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Installationsinstruktioner 
Vänligen se  Snabbinstallationsguiden för ACNs Videotelefon IRIS X  som du finner på din 
Oberoende ACN-representants Onlineshop eller på www.myacn.eu.  

 

Funktioner 

Huvudskärm och navigering 
ACNs Videotelefon IRIS X har en intuitiv, kraftfull pekskärmsnavigering med fyra 
skrivbordsskärmar. För att växla mellan skärmarna behöver du bara svepa huvudskärmen till 
höger eller vänster eller trycka på skärmväxlingsikonen.  
 
Med Hemknappen längst ner i mitten kan du enkelt hoppa tillbaka till Hemskärmen från vilken 
skärm som helst. Om du trycker på Hem när du kör en app, hålls appen fortfarande igång. Du 
kan återvända till appen genom att trycka på app-indikatorn i statusfältet. Genom att trycka på 
Hemknappen för att återvända till Hemskärmen och sedan hålla den nedtryckt i 10 sekunder 
startar du skärmkalibreringen. 
 
Statusfältet ger en snabböversikt över telefonens status. Om du trycker på statusfältet visas ett 
flertal olika alternativ: Volym, Wi-Fi av/på Nätverk av/på (Ethernet), Stör ej (DND) och Kamera 
av/på. Använd skjutreglaget för att sätta på eller stänga av dessa funktioner. Dessutom visas 
genvägar till Inställningar och Datum/tid.   
 
Nedanstående tabell innehåller en översikt över telefonens statusindikatorikoner: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Ikon Definition 

Nätverk  Ansluten till nätverket 

 Kunde inte ansluta till nätverket. 

Samtalsrelaterad
e 

 Autosvar 

 Vidarekoppling av samtal  



Ringvolym  Ringvolym (mellan 0-9) 

Telefonstatus  Kameran avaktiverad 

 Stör ej (DND/Do-Not-Disturb) 

 Missat samtal  

Ljudutgång  Headset används 

 Headset inkopplat 

 Högtalartelefon aktiverad 

 Luren används 

Wi-Fi  Wi-Fi signalstyrka (mellan 0-4) 

 

 

 

 

Applikationer  Väckarklocka  

 Program som körs i bakgrunden 

Externa enheter  SD-kort 

 USB-enhet 

 USB-tangentbord 

 USB-mus 

 USB LED-lampa 1 

 USB LED-lampa 2 



 
HDMI  

 
 
ACNs Videotelefon IRIS X stödjer upp till tre inkommande eller utgående samtal på samma 
gång. När du lyfter telefonluren kan du sedan trycka på Parkera (vänteläge) och sedan välja 
Linje1, Linje2 eller Linje3 för att ringa ytterligare samtal. 
 
 

Telefonlur, högtalare och headset 
Med ACNs Videotelefon IRIS X kan man växla mellan telefonlur och högtalartelefon genom att 
trycka på respektive ikon på Knappsatsen. Om ett headset är inkopplat så kan man även välja 
headset-ikonen. Telefonen stödjer standard 3,5mm headsets med 3 ledare. 
 

Ringa samtal 
1. Via ikonen Telefon i viloläget 

• På Hemskärmen väljer du ikonen Telefon  i den nedersta menyn 
• Knappsatsen visas med en kopplingston 
• Slå numret och tryck på Röstsamtal eller Videosamtal för att ringa upp.  

För det senast uppringa numret trycker du på Återuppringning  
 

2. Via telefonluren 
Det går att ringa samtal när telefonen är i viloläge eller kör andra applikationen genom 
att helt enkelt lyfta på telefonluren. 

• Lyft telefonluren så visas Knappsatsen 
• Välj Linje 
• Slå numret och tryck på Röstsamtal eller Videosamtal för att ringa numret. 

För det senast uppringa numret trycker du på Återuppringning 
 

3. Via Samtalshistorik 
• Öppna telefonens meny genom att trycka på ikonen MENY i viloläget och sedan 

välja Samtalshistorik.  
• Skärmen visar Alla, Mottagna, Uppringda och Missade. Välj den 

samtalshistorik som du vill visa 
• Tryck på  för att ringa det utvalda numret 



 
 

Ringa upp via Samtalshistorik 
 

4. Via Kontakter 
• Öppna telefonens meny genom att trycka på ikonen MENY i viloläget. Välj sedan 

Kontakter eller välj ikonen Kontakter i knappsatsen för att komma till 
kontaktlistan.  

• Kontaktlistan visas på skärmen. Skrolla fram till den kontakt du vill ringa upp 
• Tryck på  för att ringa den utvalda kontakten. Som standard används 

kontaktens primära kontaktnummer 
 

 
 

Ringa upp via Kontaktlistan 
 

 
Välj kontakten för att visa alla kontaktuppgifter på skärmen. Det finns fyra 
nummeralternativ att ringa upp: Arbete, Hem, Mobil och Fax. Tryck på  för att 
ringa det utvalda numret.  



 

Ringa upp via Kontaktlistan – ytterligare kontaktuppgifter 
 

5. Via Kontaktfavorit i viloläget 
I vilolägesskärmen trycker du på  och väljer  för att öppna widgeten Kontakter. 
Det går att lägga till kontakter i favoritlistan. Välj önskad kontakt och tryck på  för att 
ringa upp.  

 

Ta emot samtal 
1. Inkommande videosamtal: När telefonen ringer väljer du Acceptera röst, 

Acceptera video eller Avvisa. Du kan välja mellan att svara med telefonlur, 
högtalartelefon eller headset. Justera samtalsvolymen genom att trycka på 
högtalarikonen. 

 

 

Ta emot inkommande videosamtal 
 



 
 

2. Inkommande röstsamtal: När du får ett röstsamtal väljer du antingen Acceptera 
röst eller Avvisa. 

 

 

Ta emot inkommande röstsamtal 
 

  
3. Missat samtal: Om samtalet inte besvaras visas ett meddelande om ”Missat samtal” 

på Hemskärmen. Tryck på meddelandet för att se information om det missade 
samtalet, eller visa missade samtal via Samtalshistorik. 

 
 

 

Samtalsalternativ 
Det finns ett antal alternativ tillgängliga under ett samtal. Funktionerna inkluderar bland annat Parkera 
(Väntläge), Ljud av/på (Tyst läge), Volym samt Video av (Videosekretess). Dessa alternativ nås via 
menyn Alternativ. 
 

Under ett videosamtal kan du peka på skärmen för att visa menyn Alternativ. Tryck på  för 
att öppna menyn. Nedanstående funktioner nås via menyn Alternativ. 
 



 
 

Använda Alternativ under ett videosamtal 
 

ACNs IRIS X Videotelefon – Samtalsalternativ 
MENYN ALTERNATIV FUNKTION BESKRIVNING  

 
Knappsats Välj för att knappa in tonvalssvar eller ringa upp 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 upp ett annat nummer via en annan linje, tryck på 
Konferens för att starta ett 3-parts konferenssamtal 

 

Volym Tryck för att höja eller sänka volymen 

BIB Tryck för att växla videobild mellan den uppringda och helskärmsläge. 
Se nedanstående anteckning 

Snabbfoto Tryck för att ta ett snabbfoto av pågående video. Snabbfotot sparas 
automatiskt i en mapp under Verktyg > Filhanteraren 

Högtalare/Lur/Headset Välj ikon för att använda Högtalartelefon, Telefonlur eller Headset 

OBS!  
Om du trycker på knappen BIB (Bild-i-Bild/Picture-in-picture – PIP) under ett samtal visas en av 
fem olika vyer: ¾ skärm uppringd part, helskärm uppringd part, helskärm uppring part med 
självbild överst till höger, ¾ skärm självbild och helskärm självbild. 

