlåda.

Digital fotoram: Används för att visa och hantera dina bilder 
och skapa ett bildspel.

Information:  Tillhandahåller ditt telefonnummer, IP-adress 
och annan teknisk information om din telefon. Det ger även 
tillgång till telefonens inbyggda Hjälpindex.

Startskärm och Meny

OBS!  Du kan även ringa ett samtal 
med högtalartelefonen när du är i 
Menyskärmen genom att ange ett 
nummer på knappsatsen och trycka 
på OK eller välja Ring upp.
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Röst- och videobrevlåda
Det finns två sätt att komma åt dina Röst- och videobrevlåda:

1 Genom att välja symbolen Röst- och videobrevlåda i Menyn.

2 Genom att välja funktionsknappen Brevlåda på Startskärmen.

Den nedre högra delen av Startskärmen visar:

•	  Totalt antal meddelanden i din brevlåda

•	  Antal nya meddelanden

•	  Antal brådskande meddelanden

•	  Antal sparade meddelanden

•	  Indikatorlampan för Meddelande (lampan längst till höger under 
skärmbilden) tillhandahåller också information om din brevlåda:

•	  Av = inga meddelanden

•	  Stadigt sken = sparat meddelande/sparade meddelanden

•	  Blinkar = nytt meddelande/nya meddelanden

Så snart som du har ringt röst- och videomeddelandetjänsten, följ 
uppmaningarna för att lyssna på, spara eller radera dina meddelanden, 
uppdatera eller ändra ditt hälsningsmeddelande eller komma åt andra 
meddelandefunktioner. 

Röst- och videobrevlåda

1

2
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OBS!  Video ut måste användas i 
kombination med Ljud ut. Med andra 
ord kan du inte överföra video till 
en extern enhet samtidigt som din 
telefon tillhandahåller ljud, eller 
tvärtom.

Extern videoskärm

1 Extern videoskärm

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Extern videoskärm
För att skicka din telefons video och ljudsignal till en extern enhet:

Koppla in en delad video + ljudkabel i Video- och Ljudutgångarna på baksidan 
av din telefon.

Koppla in den andra änden i Video- och Ljudingångarna på din externa enhet.

•	  Välj Alternativ/Använd extern videoskärm på Startskärmen. 

1 Svara Ja på popup-frågan “Vill du använda extern video?”

•	 Om du inte gör något återgår skärmen till telefonskärmen efter 30 
sekunder.

För att skicka tillbaks video och ljudsignalen från en extern enhet till din telefon:

•	 Välj Alternativ/Använd lokal videoskärm på Startskärmen. 
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Kontakter används för att lagra och hämta namn, adresser, telefonnummer 
och annan information för personerna du önskar ringa upp.  ACNs 
videotelefon IRIS 5000 kan spara upp till 500 kontakter.

I skärmen Kontakter kan du:

•	 Välja	och	ringa	upp	en	kontakt

•	 Lägga	till/redigera	en	kontakt

•	 Visa	kontaktuppgifter

•	 Ta	bort	en	kontakt

•	 Använda	kontaktgrupper

Välja och ringa upp en kontakt
1 Från Menyn använder du pilknapparna för att välja ikonen Kontakter.

2 Använd pilknapparna för att välja en kontakt. Du kan använda sökfunktionen 
för att hitta en kontakt i en lång lista. När du börjar skriva bokstäverna i 
sökfältet sorteras listan för att matcha namnet. När du har valt en kontakt 
väljer du Ring upp.

3 Om kontakten har mer än ett telefonnummer, visas en lista över dessa så att 
du kan välja det du vill ringa till.

Kontakter

Kontakter
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2
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Lägga till/redigera en kontakt
•	 I	skärmen	Kontakter	väljer	du	funktionskappen	Alternativ och använder 

pilknapparna för att markera Ny kontakt eller Redigera kontakt. Tryck på OK 
eller Välj.

1 Fliken Översikt visas. Ange namn och nummer. En kontakt måste innehålla ett 
namn och minst ett nummer.

•	 Använd pilknapparna upp och ner för att förflytta dig igenom 
informationen som visas på skärmarna.

•	 Använd den alfanumeriska knappsatsen för att ange information. Se	Lär	
känna din nya telefon: Mata in text.

•	 Välj knappen Tilldela till grupper för att placera kontakten i en grupp. Se 
Använda kontaktgrupper.

•	 Använd höger och vänster pilknapp för att välja bland skärmflikarna.

