
PÁGINA “LIGAR”

PÁGINA INICIAL

1 Indicador de página inicial

2 Indicador de aplicação

3 Número de telefone

4 Barra de estado

5 Indicador de registo (verde)

6 Endereço IP

7	Mudar de página

8	Expande a barra de widgets

9	Barra de iniciação rápida

10  Ligar

11  Menu

10

11

O Videofone ACN IRIS X dispõe de um ecrã tátil que permite uma 
navegação fluida e intuitiva e apresenta quatro áreas de trabalho. 
Para navegar entre as várias áreas de trabalho, arraste a página 
inicial para a direita ou para a esquerda ou, então, prima

  
.

 � O ícone Menu  dá acesso a todas as aplicações, 
widgets e funções disponíveis.

 � O ícone Ligar  dá acesso ao teclado para chamadas 
de voz e de vídeo e apresenta opções associadas.

 � Widgets são aplicações que podem ser adicionadas, 
mudadas de sítio ou eliminadas da área de trabalho.

•	Para modificar um widget, prima-o continuamente até 
ver as opções Fechar/Definições.

•	Para adicionar mais widgets à área de trabalho, 

prima-os e arraste-os do menu inferior para a área de 
trabalho.

•	Para ver outros widgets disponíveis, prima 
 
para 

expandir a barra de widgets.

 � O botão Início, situado por baixo do ecrã do videofone, 
permite-lhe regressar facilmente à página inicial, a partir 
de qualquer página.

 � A barra de estado fornece-lhe uma breve indicação do 
estado do videofone. Ao premi-la, verá várias opções,  
como Volume, Wi-fi off/on, Rede (Ethernet) off/on, 
Não incomodar (DND) off/on e Câmara off/on.

Fazer chamadas
O Videofone ACN IRIS X permite-lhe fazer chamadas de diversas 
maneiras:

Através do ícone Ligar
•	Prima  

 
na página inicial (ou levante o auscultador)

•	Marque o número de destino e, depois, prima Chamada 
de áudio ou Chamada de vídeo.

Através do Registo de chamadas
•	Prima  

 
na página inicial

•	Selecione Registo de chamadas
•	Selecione um número em Todas, Recebidas, Efetuadas ou  

Não atendidas

•	Prima  para ligar ao número selecionado

Através dos Contactos
•	Prima  

 
na página inicial

•	Selecione Contactos
•	Selecione o contacto ao qual pretende ligar

•	Prima
 

  para ligar ao número selecionado

Terminar chamadas
Pouse o auscultador no descanso ou prima Terminar se estiver 
em modo de alta voz.

Atender chamadas
O ecrã apresentará o nome e o número da pessoa que lhe estiver 
a ligar. O Videofone ACN IRIS X permite-lhe atender chamadas de 
várias formas:

Chamada de entrada Chamada não atendida Chamada em espera

Selecione  
Aceitar áudio,  
Aceitar vídeo  

(se estiver disponível) 
ou Recusar.

A página inicial 
apresentará uma 

indicação de chamada 
não atendida. Prima 
Ver para aceder aos 

dados dessa chamada.

Se durante uma 
chamada receber 

outra chamada, ouvirá 
um sinal sonoro e verá 

um alerta no ecrã. 
Pode Aceitar ou  

Recusar a chamada.

DICAS DE NAVEGAÇÃO

Videophone

UTILIZAÇÃO DO VIDEOFONE ACN IRIS X

1 Separadores de linhas/chamadas 
– o Videofone ACN IRIS X suporta 
um máximo de três chamadas de 
entrada/saída em simultâneo

2 Saída de áudio – seleção de 
altifalante, auscultador ou 
auscultadores

3  Controlo de volume

4 Correio – tanto para mensagens de 
voz como para mensagens de vídeo

5	Após marcar o número de destino, 
prima Chamada de áudio ou 
Chamada de vídeo

Guia de  
consulta  
rápida



Durante a chamada, tem várias funções à sua disposição. Prima 
   

 para aceder a 

todas as funções disponíveis.

Nota: o menu   
  
 pode desaparecer durante as videochamadas mas voltará a 

aparecer assim que premir qualquer ponto do ecrã.

Verá três tipos de menus:

Menu Função Descrição

Teclado Selecione para introduzir respostas ou 
marcar outro número.

Suspender Prima para suspender a chamada. Para 
retomar a chamada, prima Retomar.

Mic on/off Prima para ativar ou desativar o microfone 
do videofone.

Vídeo on/off Prima para alternar entre vídeo ligado e 
vídeo desligado. 

Conferência
Assim que ligar a uma segunda linha, prima 
Conferência para fazer uma chamada áudio 
a três.

Altifalante/auscultador/
auscultadores

Prima uma destas três opções para alterar a 
saída de áudio.

Volume Prima para aumentar ou diminuir o volume.

Câmara Prima para alternar entre os vídeos dos 
interlocutores e vê-los em ecrã inteiro.

Tirar foto

Prima para fotografar o vídeo exibido no 
ecrã. A foto será guardada na pasta  
“Captura de ecrã”, sob Ferramentas > 
Gestor de ficheiros.

Informação e apoio
Para mais informações sobre funções do videofone, instruções detalhadas e resolução de 
problemas, consulte o manual de utilizador na loja online do seu Representante ACN ou  
em www.myacn.eu.
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CORREIO DE VOZ E VÍDEOOPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Graças ao correio de voz e vídeo, as pessoas que lhe ligam podem deixar-lhe mensagens quando 
está ocupado ou não pode atender.

Aceder a mensagens
Ao aceder à sua caixa de correio pela primeira vez, introduza 1234#. Após esta operação, ser-lhe-á 
pedido que crie o seu próprio código de acesso. Siga as instruções para gravar o seu nome e a sua 
mensagem de atendimento de voz ou vídeo, se desejar.

1. Prima  na página inicial.
2. Prima o envelope de Correio.
3. Siga as instruções para ouvir as suas mensagens  

de voz e ver as suas mensagens de vídeo.

Indicação de mensagem nova
Quando o botão Início passa a azul intermitente, significa que tem uma nova mensagem de voz 
ou vídeo (se levantar o auscultador, ouvirá um sinal de linha intermitente). Para aceder à nova 
mensagem, ative o teclado e, depois, prima o ícone Correio.   

Dica útil
Para alterar o número de vezes que o videofone toca antes de reencaminhar a chamada para o 
correio de voz e vídeo, marque *610 e siga as instruções.

Funções de correio de voz e vídeo
Depois de ouvir a mensagem, pode:

Tecla Função
# Guardar a mensagem

2 Ouvir novamente a mensagem

4 Regressar à mensagem anterior

5 Ouvir os dados da mensagem

6 Avançar para a mensagem seguinte

7 Apagar a mensagem

* Regressar ao menu anterior
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