 
 
 



 

Parkera (menyn Alternativ) 
Parkerar det inkommande samtalet 

1. Under ett samtal trycker du på knappen Parkera för att parkera samtalet (sätta 
samtalet i väntläge). Linjeikonen blir gul.  

 

 

Parkera (väntläge) 
 

2. Tryck på knappen Återta för att återta samtalet.  
 
3. Flera samtal: När ett samtal har parkerats kan man välja en annan linje för att ringa 

ett annat samtal. Om det kommer in ett nytt inkommande samtal kan man då välja 
Acceptera eller Avvisa till höger på skärmen. Genom att acceptera det nya 
inkommande samtalet parkeras det tidigare samtalet.  

 

 
 

Flera pågående samtal 



 

3-Parts konferenssamtal (Menyn Alternativ) 
OBS! För närvarande erbjuds endast 3-parts konferenssamtal för röstsamtal. 3-parts 
videokonferenssamtal finns inte att tillgå för närvarande. 

För att påbörja ett 3-parts konferenssamtal, följ nedanstående steg: 
1. Påbörja ett samtal med den första parten 
2. Medan du fortfarande sitter i detta samtal klickar du på menyn Alternativ på telefonen 

genom att trycka på den mittersta knappen i ikonen Alternativ 

 . 
3. Tryck på knappen PARKERA 
4. Tryck på fliken LINJE 2 överst på skärmen 
5. Ring upp den andra parten som du vill ska delta i konferenssamtalet 
6. Medan du fortfarande sitter i detta samtal öppnar du menyn Alternativ igen genom att 

trycka på den mittersta knappen i ikonen Alternativ 

 . 
7. Tryck på knappen KONF (Konferens) 
8. Tryck JA för att bekräfta konferenssamtalet 
9. Alla tre samtal sammankopplas till ett 3-parts konferenssamtal 

 

Tyst läge (menyn Alternativ) 
Under ett samtal stänger denna funktion av telefonens mikrofon så att den andra 
samtalspartnern inte hör något ljud. 

1． Under ett samtal visas Ljud av i verktygsfältet för Alternativ till höger på skärmen. Om 
den inte syns, tryck på skärmens högra sida för att återställa verktygsfältet för 
Alternativ. Välj knappen Ljud av för att sätta samtalet i tyst läge. 

2． När man trycker på knappen Ljud av visar skärmen Ljud på. När denna knapp trycks 
avaktiveras tyst läge. 

 

BIB Bild-i-bild (menyn Alternativ) 
Om du trycker på knappen BIB under ett samtal ändras videoskärmen till en av fem olika vyer: 
¾ skärm uppringd part, helskärm uppringd part, helskärm uppring part med självbild överst till 
höger, ¾ skärm självbild och helskärm självbild. 

 

Stör ej (Statusfältet) 
Om denna funktion aktiveras kommer alla inkommande samtal att behandlas som om det vore 
upptaget (som standard vidarebefordras samtalen till röstbrevlådan) utan att det ringer eller 
visas på telefonen.   
 



Denna funktion nås genom att välja statusfältet på Hemskärmen, där ett flertal andra alternativ 
även finns tillgängliga. Svep reglaget Stör ej (DND) för att sätta på/stänga av funktionen Stör ej 
(Do Not Disturb).  
 

Aktivera Vidarekoppling av samtal  
Detta omdirigerar alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer utan att det ringer eller 
visas på skärmen. 
 
Funktionen hanteras via en funktionskod. För att aktivera eller avaktivera funktionen anges 
motsvarande kod enligt nedan: 
Aktivera: Slå *72 och sedan det telefon- eller anknytningsnummer du vill vidarebefordra 
samtalet till, följt av fyrkant (#). Vänta på kopplingston och lägg sedan på luren (när du hör 
kopplingstonen har funktionen aktiverats korrekt). 
Avaktivera: Slå *73 och vänta på kopplingston innan du lägger på luren. 
 

Blockering av nummerpresentation  
Denna funktion förhindrar att ditt telefonnummer visas upp för den uppringda parten vid alla 
samtal, till dess att det avaktiveras.  
 
Funktionen hanteras via en funktionskod. För att aktivera eller avaktivera funktionen anges 
motsvarande kod enligt nedan: 
Aktivera: Slå *31 och vänta tills du hör ett bekräftelsemeddelande. 
Avaktivera: Slå *31 och vänta tills du hör ett bekräftelsemeddelande. 

 

Ytterligare funktionskoder  
ACNs Videotelefon IRIS X har ett antal ytterligare funktioner som hanteras via två- eller 
tresiffriga funktionskoder. För att aktivera (eller avaktivera) dem, lyft luren och ange 
motsvarande kod enligt nedan. Du hör sedan ett bekräftelsemeddelande. 

Funktion  Aktivera Avaktivera 
Vidarekoppling av samtal till 
röstbrevlådan (alla samtal) 

*21  #21 

Blockering av 
nummerpresentation för alla 
dina samtal till andra parter  

*31  #31  

Vidarekoppling av samtal till 
röstbrevlådan vid upptaget 

*40  #40  

Vidarekoppling av samtal till 
röstbrevlådan vid inget svar 

*41  #41  

Samtal väntar  *43  #43  



Inget svar timer (antal 
ringsignaler innan 
röstbrevlådan aktiveras) 

*610  ej tillgänglig 

Nummerpresentation av ditt 
telefonnummer vid samtal  

*65  ej tillgänglig 

Uppringning av senast slagna 
nummer  

*66  ej tillgänglig 

Blockering av 
nummerpresentation av ditt 
telefonnummer vid samtal  

*67  ej tillgänglig 

Ring tillbaka  *69  ej tillgänglig 
Vidarekoppling av samtal till 
annat telefonnummer eller 
anknytning för alla samtal 

*72  *73  

Vidarekoppling av samtal till 
annat telefonnummer eller 
anknytning vid upptaget 

*90  *91  

Vidarekoppling av samtal till 
annat telefonnummer eller 
anknytning vid inget svar 

*92  *93  

Rensa indikatorn för inkomna 
röstmeddelanden i 
röstbrevlådan  

*99  ej tillgänglig 

 

Röstbrevlåda  
Röstbrevlådan låter de som ringer lämna ett meddelande när det är upptaget eller du inte kan ta 
emot samtalet. 
 
Aktivering 

1. Tryck på ikonen Telefon  

2. Tryck på ikonen Röstbrevlåda  
3. Du uppmanas att ange ditt lösenord (ditt tillfälliga lösenord är 1234#) 
4. Följ instruktionerna för att byta lösenord och spela in ditt namn 

 
Lyssna på meddelanden 
När den blåa Hemknappen blinkar eller när du hör en hackig kopplingston när du lyfter på 
luren, betyder det att du har röstmeddelanden som du inte har lyssnat på.  