2 Välj fliken Media Välj en bild att koppla till kontakten och välj en unik 
ringsignal att identifiera kontakten med.

3 Välj fliken Privat. Ange/redigera privata telefonnummer och adressuppgifter 
för en kontakt. 

4 Välj fliken Arbete. Ange/redigera kontaktens telefonnummer och 
adressuppgifter till jobbet. 

5  När du är färdig med att ange kontaktuppgifterna väljer du Tillbaka. Din nya 
kontakt visas på skärmbilden Kontakter.

Kontakter
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Visa kontaktuppgifter
1 På skärmbilden Kontakter markerar du en kontakt.

2 Välj funktionsknappen Alternativ och använd pilknapparna för att markera 
Visa kontakt. Tryck på OK eller Välj. 

3 Skärmen Visa kontakt visar fliken Översikt med den information som du 
angivit för kontakten. Vill du ringa kontakten trycker du på OK eller Ring upp. 
Har kontakten mer än ett telefonnummer väljer du ett ur popup-fönstret.

4  Välj fliken Samtal för att visa alla samtal som gjorts till eller inkommit från en 
kontakt. Använd pilknapparna för att välja ett nummer. 

5  Välj funktionsknappen Alternativ och använd pilknapparna för att markera 
Samtalsuppgifter. Tryck på OK eller Välj. Samtalsuppgifter visas för det 
samtalet.

Ta bort en kontakt
•	 Från skärmen Kontakter använder du pilknapparna för att välja en kontakt.

•	 Välj funktionsknappen Alternativ och använd pilknapparna för att markera Ta 
bort kontakt. Fönstret Ta bort kontakt visas.

•	 Välj Ja.

Kontakter
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Använda kontaktgrupper
Tilldela kontaktgrupper

Du kan använda grupper för att organisera dina kontakter. För att placera en 
kontakt i en eller flera grupper:

1  På skärmen Kontakter väljer du Alternativ och använder pilknapparna för att 
markera Redigera kontakt. Tryck på OK eller Välj. Fliken Översikt visas. 

2  Välj knappen Tilldela till grupper.

3  Använd pilknapparna på skärmen Tilldela till grupper för att välja en grupp. 
Tryck på OK eller Välj för att markera/avmarkera gruppen/grupperna. Välj 
Tillbaka.

Visa och hantera grupper

4 På skärmen Kontakter väljer du funktionsknappen Alternativ och använder 
pilknapparna för att markera Visa grupper. Tryck på OK eller Välj. Fönstret 
Välj grupp visas. 

•	 Använd pilknapparna för att välja en grupp. Tryck på OK eller Välj.
5 Skärmen Kontakter visar nu endast medlemmar i den markerade gruppen. 

När du visar en grupp kan du göra ändringar i gruppen:

•	 Välj Alternativ/Ange gruppens ringsignal för att välja en unik ringsignal 
för medlemmar i den gruppen.

•	 Välj Alternativ/Ta bort grupp  om du vill radera en grupp (inte tillgängligt 
för grupper under Arbete eller Privat). Genom att ta bort en grupp raderas 
inte kontakterna i gruppen.

•	 Välj Alternativ/Döp om grupp  om du vill döpa om en grupp (inte 
tillgängligt för grupper under Arbete eller Privat).

•	 Välj Alternativ/Välj gruppmedlemmar för att lägga till kontakter till 
gruppen.

•	 Välj Tillbaka för att återgå till listan över alla kontakter.

•	 Välj Alternativ/Ny grupp för att skapa en ny grupp.

Kontakter
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Samtalshistorik
 
Samtalshistorik visar en logg över de senaste 50 samtalen.

På skärmarna under Samtalshistorik kan du:

•	 Visa	inkommande,	utgående	och	missade	samtal

•	 Ringa	från	din	samtalshistorik

•	 Spara	en	uppringare	till	kontaktlistan

•	 Visa	samtalsuppgifter	

•	 Radera	samtal

Visa inkommande, utgående och missade 
samtal
1 Från Menyn använder du pilknapparna för att välja ikonen 

Samtalshistorik. Tryck på OK eller Välj.
2 Skärmen Samtalshistorik visar fliken Alla samtal. Olika ikoner visar om 

det var ett inkommande, utgående eller missat samtal. 
3 Använd pilknapparna för att välja fliken Utgående samtal, 

Inkommande samtal eller Missade samtal. 

Ringa från din samtalshistorik
•	 Från fliken Alla samtal, Utgående samtal, Inkommande samtal eller 

Missade samtal använder du pilknapparna för att välja ett nummer och 
trycker sedan på OK eller Ring upp.

