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Instruções de instalação 
Consulte o Guia de instalação rápida do Videofone ACN IRIS X na loja online do seu 
Representante Independente ACN ou em www.myacn.eu. 

 

Funções 

Página inicial e navegação 
O Videofone ACN IRIS X dispõe de um ecrã tátil que permite uma navegação fluida e intuitiva e 
apresenta quatro áreas de trabalho (ambientes de trabalho). Para navegar entre as várias 
áreas de trabalho (ambientes de trabalho), arraste a página inicial para a direita ou para a 
esquerda ou, então, prima as setas laterais. 
 
O botão Início, situado por baixo do ecrã do videofone, permite-lhe regressar facilmente à 
página inicial a partir de qualquer página. Se premir o botão Início enquanto uma aplicação 
estiver a correr, a aplicação permanecerá aberta. Para regressar à aplicação, basta premir o 
indicador da aplicação na barra de estado. Se premir o botão Início por 10 segundos, abrirá o 
utilitário que permite calibrar o ecrã tátil. 
 
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 e Câmara 
off/on. Utilize o cursor deslizante para ativar ou desativar estas funções. Verá também um 
atalho para Definições e um atalho para Data (e hora). 
 
Segue-se uma tabela com a explicação dos ícones indicadores do estado do videofone: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Ícone Definição 

Rede  Ligado à rede 

 Não ligado à rede 

Chamadas  Atendimento automático 



 Reencaminhamento de chamadas 

Volume do toque  Volume do toque, de 0 a 9 

Estado do 
videofone 

 Câmara desativada 

 Não incomodar 

 Chamada não atendida 

Saída áudio  Auscultadores em uso 

 Auscultadores conectados 

 Altifalante ativo 

 Auscultador fora do descanso 

Wi-fi  Força do sinal wi-fi, de 0 a 4 

 

 

 

 

Aplicações  Despertador 

 Programa a correr em segundo 
plano 

Dispositivos 
externos 

 Cartão SD 

 Unidade flash USB (pen USB) 

 Teclado USB 

 Rato USB 

 Luz USB 1 



 Luz USB 2 

 
HDMI 

 
 
O Videofone ACN IRIS X suporta um máximo de três chamadas de entrada ou saída em 
simultâneo. Quando uma chamada está em curso (auscultador fora do descanso), o utilizador 
pode premir Suspender e selecionar Linha 1, Linha 2 ou Linha 3 para fazer mais chamadas. 
 
 

Auscultador, altifalante e auscultadores 
O Videofone ACN IRIS X permite que o utilizador mude o som do auscultador para o altifalante, 
premindo o ícone correspondente no teclado de marcação. Se houver auscultadores 
conectados, o ícone de auscultadores apresentar-se-á disponível para seleção. O videofone 
suporta auscultadores normais com fio de três condutores (3,5 mm). 
 

Fazer chamadas 
1. Através do ícone Ligar 

• Na página inicial, prima o ícone Ligar . 
• Verá o teclado de marcação e ouvirá o sinal de linha. 
• Marque o número e, depois, prima Chamada de áudio ou Chamada de vídeo. 

Para ligar ao último número marcado, prima Remarcar. 
 

2. Levantando o auscultador 
O utilizador pode fazer chamadas quando o videofone está em repouso ou se encontra 
a correr outras aplicações. Basta que tire o auscultador do descanso. 

• Levante o auscultador para ver o teclado de marcação. 
• Selecione Linha. 
• Marque o número e, depois, prima Chamada de áudio ou Chamada de vídeo. 

Para ligar ao último número marcado, prima Remarcar. 
 

3. Através do Registo de chamadas 
• Na página inicial, prima o ícone Menu e, depois, prima Registo chamadas. 
• Verá os separadores Todas, Recebidas, Efetuadas e Não atendidas. Prima o 

separador que pretende visualizar. 
• Prima  para ligar ao número selecionado. 



 
 

Fazer chamadas através do Registo de chamadas 
 

4. Através dos Contactos 
• Na página inicial, prima o ícone Menu e, depois, prima Contactos. Também 

pode aceder à lista de contactos através do botão Contactos que se encontra 
no teclado de marcação. 

• Verá a lista de contactos. Desça até ao contacto que pretende. 
• Prima  para ligar ao contacto selecionado. Por omissão, a chamada é 

efetuada para o número definido com sendo o principal do contacto. 
 

