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©  2010, ACN Inc. Todos os direitos reservados. Nacacomunik, videofone 
IRIS 5000 da Nacacomunik e serviço de telefone digital da Nacacomunik 
são marcas registadas e/ou marcas de serviço da ACN, Inc. e poderão es-
tar registadas. Todas as outras marcas registadas citadas pertencem aos 
respectivos proprietários.

A Nacacomunik melhora/actualiza o software do videofone continua-
mente, o que poderá resultar em discrepâncias entre as imagens do man-
ual e as imagens exibidas no ecrã do produto. A informação contida no 
presente manual está sujeita a alteração sem aviso prévio. A Nacacomunik 
poderá proceder a melhorias ou alterações ao/s produto/s descrito/s no 
presente manual em qualquer momento. 

A ACN, INC. E SUAS AFILIADAS FORNECEM ESTE MANUAL SEM GARANTIAS 
DE QUALQUER TIPO, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATU-
TÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUAISQUER GARANTIAS 
DE CONFORMIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM USO EM 
PARTICULAR.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, sob qualquer 
forma ou meio, ou utilizada para produção de qualquer trabalho derivado 
(como tradução, transformação ou adaptação) sem a autorização escrita 
da Nacacomunik. O produto está protegido pela patente norte-americana 
7 239 338 e poderá estar coberto por outras patentes pendentes. A utiliza-
ção do produto está sujeita a um contrato de licença.

IRIS 
         Videophone

V



3

Índice
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................5

INSTALAÇÃO .................................................................................................................................6

O QUE É NECESSÁRIO ..............................................................................................................................6

COMPONENTES INCLUÍDOS NA EMBALAGEM .................................................................................6

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ..............................................................................................................7

INSTALAÇÃO DO VIDEOFONE ................................................................................................................8

LIGAR O VIDEOFONE À REDE ..................................................................................................................8

LIGAR UM TELEFONE CONVENCIONAL AO VIDEOFONE ...............................................................8

INSTALAÇÃO DO VIDEOFONE COM MODEM ....................................................................................9

ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE ......................................................................................................... 10

COMO OBTER A MELHOR IMAGEM VÍDEO POSSÍVEL? ............................................................... 10

CONHEÇA O SEU VIDEOFONE ......................................................................... 11

FRENTE ........................................................................................................................................................ 11

PARTE TRASEIRA ....................................................................................................................................... 12

TECLADO .................................................................................................................................................... 13

NAVEGAÇÃO .............................................................................................................................................. 15

FUNÇÃO DE AJUDA ................................................................................................................................ 15

INTRODUZIR TEXTO ................................................................................................................................ 16

FAZER E RECEBER CHAMADAS .......................................................................................... 17

FAZER UMA CHAMADA ......................................................................................................................... 17

FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DA AGENDA OU REGISTO DE CHAMADAS ................... 18

FUNÇÕES ÚTEIS DURANTE A CHAMADA ........................................................................................ 19

TIRAR UM INSTANTÂNEO ...................................................................................................................... 19

ATENDER UMA CHAMADA ................................................................................................................... 20

FAZER UMA CHAMADA ÁUDIO ........................................................................................................... 20

AUDIOCONFERÊNCIA ............................................................................................................................. 21

SUSPENDER UMA CHAMADA .............................................................................................................. 21

ATENDER UMA CHAMADA EM ESPERA ............................................................................................ 22

REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO ........................................................................................................ 22

PÁGINA INICIAL E MENU ....................................................................................................... 23

PÁGINA INICIAL ......................................................................................................................................... 23

MENU ........................................................................................................................................................... 25

MENSAGENS ............................................................................................................................... 26

USAR ECRÃ EXTERNO ............................................................................................................. 27

Índice



4

AGENDA ........................................................................................................................................ 28

SELECCIONAR E LIGAR A UM CONTACTO ....................................................................................... 28

ADICIONAR/EDITAR CONTACTO ......................................................................................................... 29

VER DADOS DE UM CONTACTO .......................................................................................................... 30

APAGAR CONTACTO ............................................................................................................................... 30

GRUPOS DE CONTACTOS ...................................................................................................................... 31

REGISTO DE CHAMADAS ...................................................................................................... 32

VER CHAMADAS RECEBIDAS, EFECTUADAS E NÃO ATENDIDAS ............................................ 32

LIGAR A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS ............................................................................... 32

GUARDAR NÚMEROS NA AGENDA .................................................................................................... 33

VER DADOS DA CHAMADA .................................................................................................................. 33

APAGAR UMA CHAMADA ..................................................................................................................... 33

CONFIGURAR .............................................................................................................................. 34

CONFIGURAR APARÊNCIA .................................................................................................................... 34

CONFIGURAR TEMA ................................................................................................................................ 34

CONFIGURAR ECRÃ ................................................................................................................................. 35

CONFIGURAR SOM .................................................................................................................................. 37

CONFIGURAR REDE ................................................................................................................................. 38

CONFIGURAR DATA E HORA ................................................................................................................ 39

DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR .................................................................................................. 40

MOLDURA DIGITAL ................................................................................................................. 41

EXIBIR FILME DE FOTOS ....................................................................................................................... 41

CONFIGURAR FILME DE FOTOS ........................................................................................................ 42

CRIAR E USAR ÁLBUNS DE FOTOS ................................................................................................... 44

VER FOTOS NO VIDEOFONE ............................................................................................................... 45

COPIAR FOTOS PARA O VIDEOFONE .............................................................................................. 46

COPIAR FOTOS PARA DISPOSITIVO USB ....................................................................................... 47

VER FOTOS DO DISPOSITIVO USB .................................................................................................... 48

INFORMAÇÃO E AJUDA ......................................................................................................... 49

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ............................................................................................. 50

Índice



5

A Nacacomunik dá-lhe as boas-vindas! Agradecemos o ter escolhido o videofone 
IRIS 5000 da Nacacomunik para as suas comunicações.

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik representa a última geração 
tecnológica em matéria de telecomunicações e multimédia. Este equipamento 
revolucionário permite-lhe efectuar chamadas de vídeo de alta qualidade 
através da Internet.

Com o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, poderá também:

•	 criar uma agenda a partir dos contactos a quem liga com mais frequência

•	 consultar o histórico das suas chamadas

•	 aceder ao seu correio de voz e vídeo

•	 personalizar o videofone

•	 tirar uma foto à imagem exibida no ecrã durante uma videochamada

•	 desactivar a câmara para ter privacidade

•	 realizar audioconferências

•	 remarcar um número

•	 suspender uma chamada

•	 atender uma chamada em espera

Poderá ainda continuar a usar o seu telefone convencional. Basta que o ligue à 
parte de trás do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik.

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik funciona também como moldura digital 
para fotografias. Aproveite para ver as suas fotografias favoritas no ecrã do 
videofone ou exiba-as num ecrã maior, como o de uma televisão.

Graças a uma instalação simples do tipo “ligar e usar” e a uma interface intuitiva, 
o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik apresenta-se como sendo de uso fácil. 
Caso surjam dúvidas durante a sua utilização, não hesite em consultar a opção 
de Ajuda no ecrã do videofone.

Gratos pela preferência.

Introdução

Introdução
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O que é necessário

Para instalar o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, precisa de:

•	 ligação à Internet de alta velocidade (isto é DSL, cabo, fibra óptica) com 
modem - velocidade de upload de 200 kbps

•	 serviço de telefone digital da Nacacomunik

Instalação recomendada: router com cabo Ethernet

Componentes incluídos na embalagem

Verifique que a embalagem do videofone contém as seguintes peças: 

1 Unidade principal do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik

2 Auscultador

3 Cabo Ethernet (RJ-45)

4 Transformador

Instalação

Instalação
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2
4

3
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Precauções de segurança
Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimento de pessoas, ao utilizar o 
videofone deverá observar precauções de segurança básicas, incluindo:

•	 Não	utilize	o	videofone	na	proximidade	de	água,	por	exemplo,	perto	de	uma	banheira,	
lavatório,	lava-loiça	ou	tanque	de	lavar	roupa,	numa	cave	molhada	ou	perto	de	uma	
piscina.

•	 Evite	utilizar	o	videofone	e	outros	telefones	(salvo	telefones	sem	fios)	quando	troveja.	
Existe	um	risco	remoto	de	choque	eléctrico	provocado	por	relâmpagos.

•	 Não	utilize	o	videofone	para	comunicar	uma	fuga	de	gás	enquanto	se	encontra	perto	da	
área	da	fuga	de	gás.

•	 Utilize	somente	o	transformador	que	vem	junto	com	o	videofone.

Para evitar eventuais ferimentos ou perdas financeiras, siga as seguintes instruções:
•	 Não	instale	o	videofone	num	sítio	com	pó	nem	onde	possa	haver	gás.

•	 Não	abra	nem	modifique	o	videofone	ou	o	transformador.	A	garantia	não	cobrirá	nenhum	
defeito	resultante	de	utilização	incorrecta.

•	 Para	evitar	avarias,	sobreaquecimento	ou	choques	eléctricos,	não	instale	o	videofone	num	
local	húmido.

•	 Não	instale	o	videofone	num	local	exposto	à	luz	solar	directa	nem	perto	de	fontes	de	calor,	
tais	como	radiadores.