 
1. Tryck på ikonen Telefon som finns längst ner till höger på skärmen 
2. Tryck på knappen Röstbrevlåda 
3. Tryck på knappen Alternativ för att visa knappsatsen 
4. Knappa in din 4-siffriga kod (standard är 1234) och tryck # 
5. Tryck 1 för att hämta dina videomeddelanden 

a. Om du har meddelanden kommer den automatiska rösten att indikera om det är 
ett röst- eller videomeddelande 

6. Tryck 2 för att spela in ditt videomeddelande för Hälsning vid upptaget 



a. Välj vilken typ av hälsning du vill använda och följ instruktionerna 
b. När du är nöjd med ditt meddelande trycker du till höger på skärmen och sedan 

på Alternativ. Tryck sedan # för att avsluta din inspelning 
7. Tryck 3 för att spela in ditt videomeddelande för Hälsning vid inget svar 

a. Välj vilken typ av hälsning du vill använda och följ instruktionerna 
b. När du är nöjd med ditt meddelande trycker du till höger på skärmen och sedan 

på Alternativ. Tryck sedan # för att avsluta din inspelning 
 

För att ändra antalet ringsignaler innan din Rösthälsning svarar, slår du bara *610 och följer 
instruktionerna. 

 

Inmatning via tangentbordet 
ACNs Videotelefon IRIS X har ett inbyggt virtuellt tangentbord för att mata in tecken och 
bokstäver samt användas med ett flertal appar och Widgets. 

 

ACNs IRIS X Videotelefon – mjukt tangentbord 
 

 
Ikon Funktion 

 
Caps Lock (versaler) 

 
Dölj tangentbord 

 
Växla till tecken med accenter 

 
Backsteg 

 
Växla mellan bokstäver, siffror eller symboler 

 



OBS! Det går att ansluta ett externt tangentbord och en mus genom att koppla in dem i en av 
telefonens USB-portar. 

 

 

 

Inbyggda applikationer (appar) 
 

Väckarklocka 
ACNs Videotelefon IRIS X har en inbyggd väckarklocka/larmfunktion som du kan använda för 
att ställa in en anpassad larmsignal och tid enligt dina önskemål. Du hittar inställningarna för 
Väckarklockan under MENY > Verktyg > Väckarklocka.  
 
Det finns tre olika sorters väckarklocka. Alla har dock samma alternativ. Om du vill sätta på ett 
larm, välj Ja i Aktivera larm. Du kan välja Snooze-tid från 5 minuter till 30 minuter. Du kan 
ställa in Larmsignal genom att använda inbyggda ringsignaler eller anpassade ringsignaler (i 
mp3-format) genom att trycka på Bläddra och sedan välja en fil på telefonen eller på en extern 
lagringsenhet.  
 
Justera larmvolymen genom att trycka på  för att sänka volymen eller  för att höja 
volymen.  
 
Om du vill ställa in återkommande dagar för larmet trycker du på kryssrutan till vänster om 
dagen för att markera/avmarkera denna inställning. Efter att du markerat den aktiveras ikonen 
och visas som  istället för grå. 

 

Webbläsare  
ACNs Videotelefon IRIS X har en webbläsare för att surfa på Internet. Tryck på det tomma 
området i navigeringsfältet för att ange URL via tangentbordet och tryck på Enter på 
tangentbordet för att gå till webbplatsen.  

• Skrolla webbsidan genom att trycka på och dra pekskärmen 

• Tryck  för att gå tillbaka till föregående webbsida och   för att gå framåt 
• Tryck på   för att uppdatera den aktuella sidan 
• För att lämna webbläsaren trycker du på   
• Ytterligare alternativ finns att tillgå om man utökar den röda fliken. Alternativen innefattar 



bland annat:  

− Historik  

− Bokmärken  

− Importera/exportera bokmärken  

− Zooma in/zooma ut   

− Återgå till normal storlek  
 

Kalkylator   
ACNs Videotelefon IRIS X har även en inbyggd miniräknare som du hittar under MENY 
>Verktyg > Kalkylator. För att använda kalkylatorn trycker du på siffertangenterna i 
knappsatsen. De matematiska operationerna (t.ex. addera, subtrahera, multiplicera, dividera) 
har alla en motsvarande knapp.  
 

Applikationen innehåller tre olika kalkylatorfunktioner. Välj vilken du vill använda genom att 
trycka på Enkel, Vetenskap eller Ekonomi.  

 

Kalkylator: Enkel 
 



\ 

Kalkylator: Vetenskap 
 

 

Kalkylator: Ekonomi 

 

Kalender  
Kalenderapplikationen hittar du under MENY > Verktyg > Kalender. Du kan visa kalendern, 
lägga till händelser i kalendern och synkronisera den med en befintlig Google-kalender.  

 



 

Applikationen Kalender 
 

Välj månad och år genom att trycka på  och . När du trycker på ett datum i kalendern blir 
datumet rött och visar eventuella händelser i fönstret till höger i skärmen. 

För att lägga till en ny händelse: 

• Välj dag och tryck sedan på knappen  i det högra fönstret.  
• Mata in uppgifter om händelsen genom att ange Vad, Var och Beskrivning.  
• Ange tid för händelsen. Om du lämnar kryssrutan Hela dagen omarkerad, visas 

alternativet Tid så att du kan ange en specifik tid för händelsen.  
• Under Upprepning kan du välja mellan Upprepas ej, Varje dag, Varje vecka, Varje 

månad eller Varje år för att ställa in händelsens påminnelselarm. 
 

 

Lägga till en händelse i Kalendern 
 



 

Händelse tillagd i Kalendern 
 

 

Helgdagar i Kalendern 
 

För att ställa in funktionen för att visa olika länders helgdagar i kalendern trycker du på 
Inställningar och väljer land ur nedrullningslistan. Funktionen visar helgdagar i upp till tre olika 
länder. Tryck på Spara när du har valt land.  

ACNs Videotelefon IRIS X kan synkronisera händelser med din Google-kalender. Ställ in denna 
funktion genom att trycka på Inloggning överst på skärmen. Ange dina kontouppgifter för din 
Google-kalender och tryck sedan på knappen Inloggning längst ner i fönstret. 

 



 

Synkronisera med Google Kalender 
 

När du väl har loggat in på och startat ditt konto på Google Kalender, tryck på Synkning överst 
på skärmen för att slutföra synkroniseringen.  

 

Samtalshistorik  
ACNs Videotelefon IRIS X lagrar upp till 100 uppringda samtal, 100 mottagna samtal och 100 
missade samtal. Du hittar telefonens samtalsloggar under MENY > Samtalshistorik.  

 

Samtalshistorik 
 

Du kan välja mellan fyra flikar: Alla, Mottagna, Uppringda och Missade för att se respektive 
samtalslogg.  



För varje post kan du välja att Ringa upp , Meddelande , Redigera och Spara i 

Kontakter  eller Radera  genom att trycka på respektive ikon.  

Vill du radera alla samtalsposter på en sida trycker du på knappen Töm.  

 

Kontakter  
Hantera dina kontakter via appen Kontakter. Applikationen stödjer upp till 1 000 poster och 20 
grupper. Man kan använda grupper för att organisera kontakter som t.ex. familjemedlemmar. Du 
kan även lägga till telefonnummer i en Svartlista så att samtal från det numret skickas direkt till 
din röstbrevlåda. 
 

• Välj fliken Kontaktlista eller Grupplista för att visa eller redigera dina kontakter eller 
grupper.  

 
• Under Kontaktlista kan du välja en grupp för att visa alla kontakter. Tryck på det tomma 

området bredvid  för att söka efter en kontakt enligt namn. Du ombeds mata in namnet 

via det virtuella tangentbordet. När du har valt en kontakt, trycker du på ikonen  för 
att ringa upp.  
 

• Om du vill lägga till en kontakt som favorit trycker du på .   

• För att radera en kontakt trycker du på  .  
• För att redigera en kontakt eller se alla kontaktuppgifter trycker du på kontaktens namn.   
• För att lägga till en ny kontakt trycker du på Ny.  

