
Videophone

METOD 1: SKANNA EFTER EN WI-FI-ANSLUTNING:

METOD 2:  LÄGG TILL EN WI-FI-ANSLUTNING MANUELLT:  

1. Tryck på knappen MENY längst ner till höger på skärmen
2. Tryck på knappen Inställningar
3. Tryck på knappen Nätverk
4. Tryck på fliken Wi-Fi 
5. Säkerställ att knappen Aktivera lyser och tryck på Verkställ
6. Tryck på knappen Skanna
7. Tryck två gånger på önskat ESSID
8. Ange lämplig nyckel genom att använda knappsatsen på skärmen.  Se till att klicka på 

kryssrutan Spara nyckel.  Gå till nästa steg om ingen nyckel krävs
9. När nyckeln har angetts ska du trycka på knappen längst ner till vänster för att dölja 

knappsatsen på skärmen
10. Tryck på Spara i det övre högra hörnet för att spara denna anslutning
11. Tryck på knappen Hem.  Du har anslutit till Wi-Fi-nätverket om widgeten Info har en 

grön ikon i det övre högra hörnet och en IP-adress längst ned

(praktiskt för Wi-Fi-nätverk med dold SSID)
1. Tryck på knappen Meny längst ner till höger på skärmen
2. Tryck på knappen Inställningar
3. Tryck på knappen Nätverk
4. Tryck på fliken Wi-Fi 
5. Säkerställ att knappen Aktivera lyser och klicka på Verkställ
6. Tryck på knappen Avancerat
7. Välj Wi-Fi-anslutningens Säkerhetsläge ur rullgardinsmenyn på skärmen 

Konfigurera Wi-fi.   
  Tillgängliga alternativ:   WEP/Open; WEP/Shared 
                             WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
             WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Ange lämplig nyckel genom att använda knappsatsen på skärmen. Tryck på Visa 
lösenord för att verifiera att nyckeln har skrivits in korrekt.  Gå till nästa steg om ingen 
nyckel krävs

9. När nyckeln har angetts ska du trycka på tangentbordsknappen längst ner till vänster 
för att dölja tangentbordet

10. När du ska skriva ESSID (namnet på den trådlösa anslutningen) ska du trycka på 
kryssrutan JA till höger om fältet Anpassad ESSID och sedan trycker du i själva fältet för 
att visa tangentbordet

11. Skriv namnet på ESSID
12. Tryck på Spara i det övre högra hörnet för att spara denna anslutning
13. Tryck på knappen Hem.  Du har anslutit till Wi-Fi-nätverket om widgeten Info har en grön 

ikon i det övre högra hörnet och en IP-adress längst ned.

När du har sparat inställningarna 
bör telefonen kunna ansluta 
till ditt Wi-Fi-nätverk om dina 
autentiseringsuppgifter är 
korrekta och Wi-Fi-nätverkets 
signalstyrka är tillräckligt stark

Wi-Fi-nätverkets ikon för 
signalstyrka  visas i övre högra 
hörnet på skärmen.  När 
telefonen har registrerats visas 
telefonnumret i grönt i widgeten 
Info.

OBSERVERA: Om du har en 
anslutning till Internet via 
både trådbundet och Wi-Fi 
-nätverk kan du manuellt välja 
vilken anslutning som ska 
användas via på/av-knappen på 
rullgardinsmenyn i det övre 
högra hörnet på skärmen.

Du kommer att se den här 
ikonen i det övre högra hörnet 
på skärmen om telefonen 
använder den trådbundna 
nätverksanslutningen.  Följande 
ikon visas i det övre högra hörnet 
på skärmen om Wi-Fi används.  
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Wi-Fi-inställningar 

Videtelefonen ACN IRIS X 
stöder 802.11b/g/n. 

Som standard har 
 Wi-Fi-funktionen på 

telefonen inaktiverats. 
Du kan konfigurera de 

trådlösa inställningarna 
genom att välja Aktivera 

i Wi-Fi-funktionen.  

Det finns två metoder för att 
konfigurera Wi-Fi.

Instruktioner för 
trådlösa (Wi-Fi) nätverk