•	 Para	evitar	choques	eléctricos,	não	mexa	no	transformador	durante	trovoadas.

•	 Para	evitar	danos,	proteja	o	videofone	contra	choques	bruscos.	Não	aplique	força	excessiva	
no	videofone,	sobretudo	no	ecrã	e	na	câmara.

•	 Alterações	bruscas	de	temperatura	podem	causar	danos	no	videofone.

•	 Se	o	videofone	estiver	um	longo	período	sem	ser	utilizado,	desligue-o	da	corrente.

•	 Não	instale	o	videofone	num	lugar	pouco	seguro	nem	numa	superfície	instável.

•	 Limpe	o	ecrã	e	a	câmara	do	videofone	com	um	pano	macio.

•	 Não	use	soluções	químicas	fortes	nem	materiais	de	limpeza	abrasivos	para	limpar	o	
videofone,	pois	esses	podem	danificar	o	equipamento,	em	particular	o	ecrã	e	a	câmara.

•	 Remova	lentamente	a	película	protectora	do	ecrã	do	videofone.	A	remoção	rápida	da	
película	pode	provocar	danos	no	ecrã.	

Guarde estas instruções.
ATENÇÃO: quaisquer alterações ou mudanças que não tenham sido aprovadas 
expressamente pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador para operar o 
presente equipamento.

Instalação



8

Instalação do videofone com router
Ligar o videofone à rede

O videofone é entregue já pré-configurado e pronto a funcionar. Basta que siga 
alguns passos simples, para ligar o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik à rede 
do Grupo ACN.

1 Conecte o auscultador à entrada de auscultador que se encontra no lado 
esquerdo da unidade principal.

2 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet que veio com o videofone a 
uma porta LAN/Ethernet livre na parte traseira do seu router. Conecte a outra 
extremidade do cabo Ethernet à porta WAN azul situada na parte traseira do 
videofone IRIS 5000 da Nacacomunik.

3 Conecte o transformador que veio com o videofone IRIS 5000 da Nacacomu-
nik a uma tomada ou extensão eléctrica. Conecte o conector de alimentação 
à entrada DC Power na parte traseira do videofone

•	 Uma vez ligado, o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik dará início à ope-
ração de activação. O videofone estabelecerá a ligação à rede do Grupo 
ACN e procederá a uma eventual actualização de software. Assim que o 
videofone IRIS 5000 da Nacacomunik detectar a rede, a luz azul, situada no 
painel do videofone, à esquerda, passará de intermitente a contínua: pode 
começar a usar o videofone

•	 Durante o processo de activação, verá um menu que lhe permite escolher 
o idioma do videofone. As opções aparecem em forma de lista, com o idio-
ma pré-definido em destaque. Se concordar com o idioma pré-definido, 
não precisa de fazer nada. O idioma pré-definido será automaticamente 
implementado no videofone, passados 15 segundos.

•	 Se não concordar com o idioma pré-definido em destaque, percorra a lista 
de idiomas com as setas subir e descer e seleccione o idioma pretendido, 
premindo a tecla OK ou a tecla multifuncional Seleccionar. O idioma esco-
lhido é memorizado e apresentado como idioma pré-definido, na próxima 
vez que o videofone for reiniciado.

Ligar um telefone convencional ao videofone IRIS 5000 da Nacacomunik

4 Conecte o cabo telefónico do seu telefone convencional à porta Phone na 
parte traseira do videofone. O telefone convencional funcionará como uma 
extensão e tocará sempre que o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik tocar.

Instalação do videofone 

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Auscultador

Cabo Ethernet

Cabo de alimentação Para o computador

Para Internet

Router convencional

2Cabo telefónico4
3
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Instalação do videofone com modem
Ligar o videofone à rede
Nota: se possuir um dispositivo da Nacacomunik ou um modem-router, siga os passos abaixo.

Antes de iniciar a instalação do videofone, verifique se a sua ligação à Internet 
está a funcionar.
1 Desligue o seu modem da corrente por 5 minutos.

2 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta WAN azul situada na 
parte traseira do videofone.

3 Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ligado ao videofone a uma 
porta de linha/Ethernet do seu modem. 

4 Ligue o modem à corrente e acenda-o. Nota: as luzes do modem podem 
demorar até 2 minutos a obter um sinal contínuo.

5 Conecte o transformador ao videofone e, depois, a uma tomada.

6 O videofone dará início à operação de registo, que pode demorar até 15 
minutos. Não prima nenhuma tecla nem tente fazer chamadas durante esta 
operação. Assim que a luz de registo azul, situada no painel do videofone, à 
esquerda, acender e parar de piscar, o videofone está pronto a ser usado

Instalação do videofone 
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Actualizações de software
Se a mensagem à esquerda aparecer no ecrã do videofone durante a operação 
de registo ou activação, o videofone está pronto a realizar uma actualização de 
software. Seleccione Sim para dar início à actualização ou Pergunta-me mais 
tarde para realizar a actualização posteriormente. 

Assim que a actualização começar, o ecrã do videofone apresentará uma 
mensagem de instalação em curso que se manterá visível até que a operação 
esteja concluída. Não desligue o videofone durante a operação de actualização 
de software. Uma vez concluída a actualização, o videofone reiniciar-se-á. Poderá 
usar o videofone quando a luz azul, situada no painel do videofone, à esquerda, 
passar de intermitente a contínua. 

Como obter a melhor imagem vídeo possível?
Evite uma contraluz forte
A contraluz forte ocorre quando o utilizador tem uma janela ou parede branca 
atrás de si. Numa tentativa de compensar a luz vinda por detrás do utilizador a 
câmara escurece a imagem, fazendo com que a cara do utilizador seja difícil  
de ver.

Evite luz frontal
A luz colocada em frente ao utilizador esbate a imagem em vez de a tornar 
nítida e origina, frequentemente, uma sombra atrás do utilizador.

A luz frontal pode também originar um reflexo intenso se o utilizador usar 
óculos.

Evite luz directa sobre a cabeça do utilizador
A luz directa sobre a cabeça do utilizador provoca sombras que escurecem a 
área dos olhos do utilizador.

Acresce que este tipo de iluminação provoca reflexos na testa do utilizador, 
originando resultados semelhantes aos da contraluz forte.

Instalação do videofone 
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Ecrã

Auscultador

4 Microfones

1

Altifalantes5

6

4

3 Câmara

2 Teclado

Conheça o seu videofone 

1  Ecrã

Durante a chamada, o ecrã apresenta a imagem da pessoa com quem o utilizador está 
a falar e a imagem do utilizador. Quando não há chamadas a decorrer, o ecrã exibe a 
página principal e o menu que dá acesso às funções do videofone. O ecrã pode também 
ser utilizado como moldura digital para fotografias.

2	 Teclado

As teclas permitem marcar números e operar as funções do videofone. As luzes do pai-
nel do videofone indicam o estado de algumas das funções do videofone. 

3	 Câmara	

A câmara transmite a imagem do utilizador à pessoa com quem este está a falar. Para 
obter a melhor imagem vídeo possível, consulte o capítulo “Instalação: Como obter a 
melhor imagem vídeo possível?”.

4	 Microfones

Os microfones transmitem a voz do utilizador em modo alta voz. Para desligar os micro-
fones, prima a tecla Microfone desactivado.

5	 Altifalantes

Os altifalantes projectam o som dos toques telefónicos e o áudio do interlocutor em 
modo alta voz.

6	 Auscultador

O auscultador do videofone projecta o áudio do interlocutor apenas para o utilizador. 
Ao levantar o auscultador, ouvirá o sinal de linha. Poderá, depois, utilizar o teclado para 
fazer uma chamada. Se colocar o auscultador no descanso, terminará a chamada.

Conheça o seu videofone 
Frente
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Parte traseira
1 Porta Phone

A porta Phone permite ligar um telefone com ou sem fios ao videofone.

2 Entrada DC Power

A entrada DC POWER é onde se liga o transformador.

3 Porta USB	

A porta USB permite ligar o videofone a um dispositivo USB a partir do qual 
poderá copiar fotografias. 

4 Porta LAN
A porta LAN é utilizada caso haja um modem a ser utilizado juntamente com um 
computador. 

5 Porta WAN
A porta WAN permite ligar o videofone a uma rede alargada (Wide Area Net-
work). Utilize esta porta para ligar o videofone à Internet através de um cabo 
Ethernet.

6 Saída áudio e vídeo
A saída áudio e vídeo permite transferir o som e a imagem do videofone para 
outro aparelho, como uma televisão, através de um cabo composto áudio-vídeo. 
Para mais informações, consulte o capítulo “Usar ecrã externo”.

Porta Phone Saída áudio e vídeo

Entrada DC Power

Porta USB

1

2
3

4 Porta LAN

5 Porta WAN

6

Conheça o seu videofone 
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Teclas multifuncionais

Teclas chamar e terminar

Teclas de navegação

Conheça o seu videofone 

1

2

3 Teclas alfanuméricas4

Teclado
1 Teclas multifuncionais
As teclas multifuncionais estão programadas para executar várias funções (ex.: 
atender chamada, enviar chamada para atendedor de chamadas, etc.), conforme 
as opções apresentadas no ecrã. A função que cada tecla multifuncional desem-
penha num determinado momento é identificada ao fundo do ecrã imediata-
mente acima da respectiva tecla.

