
Videofone

MÉTODO 2: ADIÇÃO MANUAL DE REDE SEM FIOS 

MÉTODO 1: PROCURA AUTOMÁTICA DE REDE SEM FIOS

1. Prima o botão Menu, situado no canto inferior direito do ecrã.
2. Prima o botão Definições (Configurações).
3. Prima o botão Rede.
4. Prima o separador Wi-fi.
5. Certifique-se de que a opção Ativar (Habilitar) se encontra assinalada e prima Aplicar.
6. Prima o botão Procurar (Buscar/Verificar).
7. Clique duas vezes no ESSID ao qual se pretende ligar.
8. Introduza a chave correspondente, utilizando o teclado que aparece no ecrã. Certifique-se de que 

assinala a caixa guardar chave (save key). Se não for necessária qualquer chave, avance para o 
próximo passo.

9. Depois de introduzir a chave, prima o botão no canto inferior esquerdo para ocultar o teclado.
10. Prima Guardar (Salvar) no canto superior direito para guardar a configuração da ligação.
11. Prima o botão Início. Se o videofone se tiver ligado com êxito à rede sem fios, o widget Info 

apresentará um ícone verde no canto superior direito e um endereço IP ao fundo.

(indicado para rede wi-fi com SSID oculto)
1. Prima o botão Menu, situado no canto inferior direito do ecrã.
2. Prima o botão Definições (Configurações).
3. Prima o botão Rede.
4. Prima o separador Wi-fi.
5. Certifique-se de que a opção Ativar (Habilitar) se encontra assinalada e prima Aplicar.
6. Prima o botão Avançado.
7. Na página “Configurar wi-fi”, selecione o Modo de segurança da rede sem fios. 

 As opções incluem: WEP/Aberta; WEP/Partilhada 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Introduza a chave correspondente, utilizando o teclado que aparece no ecrã. Assinale a caixa 
Mostrar senha para ver se introduziu a chave corretamente. Se não for necessária qualquer 
chave, avance para o próximo passo.

9. Depois de introduzir a chave, prima o botão no canto inferior esquerdo para ocultar o teclado.
10. Para introduzir o ESSID (o nome da rede sem fios), assinale a caixa Sim situada à direita do 

campo Personalizado ESSID e depois clique no interior do campo para fazer surgir o teclado.
11. Introduza o nome ESSID.
12. Prima Guardar (Salvar) no canto superior direito para guardar a configuração da ligação.
13. Prima o botão Início. Se o videofone se tiver ligado com êxito à rede sem fios, o widget Info 

apresentará um ícone verde no canto superior direito e um endereço IP ao fundo.
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Este ícone aparece no canto 
superior direito do ecrã quando 
o videofone está ligado à Internet 
através do cabo Ethernet. O ícone 
abaixo indicado aparece no canto 
superior direito do ecrã quando 
o videofone está ligado à Internet 
através de ligação wi-fi.

NOTA: se ambos os tipos de 
ligação estiverem configurados 
e ativados no videofone (Ethernet 
e wi-fi), poderá utilizar os botões 
on/off no menu desdobrável do 
canto superior direito do ecrã para 
escolher o tipo de ligação a usar.

Este ícone aparecerá no canto 
superior direito do ecrã e indicará 
a força do sinal da ligação de rede 
sem fios. Quando o videofone está 
ligado à Internet, o número de 
telefone apresentado no widget 
Info passa a verde.

Uma vez guardada a configuração, 
o videofone será capaz de se 
ligar à rede sem fios, desde que 
as credenciais de autenticação 
estejam corretas e o sinal seja forte 
o suficiente.

O Videofone ACN IRIS X 
suporta 802.11b/g/n.

Por pré-definição,  
a função wi-fi está 

desativada. Para a ativar, 
assinale a opção  

Ativar (Habilitar) no  
separador Wi-fi.

Dispõe de dois métodos  
para ligar o videofone 
a uma rede sem fios.

Instruções de ligação  
a rede sem fios (wi-fi)

DEFINIÇÕES DE WI-FI