Samtalshistorik
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Spara ett samtal till kontaktlistan

1 Från skärmen Samtalshistorik använder du pilknapparna för att välja ett 
samtal ur fliken Alla samtal, Utgående samtal, Inkommande samtal eller 
Missade samtal. Välj Alternativ/Spara i Kontakter.

•	 OBS!	Om	numret	redan	finns	i	Kontakter	visar	menyn	Alternativ Visa 
uppgifter istället för Spara i Kontakter.

•	 Skärmen	Ny	kontakt	visas	med	numret	ifyllt	(samt	eventuellt	namn	om	det	är	
tillgängligt).

2 Ange resterande kontaktuppgifter. Välj Tillbaka för att spara kontakten och 
återgå till Samtalshistorik.

Visa samtalsuppgifter 

•	 För att visa ett samtal från skärmen Samtalshistorik använder du pilknapparna 
för att välja ett samtal ur fliken Alla samtal, Utgående samtal, Inkommande 
samtal eller Missade samtal. Välj Alternativ/Visa uppgifter.

Radera samtal

3 För att radera ett samtal från skärmen Samtalshistorik använder du 
pilknapparna för att välja ett samtal ur fliken Alla samtal, Utgående samtal, 
Inkommande samtal eller Missade samtal. Välj Alternativ/Ta bort.

4 Vill du radera alla samtal väljer du Alternativ/Rensa. Använd pilknapparna för 
att välja alla samtal eller en kategori. Tryck på OK eller Välj.

Samtalshistorik
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Inställningar
Inställningar gör det möjligt för dig att konfigurera och göra personliga inställn-
ingar för din telefon. 

På skärmbilden Inställningar kan du:

•	 Konfigurera	telefonens	utseende

•	 Konfigurera	bildskärmsinställningar

•	 Konfigurera	knappsats	och	ljud

•	 Konfigurera	nätverksinställningar

•	 Konfigurera	datum	och	tid

Konfigurera utseende
1 Från Menyn använder du pilknapparna för att välja ikonen Inställningar. Tryck 

på OK eller Välj.

2 Menyn Inställningar visas. Använd pilknapparna för att välja Utseende och 
tryck sedan på OK eller Välj. 

Konfigurera tema
3 Välj ett Tema. Temat bestämmer utseendet på sidhuvud och sidfot på 

varje skärmbild. Dessutom erbjuder varje tema en uppsättning färger och 
bakgrunder:

•	 När du gör nya val, kommer förhandsvisningsbilden till vänster att 
uppdateras.

4 Välj en Färg. Ditt färgval avgör vilka färger som används i markeringar, text 
och knappar på dina skärmbilder. 

5 Välj en Bakgrund. Bakgrundsbilden som du väljer kommer att visas på varje 
skärmbild.

•	 Välj Tillbaka när du har slutfört dina val. Du återvänder till skärmen 
Inställningar.

Inställningar
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Inställningar

Konfigurera bildskärm
1 Använd pilknapparna för att förflytta dig från fliken Tema till fliken Skärm.

2 Välj inställning för ljusstyrkan på din LCD-skärm. Ändringen blir synlig när du 
markerar de respektive alternativen.

3 Välj en Skärmsläckare. Skärmsläckaren kommer att aktiveras när telefonen 
har varit i viloläge i 15 minuter eller enligt den tid du själv väljer (enligt 
nedan). 

•	 Ingen Skärmsläckare:  Behåller den senast visade skärmbilden.

•	 Visa Startskärm: Visar Startskärmen. Med denna inställning kommer 
skärmen att stängas av efter 15 minuters viloläge på Startskärmen.

•	 Spela upp bildspel: Spelar upp bildspel med aktuella 
bildspelsinställningar. Om bildspelet inte kan spelas upp med aktuella 
inställningar, kommer Startskärmen att visas.

•	 LCD av: Stänger av skärmen. (Enligt den tidsinställning du valt).

•	 Välj hur länge din telefon ska befinna sig i viloläge innan skärmsläckaren 
aktiveras. Markera inmatningsrutan och tryck på Redigera eller OK. 
Använd pilknapparna upp och ner för att välja ett värde, eller använd 
knappsatsen för att ange ett värde mellan 30 och 600.

Om  skärmsläckaren är aktiverad behöver du bara trycka på valfri knapp, lyfta 
på luren eller ta emot ett inkommande samtal för att inaktivera den. Om du 
trycker på de numeriska tangenterna visas Uppringaren. Om du trycker på 
knappen Ring upp visas skärmen Samtalshistorik. Trycker du på knappen 
Avsluta samtal visas Startskärmen. Om du trycker på någon annan knapp eller 
tangent visas den senaste skärmen du besökte.