2 Teclas de navegação
   As Setas permitem a navegação pelas opções que aparecem 

no ecrã. 

   A tecla OK é utilizada em conjunto com as setas para seleccio-
nar opções no ecrã.

3 Teclas chamar e terminar
   A tecla Chamar faz uma chamada após ter introduzido o 

número.

 
  A tecla Terminar termina a chamada.

4 Teclas alfanuméricas

•	 Teclas numéricas – utilizadas para marcar números de telefone e introduzir 
letras, números e símbolos aquando da utilização de outras funções do 
videofone.

•	 Tecla asterisco – utilizada para introduzir *

•	 Tecla cardinal – utilizada para introduzir  #
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Conheça o seu videofone 

5 Luzes de estado e mensagens
Luz de estado  – a luz esquerda indica que o videofone está conectado à rede 
e pronto a usar. Quando liga o videofone, a luz fica intermitente durante a 
sequência de início. Assim que o videofone estiver pronto a ser utilizado, a luz 
permanece continuamente acesa. 

Luz de mensagens  – a luz direita indica que tem mensagens de voz/vídeo

•	 Se não tiver mensagens, a luz estará apagada.
•	 Se tiver apenas mensagens antigas guardadas, a luz permanecerá 

continuamente acesa.
•	 Se tiver mensagens novas, a luz ficará intermitente.

6 Teclas de função
A tecla Suspender suspende a chamada/retoma a chamada 
suspensa. A luz da tecla passa de branco a azul para indicar 
quando uma chamada está suspensa.

A tecla Conferência inicia uma audioconferência a 3.

A tecla Desactivar microfone pára a transmissão do som do 
utilizador numa chamada.

A tecla Desactivar câmara pára a transmissão da imagem do 
utilizador numa chamada.

A tecla Alta voz transfere o som para os altifalantes e micro-
fone.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Luzes de estado e mensagens

Teclas de função

5

6
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Navegação	
É muito fácil navegar pelos menus exibidos no ecrã do videofone IRIS 5000 
da Nacacomunik. Ao cimo do teclado do videofone encontram-se três teclas 
multifuncionais que correspondem a palavras apresentadas no ecrã. Estas teclas 
são multifuncionais porque a sua função muda conforme a página exibida no 
ecrã.

Por exemplo: na página inicial, ao premir a tecla multifuncional esquerda, terá 
acesso à lista de Opções disponíveis naquela página em particular. Ao premir 
a tecla multifuncional do meio, acederá ao Menu principal do videofone. E ao 
premir a tecla multifuncional direita, acederá às suas Mensagens de voz e vídeo.

Em muitas situações, a tecla multifuncional do meio e a tecla OK têm a mesma 
função de selecção. Porém, há casos em que o utilizador é instruído a usar a tecla 
OK para executar uma acção diferente.

Para regressar à página ou menu anterior, prima a tecla multifuncional que 
corresponde a Retroceder. Se premir a tecla que corresponde a Retroceder 
vezes suficientes, regressará à página inicial.

Para percorrer os itens apresentados, utilize as setas que rodeiam a tecla OK. 
Em algumas páginas, a seta direita e a seta esquerda permitem navegar por 
separadores.

Função de ajuda	
A maioria das páginas exibidas no ecrã do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik 
inclui a função de Ajuda na lista de Opções disponíveis, para proporcionar 
informação adicional e orientação na utilização das funcionalidades 
apresentadas.

Ao seleccionar Ajuda, poderá consultar informação sobre a funcionalidade e a 
página apresentadas. Quando terminar a consulta, basta seleccionar Fechar para 
regressar à página onde se encontrava.

Para além da função de Ajuda disponibilizada em cada página, o videofone 
fornece também um separador de Ajuda geral na secção de Informação. Para 
mais informações, consulte o capítulo “Informação e ajuda”.

Nota:	a tecla Terminar navega 
directamente até à página inicial mas 
também cancela quaisquer alterações 
que o utilizador tenha feito na página 
actual.

Conheça o seu videofone 
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Conheça o seu videofone 

Introduzir texto
O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik utiliza um método similar ao de um 
telemóvel para escrever números e letras. Quando seleccionar um campo que 
aceite letras, verá “Abc” como o tipo de entrada no canto superior direito do ecrã.

Para obter uma certa letra, poderá ter de premir a mesma tecla três a quatro vezes 
seguidas. Cada tecla proporciona acesso às letras maiúsculas e minúsculas, assim 
como ao respectivo número. Para escrever “Cat” utilizando o tipo de entrada “abc”, 
prima a tecla 2 seis vezes seguidas para obter o “C”; a seguir, aguarde que o cursor 
ultrapasse o “C”; depois, prima novamente a tecla 2 para obter o “a” seguida da 
tecla 8 para obter o “t”.

Para introduzir um símbolo, prima a tecla 1 as vezes necessárias até obter o 
símbolo pretendido. Para uma maior escolha de símbolos, prima a tecla #. Utilize 
as setas para seleccionar um símbolo na tabela exibida.

Quando seleccionar um campo que aceite números, verá “123” no canto superior 
direito do ecrã. Com este tipo de entrada, as teclas só corresponderão a números. 
Para introduzir um número num campo que utilize o tipo de entrada “abc”, “Abc” 
ou “ABC”, prima continuamente a tecla para obter o respectivo número.

1  Para alterar o tipo de entrada exibido no canto superior direito,  
prima a tecla *.

Os Tipos de entrada disponíveis são:

Nota:	para introduzir um espaço, 
prima a tecla 0. 

Tipo de entrada  Texto 
Abc  Introduz uma inicial maiúscula seguida 

de letras minúsculas.

ABC Só introduz letras maiúsculas

abc Só introduz letras minúsculas

123 Só introduz números

1

Nota:	a agenda do videofone IRIS 
5000 da Nacacomunik tem capacid-
ade para armazenar um máximo de 
500 entradas 
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Fazer e receber chamadas

2

4

5

1

3

Fazer e receber chamadas
Fazer uma chamada
O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik permite-lhe efectuar tanto videochama-
das como chamadas áudio.

1 A partir da página inicial, utilize o teclado numérico para marcar o número ao 
qual pretende ligar ou, em alternativa:

•	 Levante o auscultador e marque o número.

•	 Prima a tecla Alta voz e marque o número.

•	 Digite os três primeiros algarismos do número e utilize as setas para 
destacar o número pretendido a partir da lista de chamadas efectuadas/
recebidas/não atendidas que aparece automaticamente

2 Prima a tecla Chamar, OK ou a tecla multifuncional que corresponde a 
Fazer chamada. Para mais informações, consulte o capítulo “Conheça o seu 
videofone: Frente: Teclado”.

•	 O ecrã apresentará a indicação “A chamar”.

3 Se fizer uma videochamada, a sua imagem também aparecerá no ecrã. 

Para	ver	a	sua	imagem	antes	de	realizar	a	chamada,	seleccione	Opções/Ver 
utilizador	na	página	inicial.	Verá	a	sua	imagem	em	modo	de	ecrã	inteiro

4 Se a pessoa a quem ligou atender a chamada num telefone que só transmite 
som, o ecrã apresentará a indicação “Chamada áudio”. 

5 Durante a chamada, pode premir a tecla OK para ver o rodapé e as acções das 
teclas multifuncionais.

•	 Para ver/ocultar a sua própria imagem, prima a tecla multifuncional 
esquerda que corresponde a Ver utilizador/Ocultar ver utilizador.  
Para ver/ocultar o painel que apresenta o número do chamador e a 
duração da chamada e o painel das funções disponíveis, prima a tecla 
multifuncional direita que corresponde a Dados da chamada/Ocultar 
dados da chamada.

•	 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar, a tecla Alta voz se 
estiver em modo alta voz ou pouse o auscultador no descanso.
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Fazer e receber chamadas

Fazer uma chamada a partir da agenda ou 
registo de chamadas	
Para	efectuar	uma	chamada,	seleccione	um	número	a	partir	da	agenda	ou
registo	de	chamadas	e,	depois,	prima	a	tecla	multifuncional	Fazer chamada.

Agenda

1 Aceda à Agenda, seleccionando o ícone Agenda no Menu. 
Pode também premir continuamente a tecla Chamar para aceder 
directamente à Agenda a partir da maioria das páginas.

2 Utilize as setas para destacar o contacto ao qual deseja ligar. Prima a tecla OK 
ou a tecla multifuncional Fazer chamada.

3 Se o contacto tiver mais do que um número de telefone, seleccione o número 
pretendido a partir das opções apresentadas.

Registo de chamadas

1 Aceda ao Registo de chamadas, seleccionando o ícone Registo de chamadas 
no Menu.

	 Pode	também	premir	continuamente	a	tecla	Chamar	para	aceder	
directamente	ao	Registo	de	chamadas	a	partir	da	maioria	das	páginas.

2 Utilize as setas para destacar a entrada que deseja utilizar. Prima a tecla OK ou 
a tecla multifuncional Fazer chamada.