 
 

Fazer chamadas através da Lista de contactos 
 

 
Para ver todos os dados e números do contacto, prima o contacto. O contacto pode 
ter até quatro tipos de números: Trabalho, Casa, Telemóvel e Fax. Prima  junto 
do número ao qual pretende ligar. 



 

Fazer chamadas através da Lista de contactos – outros dados do contacto 
 

5. Através dos Contactos Favoritos 
Na página inicial, prima  e, depois, prima  para abrir o widget de Contactos. Pode 
adicionar um contacto à lista de favoritos. Selecione o contacto que deseja contactar e 

prima  para fazer a chamada. 

 

Atender chamadas 
1. Atender chamada de vídeo: quando o videofone toca, selecione Aceitar áudio, 

Aceitar vídeo ou Recusar. Pode alternar entre auscultador, altifalante ou 
auscultadores para atender a chamada. Ajuste o volume em que pretende ouvir a 
chamada, premindo o ícone de aumentar volume ou o ícone de diminuir volume. 

 

 

Atender chamada de vídeo 
 



 
 

2. Atender chamada de áudio: quando o videofone recebe uma chamada só de 
áudio, as únicas opções disponíveis são Aceitar áudio e Recusar; selecione a que 
pretende. 

 

 

Atender chamada de áudio 
 

 
3. Chamada não atendida: se a chamada não for atendida, a página inicial 

apresentará uma indicação de chamada não atendida. Prima a indicação para ver 
os dados da chamada não atendida. Também pode ver as chamadas não atendidas 
através da opção Registo chamadas. 

 
 

 

Opções durante a chamada 
Durante a chamada, tem várias opções à sua disposição, como Suspender, Mic off, Volume e 
Vídeo off (privacidade). Estas opções estão acessíveis através do menu Opções. 
 
Para aceder ao menu Opções durante uma chamada de vídeo, toque no ecrã. Depois, prima 

. O menu Opções disponibiliza as seguintes funções: 
 



 
 

Utilização de opções durante uma chamada de vídeo 
 

Videofone ACN IRIS X – opções durante a chamada 
MENU DE OPÇÕES FUNÇÃO DESCRIÇÃO  

 

Teclado de marcação 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 a três. 

 

Volume Prima para aumentar ou diminuir o volume. 

Câmara Prima para alternar entre os diversos modos de visualização dos 
interlocutores. Ver nota mais abaixo. 

Tirar foto Prima para tirar uma fotografia ao vídeo exibido no ecrã. A foto é 
guardada automaticamente numa pasta sob Ferramentas > 
Gestor de ficheiros. 

Altifalante/auscultador/auscultadores Selecione o ícone adequado conforme pretenda Alta voz, 
Auscultador ou Auscultadores. 

Nota: 
Ao premir o botão Câmara durante uma chamada, mudará o modo de visualização dos 
interlocutores para um dos seguintes cinco tipos: imagem ¾ do destinatário, imagem de ecrã 
inteiro do destinatário, imagem de ecrã inteiro do destinatário com imagem do utilizador no 
canto superior direito, imagem ¾ do utilizador e imagem de ecrã inteiro do utilizador. 
 



 
 
 

Suspender chamada (menu Opções) 
Suspender chamada recebida 

1. Durante a chamada, prima o botão Suspender para suspender a chamada. A 
bolinha da linha passará a amarelo. 

 

 

Suspender chamada 
 

 
2. Para retomar a chamada, prima o botão Retomar. 
 
3. Várias chamadas: após suspender a chamada, pode selecionar outra linha para 

fazer outra chamada. Se entretanto receber uma chamada, poderá selecionar 
Aceitar ou Recusar no lado direito do ecrã. Se optar por aceitar (atender) a 
chamada, a chamada anterior será suspensa automaticamente. 

 



 
 

Várias chamadas 
 
 

Chamada a três (menu Opções) 
De momento, apenas está disponível a audioconferência. A videoconferência não se 
encontra atualmente disponível. 

Para iniciar uma chamada a três (audioconferência), siga os passos em baixo: 
1. Ligue ao primeiro interlocutor. 
2. Quando a chamada já estiver em curso, abra o menu Opções e prima o botão do meio 

. 
3. Prima o botão Suspender. 
4. Prima o separador de Linha 2 ao cimo da página. 
5. Ligue ao segundo interlocutor. 
6. Quando a chamada já estiver em curso, abra novamente o menu Opções e prima 

novamente o botão do meio . 
7. Prima o botão Conferência. 
8. Prima Sim para confirmar a conferência. 
9. As três linhas são juntas numa chamada a três. 