Skärmsläckaren aktiveras inte om ett bildspel visas, om förhandsgranskning är 
aktivt eller om telefonen används i ett samtal.

OBS!  Om du väljer “Spela upp 
bildspel” här är det samma som att 
välja “Spela upp som skärmsläckare” 
på fliken Inställningar för skärmen 
Digital fotoram.
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4 Välj en Bakgrundsbild. Den valda bakgrundsbilden kommer att visas på din 
Startskärm. Tryck på knappen Välj bild och bläddra för att välja en av bilderna 
som är lagrade på din telefon. En förhandsvisning av den markerade bilden 
visas. 

•	 Tryck på knappen Ta bort bild för att avlägsna en bakgrundsbild utan att 
välja en ny bild.

5  Välj ett Språk. Välj Ja  för att bekräfta att du vill byta språk. Telefonen startar 
om och skärmarna uppdateras till det valda språket så snart som dina 
Skärminställningar sparas.

6  Stäng av/sätt på visning av Datum & tid längst uppe på skärmbilden.

•	 Välj Tillbaka när du har slutfört dina val. Du återvänder till skärmen 
Inställningar.

Inställningar

5

4

6



37

Konfigurera ljud
1 Använd pilknapparna för att välja Ljud i skärmen Inställningar och tryck 

sedan på OK eller Välj.

2 Välj en Ringsignal. Ringsignalen används för alla inkommande samtal, 
förutom de som kommer från kontakter som du har tilldelat en annan 
ringsignal.

•	 Nuvarande ringsignal visas på knappen. Välj knappen för att visa popup-
fönstret Välj ringsignal. När du markerar de olika ringsignalerna spelas de 
upp. Markera ditt val och tryck på Välj.

3 Välj Ringvolym, Lurvolym och Högtalarvolym för din telefon. Markera 
inmatningsrutan och tryck på Redigera eller OK. Använd pilknapparna upp 
och ner för att välja ett värde, eller använd knappsatsen för att ange ett värde 
mellan 0 och 100. 

•	 Ändringar som görs under samtal tillämpas även på de inställningar som 
visas här. Till exempel, om du höjer volymen under ett högtalarsamtal, 
kommer ditt nästa högtalarsamtal att påbörjas med samma volym. Om du 
inte vill att justeringar som utförs under ett samtal ska vara permanenta, 
välj “Spara inte ändringar som görs under samtal” på denna skärmbild.

OBS!  Din telefon kommer att 
spara ändringar av Lurvolym och 
Högtalarvolym som görs under 
samtal, om du inte sparar den valda 
inställningen

Inställningar
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Konfigurera nätverk
Dina nätverksinställningar är förinställda för videosamtal. 

1 Använd pilknapparna i skärmen Inställningar för att välja Nätverk och tryck 
sedan på OK eller Välj.

2 Välj gärna en bandbredd som är något lägre än din uppladdningshastighet.  
T.ex. om din uppladdningshastighet är 300 Kbps väljer du 250.

•	 Om du inte vet vad din anslutningshastighet är kan du gå till  
http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

•	 Se till att du kör testet från en dator som är ansluten direkt till routern 
eller modemet, och inte via en trådlös anslutning. Se även till att inga 
videosamtal körs samtidigt.

3 Välj en IP-inställning för Hämta IP-adress. Ange nödvändig information för 
den inställningstyp du valt.

För mer komplicerade inställningar, vänligen kontakta ACNs Kundservice. 

 

Inställningar
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Konfigurera datum och tid 
1 Använd pilknapparna i skärmen Inställningar för att välja Datum och tid och 

tryck sedan på OK eller Välj.

2 Välj sedan Region och Tidszon. Regionen bestämmer vilka tidszoner som är 
tillgängliga.

3 Välj format för Tid och Datum. De format du väljer används varje gång som 
datum och tid visas på din telefon, inklusive inom Samtalshistoriken. 

•	 Välj Tillbaka när du har slutfört dina val. Du återvänder till skärmen 
Inställningar.

OBS! Datum och klockslag som visas 
till vänster ändras i enlighet med ditt 
val

Inställningar
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Administratörsinställningar

DU KAN INTE JUSTERA NÅGOT I ADMINISTRATÖRSMENYERNA. VÄNLIGEN KON-
TAKTA ACNS KUNDSERVICE OM DU BEHÖVER HJÄLP.