 
När du lägger till eller redigerar en kontakt aktiveras det virtuella tangentbordet när du markerar 
det fält som du vill uppdatera. Varje kontakt kan anpassas för att få en egen kontaktbild eller 
ringsignal. Du kan även tilldela kontaktbilder och ringsignaler till grupper i fliken Grupplista. 
 
Om du vill importera eller exportera kontakter till eller från ett SD-kort eller USB-kort väljer du 
Alternativ > Import/export. Sedan väljer du antingen Import eller Export i Åtgärdsläget.  
 
Tre olika filtyper stöds: XML, CSV och VCard.  
 
Vid Import kan du välja att Rensa den gamla listan och Ersätta dubbletter i de importerade 
filerna. Om åtgärdsläget är Import, måste du trycka på knappen Bläddra för att ange den 
importerade filen från den externa lagringsenheten. Tryck sedan på Import/export för att 
avsluta åtgärden. 
 
Vill du radera alla kontakter väljer du Alternativ > Ta bort alla. 
 
 



Filhanteraren 
Hantera filer som t.ex. musik, bilder och dokument genom att välja MENY > Verktyg > 
Filhanteraren. 

 

Filhanteraren 
 

Som standard finns det fem mappar: Skrivbord, Skärmsläckare, Skärmbild, Ringsignal och 
Video. Om en USB-enhet är ansluten visas den som tillgänglig i Filhanteraren som sda1 eller 
sdb1. 

Om du vill öppna en fil (t.ex. en bild eller en mp3-fil) trycker du på filens miniatyr.  

Du kan även trycka och hålla er miniatyren (i 2–4 sekunder) för att komma åt ytterligare 
alternativ som bland annat: Öppna, Klipp ut, Kopiera, Byt namn och Ta bort.  

Klistra in den kopierade filen genom att trycka och hålla ner (i 2–4 sekunder) en tom yta inuti en 
mapp. Då visas två alternativ: Ny mapp och Klistra in. Välj Klistra in för att kopiera filen inuti 
mappen. Du kan även skapa en ny katalog genom att välja Ny mapp. 

Den totala användarkapaciteten är 100MB. Användarfiler bör sparas i mapparna Skärmbild, 
Ringsignal eller Video. Man kan även spara användarfiler direkt på en USB- eller SD-
lagringsenhet. 
 

Media player  
ACNs Videotelefon IRIS X har en applikation som heter Media Player som används för att 
spela upp musik- och videofiler. Följande filformat stöds: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv 
(h263/h264/vp6), mp4 och 3gp.  
 

Du hittar Media Player under MENY >VIDEO > Media Player.  



För att spela upp musik från en lokal eller extern lagringsenhet väljer du Alternativ >Öppna fil 
eller Lägg till filen i listan.  

Du kan välja högtalare, headset eller stereo under Alternativ > Utdataenhet. 

 När du har lagt till filer i spellistan, tryck på Enkel slinga för att välja uppspelningssätt i Enkel 
slinga, Listslinga eller Ingen slinga. 

 

 

Media Player för att spela upp musik 
 

 

Nedanstående tabell visar de ikoner och funktioner som är tillgängliga vid uppspelning av 
ljudfiler. 

Ikon Funktion  

 Hoppa över för att spela nästa låt i spellistan 

 Spela upp 

 Hoppa över för att spela föregående låt i spellistan 

 Pausa/stoppa 

 Volym. Svep volymreglajet för att höja eller sänka volymen 

 Ta bort objektet ur spellistan 



 Skrolla till föregående låt i spellistan 

 Skrolla till nästa låt i spellistan 

 Alternativ: Lägg till filen i listan, Öppna fil, Öppna mapp, Utdataenhet, 
Rensa lista 

 Slinga: Enkel slinga, Listslinga, Ingen slinga 

 

 

Om du väljer att spela upp en video visas den på skärmen. Det kan dock ta lite tid att ladda 
upp videon.  

 

Media Player för att spela upp video 
 

Nedanstående tabell visar de ikoner och funktioner som är tillgängliga vid uppspelning av 
videofiler. 

Ikon Funktion  

 Utdataenhet – alternativ: Stereo 

 Utdataenhet – alternativ: Headset. Alternativet är tillgängligt om 
headsetet är anslutet 

 Utdataenhet – alternativ: Högtalare 

 Stop 



 Pausa 

 Helskärmsvy 

 Avsluta 

 

 

Filmtrailer 
ACNs Videotelefon IRIS X har en inbyggd app som heter Filmtrailer som används för att få 
senaste nytt om filmer och se deras filmtrailers.  
 
Gå till MENY >VIDEO > Filmtrailer. Skärmen visar de senaste filmerna. Välj den film som du 
vill se genom att trycka på bilden. 
 
Använd  och  för att skrolla dig igenom scenerna.  

 

 
Filmtrailer 

 

 



 

Välj att se en filmtrailer 

 
 

Bild-i-bild (BIB) 
Du kan använda den inbyggda kameran för att ta en ögonblicksbild (snabbfoto) och spela in en 
video.  
 
Gå till MENY > BIB. 
 
För att ta ett foto, tryck på Ögonblicksbild. Fotot sparas i mappen Skärmbild i Filhanteraren. 
 
För att spela in en video, tryck på Spela in. Videon sparas i mappen Video i Filhanteraren. 
 

Fotovisaren 
Det är enkelt och bekvämt att visa dina foton genom att gå till MENY > Foton > Fotovisaren. 
Följande filformat stöds: png, jpeg, och gif.  

 

Markera den plats där fotot finns. Det går även att visa filer som finns på en extern USB-enhet. 

 



  

Öppna mapp i Fotovisaren 
 

Tryck på mappen för att öppna och välja foton i mappen. Skärmen ser ut ungefär som 
ovanstående skärmbild. T.ex., öppna den första bilden ur mappen Skärmsläckare. 

 

 

Visa en bild i Fotovisaren 
 

Du kan svepa längsmed skärmen för att visa föregående eller nästa foto. Tryck på   för att 
visa fotot i helskärmsläge. 



 

Visa en bild i Fotovisaren 
 

Du kan Zooma (in eller ut), Rotera (medurs eller moturs), och vända bilderna (vertikalt eller 
horisontellt) med Flip eller visa dem i ett bildspel. Om du väljer bildspel visas fotona i följd 
med det utvalda intervallet (10, 15 eller 20 sekunder).  

Ikon Funktion  

 Visa föregående foto 

 Visa nästa foto 

 Visa fotot i helskärm 

 Visa fotot i bildspel 

 Avsluta 

 Visa fotot i normal vy 

 Zooma in 

 Zooma ut 

 Utöka för att passa i skärmen 

 Utöka för att passa i skärmen 



 Flip - vänd horisontellt 

 Flip - vänd vertikalt 

 Rotera medurs 

 Rotera moturs 

 

 

Bildspel  
Applikationen Bildspel gör det mögligt att välja en grupp foton och visa dem i ett bildspel. Du 
hittar applikationen genom att gå till MENY > Foton > Bildspel.  

 

 

Inställningar för Bildspel 
 

Om du har valt Anpassad mapp under Källa, måste du ange mappen genom att trycka på 
knappen Bläddra. Mappen kan finnas i telefonen eller på en extern lagringsenhet. 

 

YouTube  
Videotelefonens YouTube-applikation nås via snabbstartsfältet längst ner på Hemskärmen 
eller via MENY > Video > YouTube 
 
Utöver att se videoklipp kan du även söka efter en video genom att ange sökord och särskilda 
inställningar. Detta görs genom att trycka på Alternativ > Sök. Ange sökordet under Sökord 
och tryck sedan på Sök-knappen.  