2

2

1

1

3
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Funções úteis durante a chamada
Durante a chamada, pode:

1 Ajustar o volume da chamada, através das setas subir e descer. 

2 Activar/desactivar a transmissão de som para o interlocutor, premindo a tecla 
Desactivar microfone. O ícone da função passa a azul para indicar que a 
função está em uso.

3 Activar/desactivar a transmissão da sua imagem ao interlocutor, premindo a 
tecla Desactivar câmara. O ícone da função passa a azul para indicar que a 
função está em uso. 

4 Pôr a chamada em Alta voz, premindo a tecla Alta voz. O ícone da função 
passa a azul para indicar que a tecla está em uso.

Tirar um instantâneo
Durante uma videochamada, pode tirar um instantâneo ao ecrã.

5 Prima a tecla multifuncional Instantâneo. É exibido um instantâneo da 
imagem exibida no ecrã.

•	 Seleccione Guardar, para guardar o instantâneo. Se não fizer nenhuma 
selecção, regressará à página da chamada, sendo que o instantâneo ficará 
guardado. Seleccione Apagar, se não pretender guardar o instantâneo.

•	 O instantâneo é armazenado no videofone e pode ser visualizado, 
seleccionando o ícone Moldura digital no Menu.

•	 Seleccione Fotos videofone na página da Moldura digital, para ver o 
instantâneo.

Fazer e receber chamadas
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Atender uma chamada
Quando recebe uma chamada, o videofone toca e apresenta no ecrã a 
identificação do chamador (a não ser que este tenha bloqueado a mesma). Se o 
chamador estiver registado na Agenda, a foto do chamador é exibida no ecrã. O 
ecrã apresenta também as seguintes teclas multifuncionais:

•	 Ver utilizador  –exibe a sua imagem, que será enviada ao chamador quando 
atender a chamada.

•	 Atender  – atende a chamada. Também pode atender a chamada de outras 
formas:

•	 Premindo a tecla Chamar.

•	 Premindo a tecla OK.

•	 Premindo a tecla Alta voz.

•	 Levantando o auscultador.

•	 Enviar para atendedor – encaminha o chamador para o correio de voz/vídeo. 
A página inicial indica todas as chamadas que não tenham sido atendidas.

 

Fazer uma chamada áudio
Existem dois tipos de chamadas áudio:

1. Chamadas feitas a partir do telefone convencional ligado ao videofone.
Para mais informações, consulte o capítulo “Conheça o seu videofone: Parte 
traseira: Porta Phone”.

2. Chamadas feitas a partir do videofone para um telefone que só transmite 
som.

Se desejar realizar uma chamada áudio para outro videofone, prima a tecla 
Desactivar câmara para parar a transmissão da sua imagem.

Fazer e receber chamadas

Nota: pode escolher o toque 
telefónico que deseja para o seu 
videofone. Para mais informações, 
consulte o capítulo “Configurar 
teclado e som”.
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Audioconferência (chamada a 3)
Para iniciar uma audioconferência a três: 

1 Durante a chamada, prima a tecla Conferência. A chamada em curso é 
suspensa e é exibido o marcador telefónico.

2 Introduza o número da terceira parte e seleccione Fazer chamada.

3 Inicie a chamada com a terceira parte. Para juntar as duas chamadas em 
conferência, prima novamente a tecla Conferência. 

4 As duas chamadas entram numa audioconferência a três. O ícone de 
conferência acende-se.

Pode também juntar uma chamada em espera à conferência, premindo a tecla 
Conferência. Para mais informações, consulte o capítulo “Atender uma chamada 
em espera”.

•	 Se estiver numa videochamada quando premir a tecla Conferência para 
adicionar a chamada em espera, a videochamada prossegue com a terceira 
pessoa a ser adicionada apenas a nível de som.

•	 Se estiver numa chamada áudio quando premir a tecla Conferência para 
adicionar a chamada em espera, a chamada prossegue em forma de 
audioconferência a três.

Suspender uma chamada
Para suspender a chamada, prima a tecla Suspender. O ícone de suspensão 
acende-se. O interlocutor da chamada suspensa recebe a indicação “Suspensa”.

Para retomar a chamada, prima novamente a tecla Suspender. O ícone de sus-
pensão apaga-se.

Fazer e receber chamadas
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Atender uma chamada em espera
1 Se enquanto efectua uma chamada receber outra chamada, o videofone 

alerta-o para esse facto, exibindo o aviso “A receber chamada…”. 
O ecrã apresenta também as seguintes funções associadas às teclas 
multifuncionais:

•	 Terminar e atender – termina a chamada em curso e atende a chamada que 
está a ser recebida.

•	 Suspender e atender – suspende a chamada em curso e atende a chamada 
que está a ser recebida. Pode também realizar esta operação, premindo a 
tecla OK.

2 Se seleccionar Suspender e atender, a chamada em curso ficará suspensa 
enquanto atende a nova chamada.

3 Para alternar entre as duas chamadas, seleccione Alternar.

4 Para juntar ambas as chamadas numa audioconferência a três, prima a tecla 
Conferência.

Remarcar o último númerol
Para remarcar o último número, prima a tecla Chamar para aceder ao registo de 
chamadas. A chamada recebida ou efectuada mais recente aparece em de-
staque. Prima novamente a tecla Chamar para marcar o número destacado.

Fazer e receber chamadas
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Página inicial
A partir da página inicial, pode:

•	 Fazer uma chamada em alta voz, digitando o número no teclado e, a seguir, 
premindo a tecla OK ou seleccionando Fazer chamada.

•	 Também pode fazer uma chamada em alta voz, premindo a tecla Alta 
voz, digitando o número no teclado e, a seguir, premindo a tecla OK ou 
seleccionando Fazer chamada.

•	 Aceder ao menu principal do videofone, premindo a tecla OK ou 
seleccionando Menu.

•	 Ver o número total de chamadas não atendidas que ainda não foram 
consultadas.

•	 Ver se tem mensagens novas ou urgentes e ver o número total de mensagens 
guardadas.

•	 Aceder ao seu correio de voz e vídeo, seleccionando Mensagens.
•	 Ver um filme de fotos, seleccionando Opções / Exibir filme de fotos. Esta 

opção só aparece se existirem fotos disponíveis para exibição segundo as 
actuais definições de filme de fotos.

•	 Ver como o interlocutor o irá ver durante uma videochamada, seleccionando 
Opções /Ver utilizador.

•	 Aceder às chamadas não atendidas, seleccionando Opções / Ver chamadas 
não atendidas. Esta opção apenas aparece se existirem chamadas não 
atendidas que ainda não tenham sido consultadas.

•	 Exibir a imagem do ecrã do videofone num aparelho externo, seleccionando 
Opções / Usar ecrã externo. Esta opção transforma-se em Usar ecrã do 
videofone quando um ecrã externo está a ser utilizado.

Página inicial e menu

Página inicial e menu
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Pode personalizar o papel de parede ou pano de fundo da página inicial com 
fotografias que tenha copiado para o videofone: seleccione o ícone Configurar, 
a partir do Menu; a seguir, seleccione Aparência e utilize a seta direita para 
navegar até ao separador Ecrã.

Cabeçalho

O cabeçalho das páginas é utilizado para exibir (salvo durante uma chamada):

1 Nome ou título da secção (note que a página inicial é desprovida de título)

2 Extensão em uso

3 Data e hora (opcional)

4 Tipo de entrada

5 Indicação de actividade

Para exibir/não exibir a data e hora no ecrã do videofone, seleccione o ícone 
Configurar a partir do Menu. Depois, seleccione Aparência e utilize a seta 
direita para navegar até ao separador Ecrã.

Para alterar o formato da data e hora exibido no ecrã do videofone, seleccione o 
ícone Configurar a partir do Menu. Depois, seleccione Data e hora.

Página inicial e menu

2

4

5

1

3



25

Menu
O Menu apresenta os ícones que dão acesso às principais secções do videofone. 
Ao navegar até um dos ícones, o cabeçalho exibe o nome da respectiva secção. 

Agenda: permite-lhe criar um directório das pessoas a quem 
telefona com mais frequência.

 
Registo de chamadas: exibe o histórico das chamadas efec-
tuadas, recebidas e não atendidas.

Configurar: fornece opções para configurar e personalizar o 
seu videofone.

Mensagens: proporciona acesso à caixa de correio de voz/
vídeo.

Moldura digital: permite-lhe ver e gerir as suas fotografias e 
criar um filme de fotos.

Informação: indica o seu número de telefone, endereço de IP 
e outros dados técnicos do seu videofone. Também dá acesso 
ao índice da função de Ajuda do videofone.

Página inicial e menu

Nota:	pode fazer uma chamada 
em alta voz a partir do Menu, 
digitando o número no teclado e, 
a seguir, premindo a tecla OK ou 
seleccionando Fazer chamada.
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Pode aceder às suas mensagens de voz/vídeo de duas formas:

1 Seleccionando o ícone Mensagens no Menu.

2 Seleccionando Mensagens na página inicial.

O canto inferior direito da página inicial indica:

•	 Número total de mensagens existentes na caixa do correio
•	 Número de mensagens novas
•	 Número de mensagens urgentes
•	 Número de mensagens guardadas
•	 A luz indicadora de mensagens (a luz direita no painel do videofone por baixo 

do ecrã) também fornece informações sobre as suas mensagens:

•	 Apagada = não tem mensagens

•	 Acesa = tem mensagens guardadas

•	 Intermitente = tem mensagens novas

Assim que aceder ao correio de voz e vídeo, siga as instruções para ouvir, 
guardar ou apagar as mensagens, actualizar ou alterar a sua mensagem de 
atendimento ou aceder a outras funções.