Inställningar
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Digital fotoram
Med den Digitala Fotoramen kan du visa och kopiera foton mellan din telefon 
och en USB-enhet. Du kan även skapa album för dina foton och konfigurera ett 
bildspel för att visa foton på din telefon i form av en digital fotoram.

På skärmarna för Digital fotoram kan du:

•	 Spela	upp	bildspel

•	 Konfigurera	bildspel

•	 Skapa	och	använda	fotoalbum

•	 Visa	bilder	i	telefonen

•	 Ladda	upp	egna	bilder

•	 Kopiera	bilder	till	USB

•	 Visa	USB-bilder

Spela upp bildspel
Du kan starta ett bildspel från Startskärmen genom att välja Alternativ/Spela 
upp bildspel. Du kan även spela upp bildspel direkt från en USB-enhet. Sätt 
in enheten på baksidan av telefonen och välj “Spela upp bildspel från USB” 
i popup-menyn som öppnas. Du kan modifiera och spela upp bildspel från 
skärmen Digital Fotoram:

1  Från Menyn använder du pilknapparna för att välja ikonen Digital fotoram.

2 Tryck på OK eller Välj. Fliken Översikt Digital fotoram visas.

•	 Denna	skärm	visar	alla	aktuella	inställningar	för	bildspelsfunktionen.

3 Använd pilknapparna för att välja knappen Spela upp bildspel och tryck 
sedan på OK eller Välj. Telefonen börjar visa bilderna på skärmen.

4 Bildspelet fortsätter att upprepa bilderna i en slinga. Tryck valfri tangent för 
att stoppa bildspelet och återgå till skärmen Digital fotoram.

Digital fotoram

OBS!  Telefonen innehåller redan 
några bilder så att du kan testa den 
här funktionen.
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Digital fotoram

Konfigurera bildspel
1 Använd pilknapparna i skärmen Digital fotoram för att förflytta dig från fliken 

Översikt till fliken Inställningar..

2 Select the Configure Pictures to use in your slideshow: 

•	 Använd lokala bilder – dessa bilder har sparats lokalt på din telefon i 
motsats till bilder som sparats på en USB-enhet.

•	 Använd pilknapparna för att välja Använd lokala bilder.

•	 Tryck på OK eller Välj. En bock visas. För att avmarkera trycker du på OK 
eller Avmarkera.

•	 Använd USB-bilder, om de finns – dessa bilder har sparats på en USB-
enhet som kopplats in till telefonens baksida. Se	Lär	känna	din	nya	telefon:	
Visa:	USB.

•	 Använd pilknapparna för att välja Använd USB.

•	 Tryck på OK eller Välj. En bock visas. För att avmarkera trycker du på OK 
eller Avmarkera.

•	 Välj album – om du väljer Använd lokala bilder måste du välja ett album 
för bildspelet. 

•	 Använd pilknapparna för att välja knappen Välj album. 

•	 Använd pilknapparna för att välja Alla, Arbete, Privat eller album som 
du själv skapat. Tryck på OK eller Välj. När du är klar väljer du Tillbaka.

3 Välj ytterligare bildspelsinställningar:

•	 Sekunder per bild – ställer in tiden som varje bild ska visas: Använd 
pilknapparna för att välja. Använd knappsatsen för att direkt ange ett 
värde mellan 5 och 90, eller använd pilknapparna upp eller ner för att 
ändra värdet i intervall på 5 sekunder. Tryck på OK eller välj Acceptera när 
du är färdig.
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•	 Upprepa – anger om bildspelet ska spelas en gång eller upprepas 
kontinuerligt: använd pilknapparna för att välja Slinga. Tryck på OK eller 
Välj.  En bock visas. För att avmarkera trycker du på OK eller Avmarkera.

•	 Visa namn - anger om namnen på bilderna ska visas när de visas i 
bildspelet: Använd pilknapparna för att välja Visa namn. Tryck på OK eller 
Välj. En bock visas. 

•	 Spela upp som skärmsläckare – välj om du vill att bildspelet ska vara 
din skärmsläckare: Använd pilknapparna för att välja Spela upp som 
skärmsläckare. Se Inställningar: Konfigurera bildskärm: Skärmsläckare. 
Tryck på OK eller Välj. En bock visas. För att avmarkera trycker du på OK 
eller Avmarkera.

Digital fotoram
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Skapa och använda fotoalbum
1 Från skärmen Digital fotoram väljer du Lokala bilder. Skapa ett nytt album 

genom att välja Inställningar/Nytt album. Använd knappsatsen för att 
namnge albumet. Se	Lär	känna	din	nya	telefon:	Mata	in	text. Använd Ta bort för 
att gå bakåt och håll ned Ta bort för att radera hela posten. Tryck på OK eller 
Acceptera när du är färdig.