 

World Photo  
Med applikationen World Photos kan du visa tusentals foton från olika länder runt hela världen. 
Du hittar applikationen genom att gå till MENY > Foton > World Photo. Fotona har 
kategoriserats efter geografisk plats för att göra det enklare att hitta.  

 

 

World Photo 
 

Välj önskad region och land. Bilderna visas på skärmen. Tryck på  för att gå vidare till 
nästa sida och skrolla upp eller ner för att se alla tillgängliga foton. Klicka på miniatyren för 
att visa fotot i Fotovisaren. Se föregående avsnitt för mer uppgifter om hur man visar foton 
i Fotovisaren. 

 

 

Visa foton från World Photos 



 

Widgets 
Du kan anpassa hur Hemskärmen ser ut genom att placera olika widgets på skrivbordet. 

Om du vill anpassa skrivbordet, tryck och håll ner en befintligt widget i 2-4 sekunder för att 
aktivera alternativen Inställningar  och Stäng  .  

Sedan kan du justera positionen på widgeten genom att hålla ned och dra den. Du kan flytta 
widgeten upp, ner, till vänster eller höger i samma skärm eller flytta den till en annan skärm. 

Öppna nya widgets på skrivbordet genom att trycka på , då visas widgetmenyn längst ner 

med bland annat Info, Väder, Kontakter, Världsklocka och Fotoram. Tryck på  igen för att 
dölja widgetmenyn. 

Nedan följer avsnitt som beskriver hur man ställer in och använder dessa widgets.  

Favoritkontakter  
Du kan placera dina oftast uppringda kontakter på skrivbordet. 
Svep till vänster eller höger för att välja en kontakt ur listan. Välj   för att ringa upp.  

Se nedanstående tabell för ytterligare sätt att använda denna widget. 

Knappikon Funktion 

 Ring upp den utvalda favoritkontakten 

 Skicka ett meddelande till den utvalda favoritkontakten 

 Lägg till en ny favorit ur kontaktlistan 

 Ta bort den utvalda kontakten ur favoritlistan 

 Redigera den utvalda kontakten 

 

Info  
Menyn Info visar tre rader information. Första raden visar telefonens telefonnummer och en 
ikon som lyser grön om telefonen är korrekt registrerad. Den andra raden visar telefonens 
telefonnummer. Den tredje raden visar telefonens IP-adress. 



Fotoram  
Widgeten Fotoram låter dig spela upp bilder i ett fönster på huvudskärmen. Tryck på widgeten 
Fotoram för att föra den till huvudskärmen. Om du trycker och håller ner widgetikonen visas 
den sökväg i telefonen där fotona har sparats. 
 

Väder 
Väderinformationen inkluderar bland annat fuktighet, sikt (i km), vindriktning, vindhastighet (km/t 
eller mph) och temperatur i de enheter som användaren ställer in. 
 
Tryck på  för att komma till väderinställningarna. Ange den Uppdateringstid (m) samt Enhet 
(Fahrenheit eller Celsius) som du vill använda.  

För att kunna kontrollera vädret på en särskild ort måste du först ange en ort. Tryck på det 
tomma området vid Ortsnamn och mata in namnet via det virtuella tangentbordet. Tryck på 
Sök. Resultatet visas under Sökresultat. Välj önskad ort och tryck på knappen Lägg till.  

Du kan lägga till mer än en ort. Om du vill ta bort en ort väljer du orten i rutan Ort och trycker på 
knappen Ta bort.  

Världsklocka  
Widgeten Världsklocka visor den aktuella tiden på skrivbordet enligt den tidszon som du valt.  
 
Ställ in tiden på klockan genom att trycka ner och hålla bilden på klockan för att aktivera 
alternativet Inställningar. Tryck sedan på .   
 
Du kan ändra Namn och Stil på klockan. De olika valen visas efter att de blivit valda.  

 

Inställningar för Världsklocka > Externt 
 



Tryck på Tidszon för att se en lista over alternativ. När du markerat rutan för tidszon kommer 
tiden att uppdateras på klockan.  

OBS! den tidszon som tillämpas för Världsklockan är oberoende av den tidszon som 
tillämpas i menyn Tid i telefonen. 

 

 
Inställningar för Världsklocka > Tidszon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Systeminställningar 
 

I Systeminställningar konfigureras inställningar för Skärmkalibrering, Nätverk, Tid, 
Bildskärm, Underhåll, Kamera, Video, Uppringningsfunktioner, Skärmsläckare, 
Bakgrund, Toner och Språk. De flesta inställningar finns under MENY >Systeminställningar. 

 

Skärmkalibrering  
Pekskärmen på ACNs Videotelefon IRIS X kan kalibreras för att justera dess känslighet för 
inmatning via pekskärmen. 

1. Tryck och hall ner Hemknappen i ungefär 1 sekund för att återgå till Hemskärmen. 
2. Tryck och håll ner Hemknappen i 10 sekunder. När Hemknappen släpps efter 10 

sekunder visas funktionen Pekskärmskalibrering. (Om den inte visas bör du upprepa 
processen)   

3. När kalibreringsskärmen visas använder du pekskärmspennan för att trycka i hårkorset i 
var och en av de fem punkterna som visas på skärmen 

4. Tryck på Hemknappen för att avsluta kalibreringen 
 

Nätverksinställningar  
ACNs Videotelefon IRIS X stödjer Ethernet- och Wi-Fi-anslutningar. Du finner 
nätverksinställningarna via MENY > Systeminställningar > Nätverk.  
 

Under fliken Ethernet kan du ställa in telefonen att automatiskt ta emot en IP-adress med DHCP 
eller ställa in en statisk IP-adress. Den rekommenderade inställningen är standardinställningen 
DHCP. 

Wi-Fi-inställningar  
ACNs Videotelefon IRIS X stödjer 802.11b/g/n.  
 
Som standard är telefonens Wi-Fi-funktion avaktiverad. Du kan konfigurera de trådlösa 
nätverksinställningarna genom att välja Aktivera i Wi-Fi-funktionen.   
 

Det finns två sätt att konfigurera Wi-Fi: 

 
Metod 1: Skanna efter en Wi-Fi-anslutning: 
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. Se till att knappen Aktivera lyser och tryck på Verkställ 
6. Tryck på knappen Skanna 
7. Tryck två gånger på den önskade ESSID 
8. Ange rätt nyckel via tangentbordet. Se sedan till att klicka i kryssrutan Spara nyckel. Om du 

inte behöver någon nyckel kan du gå vidare till nästa steg 
9. När nyckel har angivits, tryck på tangentbordsknappen längst ner till vänster för att dölja 

tangentbordet. 
10. Tryck på Spara högst upp till höger 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 
 
 
Metod 2: Lägg till en Wi-Fi-anslutning manuellt: (bra vid 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. Se till att knappen Aktivera lyser och tryck på Verkställ 
6. Tryck på knappen Avancerat 
7. Välj Wi-Fi-anslutningens Säkerhetsläge ur rullgardinsmenyn på skärmen Konfigurera Wi-Fi.   