Mensagens

Mensagens1

2
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Usar ecrã externo
Para enviar o sinal de áudio e o sinal de vídeo do videofone para um aparelho 
externo: conecte um cabo composto áudio-vídeo às saídas áudio e vídeo na 
traseira do videofone; conecte a outra extremidade do cabo composto às 
entradas áudio e vídeo do aparelho externo.

•	 Seleccione Opções / Usar ecrã externo na página inicial do ecrã do videofone.

1 Responda Sim à pergunta “Pretende usar um ecrã externo?”.

•	 Se não fizer nada, regressará à página inicial passados 30 segundos
Para devolver o sinal de áudio e vídeo ao videofone:

•	 Seleccione Opções / Usar ecrã do videofone na página inicial do ecrã do 
videofone. 

Nota:	a saída de vídeo tem de ser 
utilizada em conjunto com a saída de 
áudio. Por outras palavras, não é pos-
sível enviar o sinal de vídeo para um 
aparelho externo enquanto o video-
fone fornece o áudio ou vice-versa.

Usar ecrã externo

1 Usar ecrã externo

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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A agenda é utilizada para armazenar e aceder a nomes, endereços, 
números de telefone e outros dados das pessoas que deseja contactar. A 
agenda do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik armazena um máximo de 
500 entradas.

A partir da secção Agenda, pode:

•	 Seleccionar	e	ligar	a	um	contacto
•	 Adicionar/editar	contactos
•	 Ver	os	dados	do	contacto
•	 Apagar	contactos
•	 Usar	grupos	de	contactos

Seleccionar e ligar a um contacto
1 No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone Agenda.

2 Utilize as setas para seleccionar um contacto. Para encontrar um contacto 
sem percorrer a lista, utilize a função de pesquisa. Os resultados aparecerão 
conforme digita as letras. Após ter assinalado o contacto pretendido, 
seleccione Fazer chamada.

3 Se o contacto tiver mais do que um número de telefone, verá uma lista com 
os vários números, podendo escolher o número que deseja contactar a partir 
desta.

Agenda

Agenda
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2
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Adicionar/editar contacto
•	 Na página da Agenda, seleccione Opções e utilize as setas subir e descer para 

destacar Adicionar contacto ou Editar contacto. Prima OK ou Seleccionar.

1 O separador de informação geral do contacto aparece em primeiro plano. 
Introduza o nome e o número de telefone do contacto. Cada contacto deve 
ter um nome e pelo menos um número de telefone associados.

•	 Utilize as setas subir e descer para navegar pelos diversos campos 
apresentados.

•	 Utilize as teclas alfanuméricas para introduzir os dados do contacto. 
Para mais informações, consulte o capítulo “Conheça o seu videofone: 
Introduzir texto”.

•	 Seleccione Adicionar a grupos de contactos para atribuir o contacto a um 
grupo. Para mais informações, consulte o capítulo “Grupos de contactos”.

•	 Utilize as setas direita e esquerda para navegar pelos outros separadores.

2 Seleccione o separador Multimédia. Escolha uma fotografia para associar ao 
contacto e um toque telefónico para identificar o contacto.

3 Seleccione o separador Casa. Introduza/edite o número de telefone e morada 
pessoais do contacto.

4 Seleccione o separador Escritório. Introduza/edite o número de telefone e 
morada profissionais do contacto.

5  Quando terminar de introduzir os dados do contacto, seleccione Retroceder. 
O contacto será registado e aparecerá na página da Agenda.

Agenda
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Ver dados de um contacto
1 Na página da Agenda, seleccione um contacto.

2 Seleccione Opções e, depois, utilize as setas para destacar Ver contacto. 
Prima OK ou Seleccionar. 

3 A página “Ver contacto” apresenta o separador de informação geral 
preenchido com os dados que introduziu do contacto. Para ligar ao contacto, 
prima OK ou seleccione Fazer chamada. Se o contacto possuir mais do que 
um número de telefone, escolha o número ao qual pretende ligar a partir da 
lista apresentada.

4  Para ver todas as chamadas efectuadas para e recebidas do contacto, 
navegue até ao separador Chamadas. Utilize as setas para seleccionar um 
número.

5  Seleccione Opções e utilize as setas para destacar Dados da chamada. Prima 
OK ou Seleccionar. Serão apresentados os dados da chamada.

Apagar contacto
•	 Na página da Agenda, utilize as setas para seleccionar o contacto que deseja 

apagar.
•	 Seleccione Opções e utilize as setas para destacar Apagar contacto. É exibida 

a mensagem de Apagar contacto.
•	 Seleccione Sim.

Agenda
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Grupos de contactos
Atribuir contacto a grupos de contactos

Pode usar os grupos de contactos para organizar os seus contactos. Para atribuir 
um contacto a um ou mais grupos de contactos:

1  Na página da Agenda, seleccione Opções e utilize as setas para destacar 
Editar contacto. Prima OK ou Seleccionar. O separador de informação geral 
aparece em primeiro plano. 

2  Seleccione Adicionar a grupos de contactos.

3  Na caixa “Adicionar a grupos de contactos”, utilize as setas para seleccionar 
um grupo. Prima OK ou Seleccionar para seleccionar/desseleccionar um ou 
mais grupos. Seleccione Retroceder.

Ver e gerir grupos de contactos

4 Na página da Agenda, seleccione Opções e utilize as setas para destacar 
Mostrar grupos. Prima OK ou Seleccionar. É exibida a caixa “Seleccionar 
grupo”. 

•	 Utilize as setas para seleccionar um grupo. Prima OK ou Seleccionar.

5 A página da Agenda apresentará os membros do grupo seleccionado. Esta 
página permite-lhe fazer alterações ao grupo apresentado:

•	 eleccione Opções / Definir toque para este grupo, para escolher o toque 
telefónico que pretende ouvir quando recebe uma chamada dos membros 
deste grupo.

•	 Seleccione Opções / Apagar grupo, para eliminar o grupo (não disponível 
para os grupos Escritório e Casa). Os contactos que pertencem ao grupo 
não serão eliminados.

•	 Seleccione Opções / Alterar nome do grupo (não disponível para os 
grupos Escritório e Casa), para alterar o nome de qualquer grupo que 
tenha criado.

•	 Seleccione Opções / Seleccionar membros do grupo, para adicionar mais 
contactos ao grupo.

•	 Seleccione Retroceder para regressar à lista de todos os seus contactos.

•	 Seleccione Opções / Novo grupo, para criar um novo grupo.

Agenda
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O registo de chamadas apresenta o histórico das últimas 50 chamadas.

A partir da página do registo de chamadas, pode:

•	 Ver	chamadas	recebidas,	efectuadas	e	não	atendidas
•	 Ligar	a	partir	do	registo	de	chamadas
•	 Guardar	números	na	agenda
•	 Ver	dados	da	chamada
•	 Apagar	uma	chamada

Ver chamadas recebidas, efectuadas  
e não atendidas
1 No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone do registo de 

chamadas. Prima OK ou Seleccionar.
2 A página do registo de chamadas exibe o separador de “Todas as 

chamadas” em primeiro plano. Os ícones de telefone.
3 Utilize as setas esquerda e direita para navegar pelos separadores de 

chamadas Efectuadas, Recebidas e Não atendidas. 

Ligar a partir do registo de chamadas
•	 No separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas, utilize as 

setas subir e descer para seleccionar um número e, depois, prima OK 
ou seleccione Fazer chamada.

Registo de chamadas

Registo de chamadas
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Guardar números na agenda

1 Na página do registo de chamadas, utilize as setas subir e descer para 
seleccionar uma entrada no separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não 
atendidas. Seleccione Opções / Guardar na agenda.

•	 Nota:	se	o	número	de	telefone	seleccionado	já	estiver	registado	na	agenda,	a	
lista de opções apresentará Ver dados em vez de Guardar na agenda.

•	 A	página	de	“Adicionar	contacto”	é	exibida	com	o	número	de	telefone	já	
preenchido (e o nome se disponível).

2 Preencha os restantes dados do contacto. Seleccione Retroceder para 
guardar o contacto e regressar à página do registo de chamadas.

Ver dados da chamada
•	 Para ver os dados de uma chamada a partir da página do registo de 

chamadas, utilize as setas para seleccionar uma entrada no separador Todas, 
Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas. Seleccione Opções / Ver dados.

Apagar uma chamada

3	 Para	apagar	uma	chamada	a	partir	da	página	do	registo	de	chamadas,	utilize	
as	setas	para	seleccionar	uma	entrada	no	separador	Todas,	Efectuadas,	
Recebidas	ou	Não	atendidas.	Seleccione	Opções / Apagar.

4	 Para	apagar	todas	as	chamadas,	seleccione	Opções / Limpar.	Utilize	as	setas	
para	seleccionar	a	categoria	de	chamadas	que	pretende	apagar.	Prima	OK	ou	
Seleccionar.