2 Välj bilder att lägga till i ditt nya album. Använd pilknapparna för att bläddra 
till en bild och tryck på OK eller Välj för att markera bilden att lägga till. En 
bock visas. För att avmarkera trycker du på OK eller Välj en gång till. Välj Lägg 
till när du är klar.

3 Visa ett album genom att välja Alternativ/Visa album. Ett litet fönster visar 
alla dina aktuella album. Använd pilknapparna för att välja ett album och 
tryck på Välj. Välj Ej i något album för att se bilder som du inte har lagt till i 
något album. 

4 Hantera dina album via menyn Alternativ:

•	 Lägg till bilder till det aktuella albumet genom att välja Alternativ/Lägg 
till album. Använd pilknapparna för att bläddra till en bild och tryck på 
OK eller Välj för att markera bilden att lägga till. En bock visas. För att 
avmarkera trycker du på OK eller Välj en gång till. Välj Lägg till när du är 
klar.

•	 Ta bort bilder från det aktuella albumet genom att välja  Alternativ/Ta 
bort från album. Använd pilknapparna för att bläddra till en bild och tryck 
på OK eller Välj för att markera bilden att ta bort. En bock visas. För att 
avmarkera trycker du på OK eller Välj en gång till. Välj Ta bort när du är 
klar.

•	 Döp om ett album genom att välja Alternativ/Döp om album. Använd 
knappsatsen för att ange ny information. Se	Lär	känna	din	nya	telefon:	Mata	
in text. Använd Ta bort för att gå bakåt och håll ned Ta bort för att radera 
hela posten. Tryck på OK eller Acceptera när du är färdig. 

•	 Ta bort ett album du skapat genom att välja Alternativ/Ta bort album. 
Tryck på OK eller Välj.

Digital fotoram
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Visa bilder på telefonen
1 Från Menyn Digital fotoram använder du pilknapparna för att välja knappen 

Lokala bilder.  Tryck på OK eller Välj. 

2 Skärmen Lokala bilder visas. Använd pilknapparna för att bläddra igenom 
bilderna. 

3 Använd pilknapparna för att välja en bild om du vill se uppgifter och en större 
version av bilden. Tryck på OK eller Visa.

4 När du visar en bild kan du även välja:

•	 Alternativ/Ta bort
•	 Alternativ/Döp om
•	 Alternativ/Spara som kontaktbild
•	 Alternativ/Välj album

Digital fotoram
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Ladda upp dina egna bilder
1 Sätt i ett USB-minne i USB-ingången på baksidan av telefonen.	(Se	Lär	känna	

din	nya	telefon:	Baksidan:	USB.) Ett popup-fönster visas.

2 Använd pilknapparna för att välja Kopiera bilder till telefon. Tryck på OK eller 
Välj. En skärmbild öppnas som visar alla bilder på USB-minnet.

3 Använd pilknapparna för att bläddra till en bild och tryck på OK eller Välj för 
att markera bilden för kopiering. En bock visas. För att avmarkera trycker du 
på OK eller Välj en gång till. 

4 När du är färdig med att välja bilder, välj Kopiera. Bilden/bilderna kopieras 
och visas i dina Lokala bilder.

Digital fotoram
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OBS!  Detta popup-fönster visas varje gång 
du sätter in USB-enheten, om du inte sitter 
i samtal. Du behöver inte öppna skärmen 
Lokala bilder för att koppla in din USB-
enhet.

OBS!  ACNs videotelefon IRIS 5000 kan 
spara upp till 500 bilder
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Kopiera bilder till USB
Det finns två sätt att kopiera bilder från din telefon till USB-enheten.

1 Från skärmen Lokala bilder väljer du Alternativ/Kopiera till USB.

•	 En	skärmbild	öppnas	som	visar	alla	bilder	på	telefonen.

•	 Använd	pilknapparna	för	att	bläddra	till	en	bild	och	tryck	på	OK eller 
Välj för att markera bilden för kopiering. En bock visas. För att avmarkera 
trycker du på OK eller Välj en gång till. 

•	 När	du	är	färdig	med	att	välja	bilder,	välj	Kopiera. Bilden/bilderna kopieras 
och visas i dina USB-bilder.

2 Från skärmen Lokala bilder använder du pilknapparna för att välja en bild. 

•	 Tryck	på	OK eller Visa. Tryck på OK eller Kopiera till USB.