Tillgängliga alternativ:  WEP/Open (Öppen) 
 WEP/Shared (Delad) 
 WPA PSK TKIP 

  WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP 
  WPA2 PSK AES 

8. Ange rätt nyckel via tangentbordet. Tryck på Visa lösenord för att bekräfta att nyckeln har 
angivits korrekt. Om du inte behöver någon nyckel kan du gå vidare till nästa steg 

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

10. För att skriva in ESSID (namnet på den trådlösa anslutningen) trycker du på kryssrutan JA 
till höger om fältet Anpassat ESSID och trycker sedan i själva fältet för att visa 
tangentbordet 

11. Mata in 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 överst till höger på skärmen. När telefonen har 
registrerats visas telefonnumret i grönt i widgeten Info. 

OBS! Om du har en Internetanslutning både via trådbundet och Wi-Fi-nätverk väljer du manuellt 
vilken anslutning du vill använda genom att använda av/på-switchen 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  .   

 

Tidsinställningar  
Med ACNs Videotelefon IRIS X kan tiden uppdateras automatiskt genom en NTP-server. Du 
kan ange Tidszon eller använda en Egendefinierad tidszon: Visningsformat för tid och datum 
kan även anges genom att gå till applikationen och välja MENY > Systeminställningar >Tid. 
 

 

Tidsinställningar 
 

Under Manuell kan du trycka på det tomma fältet och redigera tiden, för att sedan trycka på 
Verkställ. Tryck på knappen Spara efter att ha ändrat inställning. Den inställda tiden visas 
överst till höger i det övre statusfältet på skärmen. 

OBS! Den Tidszon som väljs i denna meny är oberoende av den Tidszon som väljs i 
widgeten Världsklocka. 

 

Bildskärm  
Menyn Bildskärm finns under MENY > Inställningar > Bildskärm. Du kan justera LCD-
belysningens ljusstyrka genom att trycka till vänster eller höger om markören på 
ljusstyrkereglaget. Värdena ligger mellan 1-10. Tryck på Spara när du är klar. 

Du kan även ändra Teckenstorlek till Stor, Normal (standard) eller Liten. 

 



 

Bildskärmsinställningar 
 

 

 

 

 

 

Underhåll 
Det finns fyra flikar på inställningsskärmen för Underhåll som finns under MENY > 
Systeminställningar > Underhåll: Omstart, Säkerhetskopiering, Fabriksfunktioner och 
Felsökning.  
 

Omstart 
Sidan Omstart visar alternativ för att starta om enheten eller göra en Fabriksåterställning. 

Om du vill återställa telefonen till fabriksinställningarna via menyn följer du dessa steg: 

Steg 1: Välj MENY för att komma till telefonens meny och välj sedan 
Systeminställningar.  

Steg 2: Välj Underhåll och navigera till fliken Omstart. 

Steg 3: Välj alternativet Fabriksåterställning.  

Steg 4: Tryck på OK. Telefonen startar om och påbörjar en Fabriksåterställning. 



Varning: Fabriksåterställningen raderar alla data på telefonen inklusive alla 
kontaktuppgifter. 

OBS! Efter en fabriksåterställning kan en eller flera kalibreringsåtgärder behövas innan 
telefonens huvudskärm visas.  Vänligen följ instruktionerna på skärmen för att avsluta 
kalibreringen innan telefonen används. 

Säkerhetskopiering 
Sidan Säkerhetskopiering innehåller funktionerna Säkerhetskopia och Återställ, vilket gör 
det enkelt att regelbundet säkerhetskopiera alla nuvarande inställningar (dagligen, veckovis 
eller månadsvis) samt återställa dessa inställningar vid behov. 
Tryck på Nerpilen för att välja hur ofta den automatiska säkerhetskopieringen ska genomföras.  

Tryck på Överför nu eller Återställ nu för att verkställa åtgärden omedelbart. Den överförda 
filen blir en fil som kopplas till telefonens MAC-adress. 

 

 
Underhåll > Säkerhetskopiering 

 

 

Fabriksfunktioner 
På sidan Fabriksfunktioner erbjuder ACNs Videotelefon IRIS X flera olika diagnostiktester för 
att testa enhetens skärm, kamera, video, ljud och pekskärm. Tryck på Start och följ 
instruktionerna på skärmen för respektive test.  
 

Felsökning 
Sidan Felsökning innehåller de inbyggda felsökningsverktyg som medföljer ACNs Videotelefon 
IRIS X. Felsökningsverktygen gör det enklare att diagnostisera fel när systemet stöter på 
problem. För att börja fånga spårningar bör du aktivera Felsökning och trycka på knappen 
Start bredvid alternativet Fånga paket. Vill du testa din nätverksanslutning anger du en IP-



adress i Nätverkstest (Ping) för att ”pinga” destinationen. Tryck på Stop när du vill stoppa 
åtgärden. 

 

Kamera  
Med den här inställningen för Kameran under MENY > Inställningar > Kamera kan du ändra 
kamerainställningar på ACNs Videotelefon IRIS X. Här konfigurerar du inställningar som 
exempelvis Färgläge (Polykrom, Monokrom), Vitbalans (Auto, Fast), Flimmerstyrning (Auto, 
50Hz eller 60Hz) samt Linskorrigering (Avaktivera, Aktivera).      

 

Kamerainställningar 
 

Standardinställningarna borde fungera bra för de flesta användare.   

Skärmsläckare  
När telefonen är i viloläget kan man visa foton på skärmen genom att ställa in en 
Skärmsläckare. Den standardmapp som används för bilderna i Skärmsläckaren nås via Meny 
> Verktyg > Filhanteraren > Skärmsläckare. Det går även att välja bilder från en lokal eller 
extern mapp genom att välja Anpassad mapp i alternativet Skärmsläckare. 
 
Du kan ange i vilka Intervall(er) som bilderna i skärmsläckaren ska visas. Genom att ställa in 
ett värde under Tidsgräns visas bilderna som skärmsläckare när telefonen inte har använts 
under den angivna tidsperioden. Telefonen går istället in i strömsparläge om du väljer LCD tid 
till autoavstängning. Tryck på Spara för att tillämpa inställningarna. 

Bakgrund  
ACNs Videotelefon IRIS X har fyra olika skrivbord, och varje skrivbord kan ställas in med olika 
bakgrunder. 
 
För varje skrivbord kan du välja en färg eller en bild från en lokal eller extern fil att visa upp. När 
du har valt inställning kan du förhandsvisa dem. Tryck på Spara för att tillämpa inställningarna. 
 



 

Inställningar för Bakgrund 

 

Tonhanteraren 
Tonhanteraren konfigurerar volym och ringsignaler. Menyn Toner finns under MENY > 
Systeminställningar > Toner. 

 
Via Volym kan du höja eller sänka volymen och ringsignalen genom att trycka på   eller .  
 

 

Toner > Volym 
 

Under Toner kan du även ställa in Händelsesignal för de händelser som läggs till i 
applikationen Kalender samt Nytt meddelande-ton. Alla signaler kan ställas in till att 
använda inbyggda toner eller musik från lokala eller externa lagringsfiler när du väljer 
Anpassad.  

 



 

 

Under Ringsignal kan du välja ringsignal för inkommande samtal. Tryck på Spara för att 
tillämpa inställningen. 

 

 

Ringsignal – Inställningar 
 

Språk  
Din Videotelefon IRIS X har flera olika inbyggda språk. Tryck på Nerpilen och gör ditt val under 
Välj språk. Tryck på Spara och telefonen ber dig svara på en följdfråga: Vill du att omstarten 
ska göras på en gång? Välj Ja för att starta om telefonen omedelbart eller Nej för att verkställa 
ändringen efter att ha startat om telefonen senare.  
 