Registo de chamadas
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A secção Configurar permite-lhe configurar e personalizar o seu videofone.

Na página Configurar, pode:

•	 Configurar	a	aparência	do	videofone

•	 Configurar	o	ecrã	do	videofone

•	 Configurar	o	teclado	e	o	som

•	 Configurar	as	definições	de	rede

•	 Configurar	a	data	e	a	hora

Configurar aparência
1 No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone Configurar. Prima OK ou 

Seleccionar.

2 É exibido o menu da secção Configurar. Utilize as setas para destacar 
Aparência e, depois, prima OK ou Seleccionar. 

Configurar tema
3 Escolha um Tema. O tema escolhido determina o aspecto do cabeçalho e do 

rodapé das páginas. Para além disso, cada tema dispõe de um leque de cores 
e panos de fundo diferentes:

•	 Ao percorrer os diversos temas, verá uma pré-visualização do resultado 
final à esquerda.

4 Escolha uma Cor. A cor escolhida define a cor utilizada para destacar 
entradas, textos e caixas ao longo das páginas.

5 Escolha um Pano de fundo. A imagem de fundo que seleccionar irá aparecer 
em todas as páginas.

•	 Seleccione	Retroceder quando terminar de fazer as suas escolhas. 
Regressará à página Configurar.

Configurar

Configurar
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Configurar

Configurar ecrã
1	 Prima	a	seta	direita	para	saltar	do	separador	Tema	para	o	separador	Ecrã.

2	 Seleccione	o	grau	de	Brilho	que	pretende	para	o	ecrã	do	videofone.	O	
resultado	fica	visível	à	medida	que	percorre	os	diversos	graus.

3	 Escolha	uma	Protecção	de	ecrã.	A	protecção de ecrã	inicia-se	sempre	que	
o	videofone	estiver	15	minutos	ou	o	tempo	que	definir	(veja	em	baixo)	em	
repouso.

•	 Nenhuma protecção de ecrã: permanece	na	última	página	exibida.

•	 Mostrar página inicial: exibe	a	página	inicial.	O	ecrã	desligar-se-á,	após	15	
minutos	em	repouso	na	página	inicial.

•	 Exibir filme de fotos: mostra	um	filme	de	fotos	utilizando	a	configuração	
de	filme	de	fotos	actual.	Se	o	filme	de	fotos	não	puder	ser	exibido	com	
êxito	segundo	a	actual	configuração,	a	página	inicial	será	exibida.

•	 Ecrã desligado: desliga	o	ecrã	do	videofone,	após	o	tempo	que	definir.

•	 Defina	o	tempo	que	o	videofone	tem	de	estar	inactivo	(em	repouso)	para	
que	seja	iniciada	a	protecção	de	ecrã.	Destaque	o	campo	numérico	e	
prima	OK	ou	Editar.

Utilize as setas subir e descer para seleccionar um valor ou utilize o teclado 
para digitar um número entre 30 e 600.

Uma vez iniciada a protecção de ecrã, acções como premir uma tecla, levantar 
o auscultador, receber ou efectuar uma chamada interrompê-la-ão. Se premir 
uma tecla numérica, o marcador será exibido. Se premir a tecla Chamar, o 
registo de chamadas será exibido. Se premir a tecla Terminar, a página inicial 
será exibida. Se premir qualquer outra tecla, será exibida a última página 
visitada.

A protecção de ecrã não se iniciará se um filme de fotos estiver a ser exibido, 
se a função de pré-visualização estiver activa ou se uma chamada estiver a 
decorrer.

Nota:	seleccionar “Exibir filme de 
fotos” equivale a assinalar a opção 
“Exibir quando o ecrã está inactivo 
(protecção de ecrã)” no separador 
Definições da secção Moldura 
digital.
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4 Escolha um Papel de parede. O papel de parede escolhido será exibido na 
página inicial. Seleccione Seleccionar foto e navegue para escolher uma 
das fotografias armazenadas no videofone. Será apresentada uma pré-
visualização da fotografia escolhida. 

•	 Seleccione	Remover foto, para remover o papel de parede sem ter de 
seleccionar uma nova foto.

5 Escolha um Idioma. Seleccione Sim para confirmar que deseja alterar o 
idioma. O videofone reiniciar-se-á e o idioma apresentado no ecrã será 
actualizado para o idioma escolhido, assim que as definições de ecrã forem 
guardadas.

6 Active/desactive a exibição da Data e hora no topo da página.

•	 Seleccione Retroceder quando terminar de fazer as suas escolhas. 
Regressará à página Configurar.

Configurar

5

4

6

Nota:	seleccionar “Exibir filme de 
fotos” equivale a assinalar a opção 
“Exibir quando o ecrã está inactivo 
(protecção de ecrã)” no separador 
Definições da secção Moldura digital.
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Configurar som
1 Na página Configurar, utilize as setas para seleccionar Teclado e som e prima 

OK ou Seleccionar.

2 Escolha um Toque telefónico. O toque telefónico escolhido será utilizado 
para todas as chamadas recebidas excepto aquelas dos contactos aos quais 
atribuiu um toque telefónico diferente.

•	 O toque actual é apresentado à frente da palavra “Toque”. Seleccione 
o toque actual para ver a lista dos toques disponíveis. Ao percorrer os 
toques apresentados, estes tocam. Destaque o 

3 Defina os volumes da Campainha, do Auscultador e dos Altifalantes do 
videofone. Destaque o campo numérico e prima Editar ou OK. Utilize as 
setas subir e descer para seleccionar um valor ou utilize o teclado para digitar 
um número entre 0 e 100. 

•	 As alterações feitas durante chamadas actualizam as definições 
apresentadas nesta página. Por exemplo, se aumentar o volume dos 
altifalantes durante uma chamada em alta voz, a sua próxima chamada 
em alta voz terá esse volume. Se não desejar que os ajustes feitos durante 
chamadas sejam implementados, assinale a caixa “Não guardar alterações 
feitas durante chamadas” nesta página.

Nota:	seleccionar “Exibir filme de 
fotos” equivale a assinalar a opção 
“Exibir quando o ecrã está inactivo 
(protecção de ecrã)” no separador 
Definições da secção Moldura digital.

Configurar

2

1

3
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Configurar rede
As definições de rede que vêm de fábrica estão optimizadas para as video-
chamadas. 

1 Na página Configurar, utilize as setas para destacar Rede e, depois, prima OK 
ou Seleccionar.

2 Escolha uma largura de banda ligeiramente inferior à sua velocidade de 
upload. Por exemplo, se a sua velocidade de upload for de 300 kbps, deverá 
escolher 250.

•	 Se não souber qual é a velocidade da sua ligação, navegue até   
http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

•	 Faça o teste de velocidade a partir de um computador ligado 
directamente ao router ou modem e não via Internet sem fios. Não efectue 
videochamadas durante o teste.

3 Escolha as definições de IP em “Obter endereço de IP:”. Introduza a informação 
que se adequa ao tipo de definição escolhida.

Para definições de IP mais complexas, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da 
Nacacomunik. 

Configurar
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http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html
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Configurar data e hora
1 Na página Configurar, utilize as setas para destacar Data e hora e, depois, 

prima OK ou Seleccionar.

2 Escolha uma Região e um Fuso horário. Os fusos horários disponíveis são 
determinados pela região seleccionada.

3 Escolha o Formato da hora e o Formato da data. Os formatos seleccionados 
são utilizados em todas as páginas que exibem a data e a hora, incluindo o 
registo de chamadas.

•	 Seleccione Retroceder quando terminar de fazer as suas escolhas. 
Regressará à página Configurar.

Nota:	a hora e a data apresentadas 
à esquerda reflectirão as suas escol-
has de formatos.

Configurar
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Definições de administrador
PARA AJUSTAR ITENS NO MENU DE ADMINISTRADOR, CONTACTE O SERVIÇO DE 
APOIO AO CLIENTE DA NACACOMUNIK.

Configurar
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A moldura digital permite-lhe copiar fotografias do videofone para um dis-
positivo USB e vice-versa. Pode também criar álbuns para as suas fotografias e 
configurar filmes de fotos para exibir fotografias no videofone, convertendo o 
ecrã deste em moldura digital.

A partir da secção Moldura digital, pode:

•	 Exibir	um	filme	de	fotos

•	 Configurar	filmes	de	fotos

•	 Criar	e	usar	álbuns	de	fotos

•	 Ver	fotos	no	videofone

•	 Copiar	fotos	para	o	videofone

•	 Copiar	fotos	para	um	dispositivo	USB

•	 Ver	fotos	do	dispositivo	USB

Exibir filme de fotos
Pode exibir um filme de fotos a partir da página inicial, seleccionando Opções 
/ Exibir filme de fotos. Também pode exibir um filme de fotos a partir de 
um dispositivo USB. Conecte o dispositivo à porta USB que se encontra na 
traseira do videofone e seleccione “Exibir filme de fotos a partir do USB” na 
caixa que aparece no ecrã. Pode também exibir e modificar um filme de fotos 
directamente a partir da secção de moldura digital:

1  From the Menu, use the directional arrow keys to select the Digital Photo 
Frame icon.

2 Prima OK ou Seleccionar. O separador de informação geral aparece em 
primeiro plano.

•	 Este	separador	apresenta	a	configuração	actual	do	filme	de	fotos.