•	 Bilderna	kopieras	och	visas	i	dina	USB-bilder.

Digital fotoram
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Visa USB-bilder
1 Från Menyn Digital fotoram använder du pilknapparna för att välja knappen 

USB-bilder. Tryck på OK eller Välj. Skärmen USB-bilder visas.

2 Använd pilknapparna för att bläddra igenom bilderna. 

3 Om du vill se information om bilderna använder du pilknapparna för att välja 
en bild. Tryck på OK eller Visa.

4 När du visar en bild kan du även välja Alternativ/Kopiera till telefon.

Digital fotoram

OBS!  Knappen USB-bilder kommer 
att inaktiveras om inte telefonen hittar 
ett	USB-minne.
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Information och Hjälp 
 
Du kan använda skärmen Information för att enkelt se namn och telefon-
nummer på din IRIS 5000 videotelefon, samt annan teknisk information. Du 
kan även få åtkomst till inbyggd Hjälp-information från den här skärmen.
1 Använd pilknapparna i skärmen Meny för att välja ikonen Information 

och tryck sedan på OK eller Välj.

2 Informationsskärmen visar information om din telefon som du kanske 
måste ange under ett supportsamtal.

3 Använd höger pilknapp för att förflytta dig till fliken Hjälp. Hjälpskärmen 
visar olika hjälpämnen.

•	 •	Grundfakta	telefon

•	 •	Röst-	och	videobrevlåda

•	 •	Video	ut

•	 •	Kontakter

•	 •	Samtalshistorik

•	 •	Inställningar

•	 •	Digital	fotoram

4 Använd pilknapparna för att välja ett hjälpämne och tryck sedan på OK 
eller Välj. Den inbyggda Hjälpskärmen visar olika hjälpämnen.

Information och Hjälp
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Allmänna fel

Problem Lösning
Jag kan inte sätta på telefonen

Jag hör ingen kopplingston 
i luren.

 Jag hör ingen kopplingston i 
telefonens högtalare.

Jag kan inte ringa ett samtal

Jag kan inte ta emot samtal.

Det tar väldigt lång tid för 
ACNs videotelefon IRIS 5000 

att koppla upp

När jag får ett samtal är skär-
men på men det hörs ingen 

ringsignal.

•	 Kontrollera att strömkabeln är rätt inkopplad
•	 Kontrollera att eluttaget fungerar genom att koppla 

in en klocka, radio eller någon annan apparat.

•	 Kontrollera att luren är inkopplad i porten på 
videotelefonens vänstra sida.

•	 Plug the ACN IRIS 5000 Videophone directly into the 
modem or router. See Getting Started: Connecting 
the	Videophone	to	the	Network. If you then hear a 
dial tone, there is a problem with the router. 

•	 Kontrollera att internetkabeln är inkopplad i WAN- 
eller LAN-porten. 

•	 Kontrollera att luren är inkopplad i videotelefonen. 
•	 Testa att koppla ur strömadaptern och sedan 

koppla in den igen.  
•	 Om personen som du ringer använder en 

videotelefon installerad i ett privat nätverk eller ett 
brandväggssystem är det möjligt att samtalet inte 
kan kopplas fram.  

•	 Om din videotelefon är installerad i ett privat 
nätverk eller ett brandväggssystem är det möjligt 
att du inte kan ta emot samtal.

•	 Testa att koppla ur strömadaptern och sedan 
koppla in den igen. 

1. Dra ur strömkontakten på ditt modem.
2. Dra ur strömkontakten på din router.
3. Dra ur strömkontakten på ACNs videotelefon IRIS 

5000.
4. Koppla in strömadaptern till modemet och vänta 

tills det ansluter sig till Internet.
5. Koppla in strömadaptern till routern och vänta tills 

det ansluter sig till modemet och Internet.
6. Koppla in strömadaptern på ACNs videotelefon IRIS 

5000. 

•	 Kontrollera att volymen på Ringsignalen är högre 
än “0”.  Se Inställningar:Konfigurera knappsats och 
ljud.

Felsökning

Felsökning



51

Telefonproblem

Problem Lösning

Jag kan inte besvara samtal från 
en vanlig telefon kopplad till 

videotelefonen

Jag kan inte ringa samtal från 
en vanlig telefon kopplad till 

videotelefonen.

•	 Kontrollera	att	telefonen	fungerar	korrekt	utan	att	
vara kopplad till videotelefonen. 

•	 Kontrollera	att	telefonsladden	som	går	från	din	
videotelefon till extratelefonen är ordentligt 
inkopplad. 