 

Språkinställningar 
 

 

Systeminfo  
Genom att gå till MENY > Systeminfo kan du se status på kontot, systemet och nätverket. 
Konto visar konto- och registreringsstatus för telefonen. 
 
OBS! den här skärmen visar flera olika konton. ACNs Videotelefon IRIS X stödjer ett enda 
telefonnummer som kan användas för att ringa upp till tre olika samtidiga samtal. Denna 
funktion stöds genom att visa flera olika konton. 

 
 

 

Kontouppgifter 
 



System visar den produktmodell, hårdvaruversion, artikelnummer, systemets upptid samt 
mjukvaruversion.  

 

 

Systeminformation 
 

Nätverk visar telefonens MAC-adress, IP-adress, subnet mask, gateway, DNS- server och 
NAT-typ.  

 

Nätverksinformation 
 

 



Avancerade funktioner  
 

Stöd för USB-enheter 
ACNs Videotelefon IRIS X stödjer anslutningar för följande USB-enheter: tangentbord, mus och 
Flash-enheter.  
 
Om din USB-enhet stöds av ACNs Videotelefon IRIS X kommer den att hittas automatiskt när 
den ansluts till telefonen. 
 

Skärmbild 
Du kan ta skärmbilder med ACNs Videotelefon IRIS X via ett anslutet USB-tangentbord: 

1. Tryck på Ctrl, Alt och Enter samtidigt på tangentbordet för att fånga den nuvarande 
skärmbilden 

2. Gå till Filhanteraren för att överföra skärmbildsfilen(erna) till en extern USB-enhet eller 
ett SD-kort 

 

 



 

Felsökning 
Nedan följer några vanliga problem som kan uppstå. 

Videotelefonen känner inte igen inmatningar via pekskärmen 
Via Skärmkalibreringen kan man justera den beröringskänsliga pekskärmen så att telefonen 
känner igen din inmatning korrekt när du gör ett val via pekskärmen.  

1. Tryck och håll ner Hemknappen i cirka 1 sekund. Du omdirigeras då till huvudmenyn 
2. Tryck och håll ner Hemknappen i 10 sekunder. När Hemknappen släpps efter 10 

sekunder visas funktionen Pekskärmskalibrering  
3. Använd fingret eller pekskärmspennan (rekommenderas) för att trycka i hårkorset i 

var och en av de fem punkterna som visas på skärmen 
4. Tryck på Hemknappen för att avsluta kalibreringen 
 

Jag kan inte ringa eller ta emot samtal 
Kontrollera att enheten installerades korrekt. (Se  Snabbinstallationsguiden för ACNs 
Videotelefon IRIS X) 

Se till att strömadaptern är ordentligt ansluten till baksidan av din ACN IRIS X Videotelefon. 

1. Om strömadaptern är ansluten till ett överspänningsskydd eller ett grenuttag, se till 
att strömknappen på överspänningsskyddet är påslagen. 
 
Kontrollera att Hemknappslampan lyser eller blinkar. 
 

2. ACNs Videotelefon IRIS X måste användas med en router och ACN rekommenderar 
Ciscos Linksys E-1200. ACNs Videotelefon IRIS X har två Ethernetportar. En port är 
märkt Nätverk, den andra PC. Nätverks-porten bör vara ansluten till din router. Du 
kan ansluta en PC eller någon annan slutenhet till PC-porten om så önskas. 
Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar genom att gå till din favoritwebbplats 
på en dator. 

 
3. Ge installationsprocessen tillräckligt med tid. Under den inledande 

installationsprocessen bör ACNs Videotelefon IRIS X vara ansluten via en 
kabelanslutning. Installationsprocessen kan ta upp till 10 minuter att genomföra 
beroende på din Internethastighet. Telefonen kan komma att starta om 2 eller 3 
gånger. Under tiden bör du inte stänga av, koppla ur eller försöka ringa med din IRIS 
X Videotelefon. Se till att slutföra det inledande kalibreringssteget när telefonen 
startar upp. 

 
 

Jag har problem med Wi-Fi 



Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar genom att gå till din favoritwebbplats på en 
dator som är ansluten via kabel till samma nätverksrouter. 

1. Anslut ACNs Videotelefon IRIS X via en kabelanslutning till ditt nätverk och se till 
att videotelefonen kan fungera via en kabelanslutning 

2. Om enheten fungerar via en kabelanslutning men inte via Wi-Fi, kontrollera då att 
din Wi-Fi fungerar och att du har konfigurerat Wi-Fi-inställningarna på ACNs 
Videotelefon IRIS X korrekt i enlighet med avsnittet om Systeminställningar i 
detta dokument. 

3. Felsökning av Wi-Fi på ACNs Videotelefon IRIS X: 

i. Se till att Wi-Fi är på. Gå till Hemskärmen, tryck på statusfältet överst till 
höger, svep indikatorn för Wi-Fi av/på till På 

ii. Starta om ACNs Videotelefon IRIS X 

iii. I Wi-Fi-menyn på ACNs Videotelefon IRIS X trycker du först på Skanna, 
dubbelklickar på önskad ESSID och trycker sedan på Spara 

iv. I Wi-Fi-menyn på ACNs Videotelefon IRIS X trycker du på Skanna, 
dubbelklickar på önskad ESSID, avmarkerar rutan Spara nyckel, anger 
rätt säkerhetsnyckel på nytt, kryssar för Spara nyckel och klickar sedan 
på Spara. 

v. I Wi-Fi-menyn på ACNs Videotelefon IRIS X avaktiverar du Wi-Fi och 
klickar på Verkställ. Sedan aktiverar du Wi-Fi på nytt, klickar på 
Verkställ en gång till och klickar sedan på Spara. 

b. Din Wi-Fi-anslutning fungerar om du ser Wi-Fi-ikonen överst på Hemskärmen, 
om ikonen överst till höger i Info-widgeten är grön och du ser en IP-adress i den 
nedersta raden i Info-widgeten. 

 
Jag vill konfigurera Mi-Fi eller Cradlepoint 
För att uppnå den mest tillförlitliga och konsekventa prestandan hos ACNs Videotelefon IRIS X, 
rekommenderar ACN att du använder en kabelanslutning (DSL eller kabel-Internet – minst 384K 
nedströms och uppströms). Mi-Fi och Cradlepoint använder trådlös teknologi för att få åtkomst 
till Internet (3G/4G), vilket kan vara utsatt för överbelastning, dålig signalstyrka och andra 
faktorer som kan försämra prestandan. Av dessa skäl rekommenderar eller stödjer inte ACN 
dessa teknologier även om de tekniskt sett kanske fungerar tillsammans med ACNs 
Videotelefon IRIS X. 

HDMI (TV-utgång) fungerar inte 
Detta är en framtida funktion. Det finns vissa TV-apparater som kan fungera i dagsläget. ACN 
arbetar med att utöka denna funktion i framtiden. 
 
Vilka UDP-portar använder ACNs Videotelefon IRIS X? 
ACNs Videotelefon IRIS X kommunicerar med ACNs nätverk via UDP-portarna 5004-5007 och 
5065. 
 



Bandbreddskrav för ACNs IRIS X Videotelefon 
Standardinställningen för ACNs Videotelefon IRIS X kräver minst 384kbps samt kontinuerlig 
nedladdnings- och uppladdningsbandbredd för att uppnå en optimal ljud- och videoupplevelse. 
Bandbreddanvändningen är inte justerbar. 
 

 
Hur justerar jag kameran? 
Kameran i ACNs Videotelefon IRIS X kan roteras manuellt i telefonen för att förhindra överföring 
av video. Se till att du kan se kameran ovanför skärmen. Det finns ett justeringshjul för kameran 
överst i mitten på baksidan av ACNs Videotelefon IRIS X. 
 