3 Utilize as setas para destacar a caixa de fotos que contém o botão play e, 
depois, prima OK ou Seleccionar. O videofone começará a exibir fotos no 
ecrã.

4 O filme de fotos continuará a percorrer as fotos. Para parar o filme de fotos e 
regressar à página da moldura digital, prima uma tecla qualquer.

Moldura digital

Nota:	o videofone já inclui algumas 
fotos para que possa ver como  
funciona esta função.

Moldura digital
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Moldura digital

Configurar filme de fotos
1 Na página da moldura digital, prima a seta direita para saltar do separador de 

informação geral para o separador de definições.

2 Escolha as fotos que pretende usar no filme de fotos em Configurar fotos: 

•	 Usar fotos do videofone – estas são as fotos que se encontram 
armazenadas no videofone.

•	 Utilize as setas para destacar Usar fotos do videofone.

•	 Prima OK ou Seleccionar. A caixa respectiva fica assinalada. Para 
remover o visto da caixa, prima OK ou Desseleccionar.

•	 Usar fotos do USB, se disponíveis – estas são as fotos armazenadas no 
dispositivo USB conectado ao videofone. Para mais informações, consulte 
o capítulo “Conheça o seu videofone: Ver: USB”.

•	 Utilize as setas para destacar Usar fotos do USB.

•	 Prima OK ou Seleccionar. A caixa respectiva fica assinalada. Para 
remover o visto da caixa, prima OK ou Desseleccionar. 

•	 Escolher álbuns – se assinalar Usar fotos do videofone, escolha um 
álbum para o filme de fotos.

•	 Utilize as setas para destacar Escolher álbuns. 

•	 Utilize as setas para destacar o álbum Todas ou Escritório e/ou Casa 
ou eventuais álbuns criados por si. Prima OK ou Seleccionar. Quando 
terminar, prima Retroceder.

3 Configure definições extra do filme de fotos:

•	 Segundos por foto – define o tempo de exposição de cada foto. Utilize as 
setas para seleccionar o campo numérico. Utilize o teclado para digitar um 
valor entre 5 e 90 ou utilize as setas subir e descer para alterar o valor em 
incrementos de 5 segundos. Prima OK ou Aceitar quando terminar.

2
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3
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•	 Repetição contínua – define se o filme de fotos é exibido uma única vez 
ou se fica em Repetição contínua. Utilize as setas para destacar Repetição 
contínua. Prima OK ou Seleccionar. A caixa respectiva fica assinalada. Para 
remover o visto da caixa, prima OK ou Desseleccionar.

•	 Mostrar nomes das fotos – define se os nomes das fotos são ou não 
mostrados conforme as fotos vão aparecendo no filme. Utilize as setas 
para destacar Mostrar nomes das fotos. Prima OK ou Seleccionar. A caixa 
respectiva fica assinalada.

•	 Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã) – define se o 
filme de fotos é usado como protecção de ecrã. Utilize as setas para 
destacar Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã). Para 
mais informações, consulte o capítulo “Configurar ecrã: Protecção de ecrã”. 
Prima OK ou Seleccionar. A caixa respectiva fica assinalada. Para remover 
o visto da caixa, prima OK ou Desseleccionar.

Moldura digital
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Criar e usar álbuns de fotos
1 Na página da moldura digital, seleccione “Fotos do videofone”. Para criar um 

novo álbum, seleccione Opções / Novo álbum. Utilize o teclado para dar um 
nome ao novo álbum. Para mais informações, consulte o capítulo “Conheça 
o seu videofone: Introduzir texto”. Prima Apagar para suprimir os caracteres 
introduzidos por engano; mantenha Apagar premido se desejar eliminar a 
entrada. Prima OK ou Aceitar quando terminar.

2 Seleccione as fotos que deseja incluir no novo álbum. Utilize as setas para 
navegar até a uma foto e prima OK ou Seleccionar para marcar a foto. A caixa 
respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente OK ou 
Seleccionar. Quando terminar, seleccione Adicionar.

3 Para ver um álbum, seleccione Opções / Mostrar álbum. É exibida uma lista 
de todos os álbuns disponíveis. Utilize as setas para destacar um álbum e, 
depois, prima Seleccionar. Para ver fotos não incluídas em nenhum álbum, 
seleccione Não incluídas em nenhum álbum. 

4 Recorra ao menu das opções, para gerir os seus álbuns:

•	 Adicione fotos ao álbum que está a ver, seleccionando Opções / Adicionar 
a álbum. Utilize as setas para navegar até a uma foto e prima OK ou 
Seleccionar para marcar a foto que deseja incluir no álbum. A caixa 
respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente OK 
ou Seleccionar. Quando terminar, seleccione Adicionar.

•	 Remova fotos do álbum que está a ver, seleccionando Opções / Remover 
de álbum. Utilize as setas para navegar até a uma foto e prima OK ou 
Seleccionar para marcar a foto que pretende remover do álbum. A caixa 
respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente OK 
ou Seleccionar. Quando terminar, seleccione Eliminar.

•	 Altere o nome de um álbum que tenha criado, seleccionando Opções / 
Alterar nome de álbum. Utilize o teclado para escrever o nome do álbum. 
Para mais informações, consulte o capítulo “Conheça o seu videofone: 
Introduzir texto”. Prima Apagar para suprimir caracteres introduzidos por 
engano; mantenha Apagar premido se desejar eliminar a entrada. Prima 
OK ou Aceitar quando terminar. 

•	 Elimine um álbum que tenha criado, seleccionando Opções / Apagar 
álbum. Prima OK ou Seleccionar.

Moldura digital
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Ver fotos no videofone
1 Na página da moldura digital, utilize as setas para destacar Fotos videofone. 

Prima OK ou Seleccionar.

2 É exibida a página das fotos armazenadas no videofone. Utilize as setas para 
navegar pelas fotos. 

3 Para ver uma foto em versão ampliada, utilize as setas para assinalar a foto 
que deseja ver. Prima OK ou Ver.

4 Ao visualizar uma foto, pode seleccionar:

•	 Opções / Apagar
•	 Opções / Mudar nome
•	 Opções / Guardar como foto do contacto
•	 Opções / Seleccionar álbuns

Moldura digital
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Copiar fotos para o videofone
1 Conecte um dispositivo USB na entrada USB da traseira do videofone. (Para 

mais informações, consulte o capítulo “Conheça o seu videofone: Parte 
traseira: USB”.) É exibida a mensagem de USB conectado.

2 Utilize as setas para destacar Copiar fotos para o videofone. Prima OK ou 
Seleccionar. É exibida uma página com todas as fotos armazenadas no 
dispositivo USB.

3 Utilize as setas para navegar até a uma foto que deseje copiar para o 
videofone e prima OK ou Seleccionar para marcar a foto. A caixa respectiva 
fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente OK ou 
Seleccionar.

4 Quando tiver assinalado todas as fotos que pretende copiar para o videofone, 
seleccione Copiar. As fotos seleccionadas são copiadas para o videofone e 
aparecem sob “Fotos videofone”.

Moldura digital
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Nota:	esta mensagem aparece sempre que 
conecta um dispositivo USB ao videofone, 
a não ser que haja uma chamada em curso. 
Não é necessário estar na página “Fotos 
videofone”, para conectar o dispositivo 
USB.

Nota:	o videofone IRIS 5000 da 
Nacacomunik tem capacidade para 
armazenar um máximo de 500 fotos. 
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Copiar fotos para dispositivo USB
Pode copiar fotos do videofone para um dispositivo USB de duas maneiras.

1 Na página “Fotos videofone”, seleccione Opções / Copiar para  
dispositivo USB.

•	 É	exibida	uma	página	que	apresenta	todas	as	fotos	armazenadas	no	
videofone.

•	 Quando	tiver	assinalado	todas	as	fotos	que	pretende	copiar	para	o	
dispositivo USB, seleccione Copiar. As fotos seleccionadas são copiadas 
para o dispositivo USB e aparecem sob “Fotos USB”.

•	 When	you	are	finished	selecting	images,	select	Copy. The image(s) are 
copied and appear in your USB Pictures.

2 Na página “Fotos videofone”, utilize as setas para marcar uma foto que deseje 
copiar para o dispositivo USB. 

•	 Prima	OK ou Ver. Prima OK ou Copiar para USB.

•	 As	fotos	seleccionadas	são	copiadas	para	o	dispositivo	USB	e	aparecem	sob	
“Fotos USB”.

Moldura digital
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Ver fotos do dispositivo USB
1 Na página da moldura digital, utilize as setas para destacar Fotos USB. 

Prima OK ou Seleccionar. É exibida a página que apresenta todas as fotos 
armazenadas no dispositivo USB.

2 Utilize as setas para navegar pelas fotos. 

3 Para ver os pormenores de uma foto em particular, utilize as setas para 
assinalar a foto. Prima OK ou Ver.

4 Ao visualizar uma foto, pode seleccionar Opções / Copiar para o videofone.

Moldura digital

Nota:	a área Fotos USB só está dis-
ponível quando o videofone detecta 
um	dispositivo	USB.
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Aceda à secção Informação, para ver o nome e o número de telefone as-
sociados ao seu videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, bem como outros 
dados técnicos. Esta secção permite-lhe também aceder à função de Ajuda 
do videofone.