•	 Koppla	telefonen	direkt	till	porten.	Använd	inga	
förlängningssladdar, externa nummerpresentatörer 
eller telefonsvarare. 

 

•	 Kontrollera	att	telefonen	fungerar	korrekt	utan	att	
vara kopplad till videotelefonen.

•	 Kontrollera	att	telefonsladden	som	går	från	din	
videotelefon till den vanliga telefonen är ordentligt 
inkopplad. Se Kom igång: Ansluta en vanlig telefon 
till	ACNs	Videotelefon	IRIS	5000

•	 Kontrollera	att	telefonen	är	inställd	på	Tonval,	inte	
Pulsval. 

•	 Koppla	telefonen	direkt	till	porten.	Använd	inga	
förlängningssladdar, externa nummerpresentatörer 
eller telefonsvarare.

Felsökning
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Videoproblem

Problem Lösning
Samtalet kopplas fram, men 
den andra personens skärm 

är mörk och ljudkvaliteten är 
dålig. 

Samtalet kopplas fram, både 
ljud och bild fungerar, men 

den uppringda personen kan 
inte se eller höra mig

Samtalet kopplas fram, både 
ljud och bild fungerar, men 

den uppringda personen kan 
bara höra mig och inte se mig.

Den andra personen skärm 
är fryst och det hörs inget 

ljud.

Personen du talar med 
hörs men det finns ingen 

inkommande video på 
videoskärmen.

Den inkommande videobilden 
är för mörk.

Den inkommande 
videobilden fryser.

•	 Be	den	andra	parten	att	förbättra	ljusnivån	i	
rummet. Se Kom igång: Få bästa möjliga videobild. 

•	 Försök	att	justera	ljusstyrkan	i	din	LCD-skärm.	
Inställningar: Konfigurera bildskärm.

•	 Om din videotelefon är installerad i ett privat 
nätverk eller bakom en brandvägg är det möjligt 
att du inte kan ta emot den andra personens 
skärmbild. 

•	 Kontrollera	att	den	andra	personens	videoenhet	
fungerar ordentligt. 

•	 Kontrollera	att	videotelefonen	är	ordentligt	
ansluten till Internet. 

•	 Kontrollera	att	den	uppringda	personens	
videotelefon inte har kopplats ner från Internet.

•	 Avbryt	samtalet	och	försök	igen.	 
 

•	 Be	den	andra	parten	att	förbättra	ljusnivån	i	
rummet. Se Ansluta telefonen: Få bästa möjliga 
videobild. 

•	 Försök	att	justera	ljusstyrkan	i	din	LCD-skärm.	
Inställningar: Konfigurera bildskärm.

•	 Låt	några	sekunder	passera	för	att	se	om	felet	
rättas till av sig själv. Din eller den andra partens 
Internetanslutning kan vara överbelastad. Avbryt 
samtalet och försök igen.  

Felsökning
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Ljudproblem

Problem Lösning

Samtalet kopplas fram, 
skärmen är synlig men det 

hörs inget ljud

Samtalet kopplas fram, både 
ljud och bild fungerar, men 

den uppringda personen kan 
inte se eller höra mig.

Samtalet kopplas fram, jag 
kan se skärmen och höra 

ljudet och den uppringda 
personen kan se mig men 

inte höra mig.

Den andra personen skärm 
är fryst och det hörs inget 

ljud.

Det hörs ett eko.

•	 Höj	volymnivåerna.	Se Inställningar: Konfigurera 
knappsats och ljud.

•	 Be	den	andra	parten	att	kontrollera	att	Tyst	läge	
(sekretess) inte har aktiverats.

•	 Om	din	videotelefon	är	installerad	i	ett	privat	
nätverk eller bakom en brandvägg är det möjligt att 
du inte kan ta emot den andra personens ljud.

•	 Om	din	videotelefon	är	installerad	i	ett	privat	
nätverk eller bakom en brandvägg är det möjligt 
att du inte kan ta emot den andra personens 
skärmbild.

•	 Kontrollera	att	den	andra	personens	ljudenhet	
fungerar ordentligt. 
 
 

•	 Kontrollera att videotelefonen är ordentligt 
ansluten till Internet. 

•	 Kontrollera att den uppringda personens 
videotelefon inte har kopplats ner från Internet. 

•	 Sänk	volymen.	
•	 Rummets	akustik	kanske	inte	är	den	bästa.	Försök	

att flytta telefonen till en annan plats med bättre 
akustik. 

Felsökning


