
TELEFONSKÄRMEN

HEMSKÄRM

1 Hemskärmsindikator

2 App-indikator

3 Telefonnummer

4 Statusfält

5 Registreringssymbol (grön)

6 IP-adress

7 Växla skärm

8 Expandera widgetbar

9 Snabbstartsfält
10  Uppringning/Meny

11  Huvudmeny

10 11

ACNs Videotelefon IRIS X har intuitiv och kraftfull 
pekskärmsnavigering med fyra skrivbordskärmar. För att växla 
mellan skärmarna, svep huvudskärmen till höger respektive 
vänster eller tryck på    och växla skärm.

� Meny  ger tillgång till alla appar, widgets och funktioner.

� Telefon  visar knappsatsen för röst- och videosamtal 
samt relaterade alternativ.

� Widgets är program som du kan lägga till, flytta eller ta bort 
från skrivbordet.
•	Om du vill ändra en widget, peka på den tills Stäng/

Inställningar visas.
•	Du kan placera extra widgets på skrivbordet genom att 

peka på widgeten i menyn längst ner på sidan och dra den 
till skrivbordet.

•	För att se extra widgets, tryck på  och expandera 
widgetfältet.

� Med Hemknappen, längst ner i mitten på telefonen 
(nedanför skärmen), kan du snabbt flytta dig till 
Hemskärmen från den skärm du är på.

� Statusfältet ger en snabbvisning av telefonens status. 
Om du pekar på statusfältet, visas ett antal alternativ: 
Volym, Wi-Fi av/på, Nätverk av/på (Ethernet), Stör ej (DND) 
och Kamera av/på.

Ringa ett samtal
Det finns flera olika sätt att ringa ett samtal med ÄCNs 
Videotelefon IRIS X:

Via telefon
•	Tryck på  från Hemskärmen (eller lyft luren)

•	Slå numret och tryck på Röstsamtal eller Videosamtal

Via Samtalshistorik
•	Tryck på  från Hemskärmen

•	Välj Samtalshistorik

•	Välj mellan Alla, Mottagna, Uppringda and Missade

•	Tryck på  för att ringa upp det nummer du valt

Via Kontakter
•	Tryck på  från Hemskärmen 

•	Välj Kontakter

•	Välj den kontakt du vill ringa upp

•	Tryck på  för att ringa upp det nummer du valt

Avsluta samtal
Lägg bara på luren eller tryck på Avsluta om du använder 
högtalartelefonen.

Ta emot samtal
På skärmen visas namnet och telefonnumret till den som 
ringer. Det finns flera olika sätt att ta emot samtal med ACNs 
Videotelefon IRIS X:

Inkommande samtal Missade samtal Samtal väntar

Välj Acceptera röst, 
Acceptera video 
(om tillgängligt) 

eller Avvisa.

Missade 
samtal visas på 
Hemskärmen. 
Du kan få mer 

information om 
samtalet genom att 

trycka på Visa.

När du pratar i 
telefon och ett annat 
samtal kommer in, 
meddelar telefonen 
dig om detta med 

en ton och ett 
meddelande på 

skärmen. Du kan 
Acceptera eller 

Avvisa samtalet.

NAVIGERINGSTIPS

Videophone

SÅ HÄR ANVÄNDER DU ACNs VIDEOTELEFON IRIS X

1 Samtals-/linjeflikar – ACN:s 
videotelefon IRIS X stöder upp 
till tre inkommande/utgående 
samtal samtidigt

2 Ljudutgång – Val av högtalare, 
telefon eller hörlurar

3 Volymkontroller
4 Röstmeddelande – Använd både 

för röst- och videomeddelanden
5 När du har slagit numret, tryck på 

Röstsamtal eller Videosamtal

IRIS X 
Referensguide



Det finns flera funktioner som kan användas under pågående samtal. Tryck på    
för att se alla samtalsfunktioner.  

Obs! Under ett pågående videosamtal kan Alternativmenyn    försvinna. 
Tryck var som helst på skärmen för att visa menyn. 
 
Tre menyval visas:

Menyn Alternativ Funktion Beskrivning

Knappsats Välj för att ange tonvalssvar eller för att 
slå ett annat nummer.

Parkera
Tryck för att parkera samtalet (sätta det i 
väntläge). För att återta samtalet trycker 
du på Återta.

Ljud av/på Tryck för att aktivera eller avaktivera tyst 
läge (ljud på eller av).

Video av/på Tryck för att växla mellan Video av och 
Video på.

Konferens
När du har ringt ett annat samtal på en 
annan linje, tryck på Konferens för att 
inleda ett 3-parts röstkonferenssamtal.

Högtalare/Lur/Headset Tryck på ett av de tre alternativen för att 
ändra ljudutgång.

Volym Tryck för att höja eller sänka volymen.

BIB Tryck för att växla videobild mellan 
uppringare och visa i helskärmsläge. 

Snabbfoto

Tryck för att ta snabbfoto av 
pågående video. Snabbfotot sparas 
automatiskt i mappen ”skärmbilder” i 
Verktyg>Filhanteraren.

Här finner du support!  
Fler telefonfunktioner, detaljerade instruktioner och felsökningstips finns i Användarmanualen på 
din Oberoende ACN-Representants Onlineshop eller www.myacn.eu.
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RÖST- OCH VIDEOBREVLÅDANSAMTALSFUNKTIONER

Med röst-/videobrevlådan kan en uppringare lämna ett meddelande till dig när du är upptagen 
eller inte har möjlighet att svara.

Ställa in/hämta meddelanden
Första gången du öppnar din röstbrevlåda uppmanas du att ändra ditt lösenord (ditt tillfälliga 
lösenord är 1234#). Följ instruktionerna om du vill ändra ditt lösenord, spela in ditt namn och 
en hälsning för din röst-/videobrevlåda.

1. Tryck på  från Hemskärmen.
2. Tryck på kuvertet för Röstbrevlådan för både röst- och videobrevlådan.
3. Följ instruktionerna för att hämta röst- eller videomeddelanden.

Röstmeddelande (Samtal väntar-symbolen)
Om Hemknappen blinkar med blått ljus, innebär det att du har ett röst- eller videomeddelande 
som väntar på att bli hämtat. (Du hör också en avbruten kopplingston om du lyfter på luren.) 
Du hämtar röstmeddelanden genom att aktivera knappsatsen och sedan trycka på symbolen 
för Röstbrevlådan.

Tips - röstbrevlåda
Om du vill ändra på antal ringsignaler som hörs innan samtalet överförs till röst-/videobrevlådan, 
slå *610 och följ instruktionerna.

Funktioner för röstmeddelanden
När du har lyssnat på ett röstmeddelande finns följande alternativ:

Knapp Kommando
# Spara meddelandet

2 Upprepa meddelandet

4 Gå tillbaka till föregående meddelande

5 Spela upp meddelandets rubrikuppgifter

6 Gå till nästa meddelande

7 Radera meddelandet

* Gå tillbaka till föregående meny
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