1 No Menu, utilize as setas para destacar o ícone Informação e, depois, 
prima OK ou Seleccionar.

2 A página de Informação indica dados do videofone que lhe poderão ser 
solicitados durante uma chamada de assistência técnica.

3 Prima a seta direita para saltar para o separador Ajuda. O separador 
Ajuda lista tópicos de ajuda.

•	 Funções básicas do videofone

•	 Mensagens

•	 Saída de vídeo

•	 Agenda

•	 Registo de chamadas

•	 Configurar

•	 Moldura digital

4 Utilize as setas subir e descer para destacar um tópico e, depois, prima 
OK ou Seleccionar. Poderá navegar pelos diversos sub-tópicos.

Informação e ajuda

Informação e ajuda
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Problemas genéricos

Resolução de problemas

Resolução de problemas

Problema Solução

O videofone não liga. •	 Verifique	se	o	cabo	de	alimentação	está	bem	
conectado.

•	 Verifique	se	a	tomada	está	a	funcionar,	ligando	
um	relógio	despertador,	rádio	ou	qualquer	
outro	aparelho	à	mesma.

Não ouço o sinal de linha quando levanto o 
auscultador.

•	 Verifique	se	o	auscultador	está	conectado	à	
porta	lateral	do	videofone.

Não ouço o sinal de linha nos altifalantes 
quando primo a tecla Alta voz.

•	 Conecte	o	videofone	IRIS	5000	da	
Nacacomunik	directamente	a	um	modem	
ou	router.	Para	mais	informações,	consulte	o	
capítulo	“Instalação:	Ligar	o	videofone	à	rede”.	
Se	ouvir	o	sinal	de	linha,	há	um	problema	com	
o	router.

Não consigo fazer chamadas. •	 Verifique	se	o	cabo	Ethernet	está	conectado	à	
porta	WAN	ou	LAN	do	videofone.

•	 Verifique	se	o	auscultador	está	conectado	ao	
videofone.

•	 Reinicie	o	videofone,	desconectando	o	cabo	
de	alimentação	e	voltando	a	conectá-lo.

•	 Se	a	pessoa	a	quem	está	a	ligar	estiver	a	usar	
um	videofone	instalado	numa	rede	privada	
ou	num	sistema	com	barreira	de	segurança	
(firewall),	poderá	não	ser	possível	estabelecer	
a	chamada.

Não recebo chamadas. •	 Se	o	videofone	estiver	instalado	numa	rede	
privada	ou	num	sistema	com	barreira	de	
segurança	(firewall),	poderá	não	ser	possível	
receber	chamadas.

•	 Reinicie	o	videofone,	desconectando	o	cabo	
de	alimentação	e	voltando	a	conectá-lo.	

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik 
demora muito a ligar-se.

1.	 Desligue	o	modem	da	tomada.

2.	 Desligue	o	router	da	tomada.

3.	 Desligue	o	videofone	IRIS	5000	da	
Nacacomunik	da	tomada.

4.	 Ligue	o	modem	à	corrente	e	aguarde	que	este	
se	ligue	à	Internet.

5.	 Ligue	o	router	à	corrente	e	aguarde	que	este	
se	ligue	ao	modem	e	à	Internet.

6.	 Ligue	o	videofone	IRIS	5000	da	Nacacomunik	
à	corrente.

Quando recebo uma chamada, o ecrã 
acende mas o videofone não toca.

•	 Verifique	se	o	volume	da	campainha	é	
superior	a	0.	Para	mais	informações,	consulte	o	
capítulo	“Configurar	teclado	e	som”.
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Resolução de problemas

Problemas genéricos

Problemas com o telefone convencional

Problema Solução

Não consigo atender chamadas no telefone 
convencional ligado ao videofone.

•	 Verifique	se	o	telefone	convencional	funciona	
correctamente	sem	estar	ligado	ao	videofone.

•	 Verifique	se	o	cabo	telefónico	que	liga	o	
videofone	ao	telefone	convencional	está	bem	
conectado.

•	 Ligue	o	telefone	convencional	directamente	
à	porta	Phone	do	videofone.	Não	use	fios	
eléctricos	nem	dispositivos	externos	de	
identificação	do	chamador	ou	atendedor	de	
chamadas.

Não consigo fazer chamadas a partir do 
telefone convencional ligado ao videofone.

•	 Verifique	se	o	telefone	convencional	funciona	
correctamente	sem	estar	ligado	ao	videofone.

•	 Verifique	se	o	cabo	telefónico	que	liga	o	
videofone	IRIS	5000	da	Nacacomunik	ao	
telefone	convencional	está	bem	conectado.	
Para	mais	informações,	consulte	o	capítulo	
“Instalação:	Ligar	um	telefone	convencional	ao	
videofone	IRIS	5000	da	Nacacomunik”.

•	 Verifique	se	o	telefone	convencional	está	
programado	para	marcação	por	tons	e	não	
por	impulsos.

•	 Ligue	o	telefone	convencional	directamente	
à	porta	Phone	do	videofone.	Não	use	fios	
eléctricos	nem	dispositivos	externos	de	
identificação	do	chamador	ou	atendedor	de	
chamadas.
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Problemas com a imagem vídeo

Resolução de problemas

Problema Solução

A chamada é estabelecida mas a imagem 
da outra pessoa está escura e a qualidade 

sonora é má.

•	 Peça	ao	interlocutor	que	melhore	a	
iluminação	da	divisão	em	que	se	encontra.	
Para	mais	informações,	consulte	o	capítulo	
“Instalação:	como	obter	a	melhor	imagem	
vídeo	possível?”.

•	 Tente	ajustar	o	grau	de	brilho	do	ecrã	do	seu	
videofone.	Configurar:	Configurar	ecrã.

A chamada é estabelecida, o vídeo e o som 
funcionam mas a pessoa a quem liguei não 

me vê nem me ouve.

•	 Se	o	videofone	estiver	instalado	numa	rede	
privada	ou	num	sistema	com	barreira	de	
segurança	(firewall),	poderá	não	conseguir	ver	
a	imagem	do	interlocutor.

A chamada é estabelecida, o vídeo e o som 
funcionam, a pessoa a quem liguei ouve-me 

mas não me vê.

•	 Verifique	se	o	dispositivo	vídeo	da	pessoa	a	
quem	ligou	funciona	correctamente.

A imagem do interlocutor bloqueou e não 
há som.

•	 Verifique	se	o	videofone	está	correctamente	
ligado	à	Internet.

•	 Verifique	se	o	videofone	do	interlocutor	não	
foi	desligado	da	Internet.

Ouço o interlocutor mas não recebo a  
imagem deste.

•	 Termine	a	chamada	e	volte	a	tentar.

A imagem vídeo recebida é muito escura. •	 Peça	ao	interlocutor	que	melhore	a	
iluminação	da	divisão	onde	se	encontra.	
Para	mais	informações,	consulte	o	capítulo	
“Instalação	do	videofone:	Como	obter	a	
melhor	imagem	vídeo	possível?”.

•	 Tente	ajustar	o	grau	de	brilho	do	ecrã	do	seu	
videofone.	Configurar:	Configurar	ecrã.

A imagem vídeo recebida bloqueia. •	 Aguarde	uns	segundos	para	ver	se	o	problema	
se	resolve	sozinho.	A	sua	ligação	à	Internet	ou	
a	do	interlocutor	pode	estar	congestionada.	
Termine	a	chamada	e	volte	a	tentar.



53

Problemas com o áudio

Resolução de problemas

Problema Solução

A chamada é estabelecida, o vídeo funciona 
mas não há som.

•	 Aumente	o	volume	de	som.	Para	mais	
informações,	consulte	o	capítulo	“Configurar:	
Configurar	teclado	e	som”.

•	 Verifique	se	o	microfone	do	interlocutor	está	
desactivado.

•	 Se	o	videofone	estiver	instalado	numa	rede	
privada	ou	num	sistema	com	barreira	de	
segurança	(firewall),	poderá	não	conseguir	
receber	o	áudio	do	interlocutor.

A chamada é estabelecida, o vídeo e o som 
funcionam mas a pessoa a quem liguei não 

me vê nem me ouve.

•	 Se	o	videofone	estiver	instalado	numa	rede	
privada	ou	num	sistema	com	barreira	de	
segurança	(firewall),	poderá	não	conseguir	ver	
a	imagem	do	interlocutor.

A chamada é estabelecida, o vídeo e o som 
funcionam, o interlocutor vê-me mas não 

me ouve.

•	 Verifique	se	o	dispositivo	áudio	da	pessoa	a	
quem	ligou	funciona	correctamente.

A imagem do interlocutor bloqueou e não 
há som.

•	 Verifique	se	o	videofone	está	correctamente	
ligado	à	Internet.

•	 Verifique	se	o	videofone	do	interlocutor	não	
foi	desligado	da	Internet.

O som faz eco. •	 Diminua	o	volume.

•	 A	acústica	da	divisão	onde	se	encontra	pode	
não	ser	a	ideal.	Mude	o	videofone	para	uma	
divisão	com	melhor	acústica.