Jag ser bara mig själv under videosamtal 
Om du trycker på alternativet BIB under ett videosamtal kan det leda till att du endast ser en 
självbild. Fortsätt att trycka på BIB-knappen för att återställa videoalternativet.   
 
Bilden är för mörk 
För att uppnå optimala videosamtal bör personerna i båda ändarna vara ordentligt belysta, vilket 
innebär att ljuskällan bör vara placerad framför personen för att belysa deras ansikte. 
 
 
Skärmens responsnivå   

1. För att uppnå bästa möjliga prestanda bör du använda pekskärmspennan tillsammans 
med ACNs videotelefon IRIS X. Pekskärmspennan är designad för att ge bästa möjliga 
resultat med pekskärmen.    
 

2. När ACNs Videotelefon IRIS X har varit i viloläge under en tid kan du uppleva en viss 
fördröjning när du trycker på skärmen för att påbörja en åtgärd.   
 

3. Om du inte får någon respons kan skärmen behöva kalibrering, vilket görs genom att 
följa de kalibreringssteg som nämns tidigare i detta Felsökningsavsnitt. 
 

4. Om du har för många appar eller widgets öppna kan ACNs Videotelefon IRIS X kännas 
trög eller förlora sin registrering. Max 10 widgets kan vara öppna åt gången. Endast tre 
fall av varje widget kan vara öppen, förutom widgeten Kontakter som bara tillåter ett 
enda fall att öppnas åt gången. För att stänga en widget trycker och håller du ner 
widgeten tills alternativet Stäng visas, och då trycker du på Stäng. 
 

Virtuellt tangentbord 
Det finns flera olika teckenuppsättningar till det virtuella tangentbordet. Genom att trycka 
på någon av de två tangenterna längst ner till höger på det virtuella tangentbordet visas 
extra tecken. Exempel: tryck på 1/2 när du är på standardtangentbordet så visas #, ?, * 
och andra tecken. 

 



 

  

 
 
 
Jag vill lägga till ett tangentbord och/eller en mus 
Genom att lägga till en mus eller ett tangentbord kan man förenkla användningen av flera av 
videotelefonens funktioner. Du behöver endast koppla in enheten i telefonens USB-port. 
Kompatibla enheter registreras automatiskt. 
 

Hur gör jag en fabriksåterställning på ACNs Videotelefon IRIS X? 
Varning: En fabriksåterställning raderar alla dina data permanent, inklusive dina 
kontakter, foton, videos och kalenderinformation.   
Du bör endast göra detta om ACNs Tekniska Support råder dig att göra det. Se avsnittet om 
Systeminställningar för mer information. 



 

ACNs	  Videotelefon	  IRIS	  X	  –	  Tekniska	  specifikationer	  
	  
Funktionsspecifikationer	  
Öppna 
kompatibla 
standarder	  

SIP 2,0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record och SRV), DHCP, 
PPPoE, TFTP, NTP	  

Gränssnitt	   2x 10/100Mbps Ethernetportar med integrerad PoE, 2x USB (2,0) portar, 3,5mm stereo headset port, 
plats för SD-kort, inbyggd Wi-Fi (802,11b/g/n)	  

Ljudkvalitet	   Avancerad DSP för ljud, Silence Suppression, VAD, CNG, AEC och AGC	  
Videokvalitet	   Video i realtid som använder H.264 codec	  
Avancerade 
videofunktioner 	  

7” resistiv LCD pekskärm med 800 x 480 upplösning (resolution), 45 graders roterande lins (lodrät), 
Avancerad VGA-lins, autofokus, autoexponering, zoom in och zoom ut (2x optisk 2x digital) , Kamera 
Block, BIB (Bild-i-bild /PIP (Picture-in-Picture) samt stillbildstagning/lagring	  

Applikationsfunkti
oner 	   Traditionella ljudfunktioner: Nummerpresentation, Samtal väntar, Parkera samtal (väntläge), 3-parts röstsamtal, 

Tyst läge (ljud på/av), automatisk uppringning 
Applikationer inkluderar: Webbläsare, YouTube, Väder, Media Player, Fotovisare, Spel, Kalkylator, Väckarklocka, 
Filhanterare etc.	  

 
Utrustningsspecifikationer	  
Ethernetport	   Dubbelkontaktade 10M/100M autoavkännande Ethernetportar	  
LCD	   800 x 480 resistiv LCD-pekskärm	  
Kamera	   Lutbar 1,3M pixel CMOS kamera med sekretesslucka (VGA)	  
Övriga portar	   HDMI, 3,5mm stereo headset port, 2 x USB 2,0 portar, plats för SD-kort	  
Utvändigt	   Svart ABS-plast, plattpanel med 1 x hemknapp, tvåvinklat stöd	  
Strömförsörjning	   Ineffekt: 100-240V AC 

Uteffekt: 12V DC, 1,5A 
US/Euro/UK/Australiensk typ av kontakt tillgänglig 
8’ strömkabel	  

Dimension	   243,5mm x 168mm x 36mm	  
Vikt	   1,04kg (telefon med lur och ställ), 1,95kg (paketvikt)	  
Driftstemperatur	   32°F - 104° F/0°C - 40°C	  
Luftfuktighet	   10-90% ickekondenserande	  
 
Tekniska specifikationer	  
CPU	   1GHz ARM Cortex-A8 med 800MHz DSP	  
Minne	   256MB	  
Lagringskapacitet	   256MB (Användarlagring = 100MB)	  
Protokollstöd	   SIP 2,0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP	  
Bildskärm	   7” resistiv LCD-pekskärm med 800 x 480 upplösning	  
Nätverksgränssni
tt	  

Dubbelkontaktade 10M/100M autoavkännande Ethernetportar, 2 x USB 2,0-portar,  
1 x ljud-/videoutgångsport (för att synkronisera videoutgång till TV), stereo headsetuttag	  

Ljudfunktioner 	   HD telefonlur och full duplex högtalare, avancerad DSP 

Stödjer G.711, G729, och G.722 med silence suppression, VAD, CNG, AGC, masking för paketförlust/fördröjning; 
AEC, AGC för högtalaren, jitter buffer protokoll	  

Videofunktioner 	   Stödjer jitter buffer delay och döljande av paketförlust för att förbättra ljud- och videokvaliteten 

Stödjer H.264 realtidsvideo codec, som försäkrar en högkvalitativ videoöverföring 

7” resistiv LCD-pekskärm med 800 x 480 upplösning, 45-gradig roterande lins (lodrätt) avancerad VGA CMOS 
kamera och sensor 

Anti-fladder för bilder, autofokus, autoexponering, zoom (2x optisk 2x digital), BIB (Bild-i-bild / PIP (Picture-in-
Picture) , tyst läge (ljud av/på), kamera block, samtalslogg, video telefonbok, skärmsläckare, 
stillbildstagning/lagring/store (VGA) och visuell röstmeddelandeindikator	  

Samtalshantering
sfunktioner:	  

Nummerpresentation, Samtal väntar presentation, Samtal väntar/Flash, Parkera samtal, Vidarekoppling 
av samtal, 3-parts röstsamtal, Återuppringning, Automatisk uppringning på/av lur, Autosvar, Samtalslogg, 
Volymkontroll, Indikator om inkommande röstmeddelanden, Hämtningsbara anpassade ringsignaler, 



Växling mellan telefonlur/headset/högtalare under samtal	  
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