 

Desligar microfone (menu Opções) 
Durante a chamada, existe uma opção (Mic off) que permite desligar o microfone do videofone, 
não havendo, assim, transmissão de som ao interlocutor. 

1． Durante a chamada, a opção Mic off é exibida no painel Opções, no lado direito do 
ecrã. Se a opção não estiver visível, prima o lado direito do ecrã para restaurar o painel 
Opções. Prima o botão Mic off para parar a transmissão de som ao interlocutor. 

2． Após premir o botão Mic off, verá o botão Mic on. Prima o botão Mic on para voltar a 
enviar som ao interlocutor. 



 

Câmara (menu Opções) 
Durante a chamada, pode premir o botão Câmara para alternar entre cinco modos de 
visualização dos interlocutores: imagem ¾ do destinatário, imagem de ecrã inteiro do 
destinatário, imagem de ecrã inteiro do destinatário com imagem do utilizador no canto superior 
direito, imagem ¾ do utilizador e imagem de ecrã inteiro do utilizador. 
 

Não incomodar (barra de estado) 
Quando esta função está ativada, as chamadas recebidas são automaticamente 
reencaminhadas para o Correio, sem aparecerem no ecrã e sem que o videofone toque. 
 
Esta função está acessível na página inicial através da barra de estado, onde estão disponíveis 
mais funções. Para ativar e desativar a função Não incomodar, basta que deslize o cursor 
para ON e OFF. 

 

Reencaminhamento de chamadas 
Esta função permite o reencaminhamento automático das chamadas recebidas para outro 
número de telefone, sem que as chamadas apareçam no ecrã e sem que o videofone toque. 
 
Esta função é gerida por meio de códigos. Para ativar e desativar a função, é necessário que 
introduza o código adequado. 
Ativar: marque *72 seguido do número de telefone ou extensão para onde deseja 
reencaminhar as chamadas e depois prima #; aguarde o sinal de linha e desligue (o sinal de 
linha indica que o reencaminhamento foi ativado com sucesso). 
Desativar: marque *73, aguarde o sinal de linha e, depois, desligue. 

 

Ocultação do número 
Quando está ativada, esta função impede que o seu número seja apresentado ao destinatário. 
 
Esta função é gerida por meio de códigos. Para ativar e desativar a ocultação do número, é 
necessário que introduza o código adequado. 
Ativar: marque *31 e aguarde a mensagem de confirmação. 
Desativar: marque #31 e aguarde a mensagem de confirmação. 

 

Códigos de outras funções 
O Videofone ACN IRIS X disponibiliza um certo número de funções que podem ser geridas por 
meio da introdução de códigos de dois ou três algarismos. Para ativar ou desativar uma função 



em particular, levante o auscultador e introduza o código correspondente abaixo indicado. 
Aguarde até ouvir a mensagem de confirmação. 

Função  Ativar Desativar 
Reencaminhar todas as 
chamadas para o Correio 

*21 #21 

Ocultar número do utilizador 
em todas as chamadas 

*31 #31 

Reencaminhar chamadas para 
o Correio quando a linha está 
ocupada 

*40 #40 

Reencaminhar chamadas para 
o Correio quando não são 
atendidas 

*41 #41 

Aviso de chamada em espera *43 #43 
Alterar número de toques 
antes do reencaminhamento 
da chamada para o Correio 

*610 n/a 

Apresentar o número do 
utilizador em chamadas 
selecionadas 

*65 n/a 

Remarcar último número *66 n/a 
Ocultar o número do utilizador 
em chamadas selecionadas 

*67 n/a 

Retribuir chamada *69 n/a 
Reencaminhar todas as 
chamadas para outro número 
de telefone ou extensão 

*72 *73 

Reencaminhar chamadas para 
outro número de telefone ou 
extensão quando a linha está 
ocupada 

*90 *91 

Reencaminhar chamadas para 
outro número de telefone ou 
extensão quando não são 
atendidas 

*92 *93 

Limpar indicador de 
mensagem nova 

*99 n/a 

 

 

Correio 
Graças ao correio, as pessoas que lhe ligam podem deixar-lhe mensagens quando está 
ocupado/a ou não pode atender. 
 
Configurar 



1. Prima o ícone Ligar . 

2. Prima o botão Correio . 
3. Ser-lhe-á pedido que introduza a sua senha (a senha temporária é 1234#). 
4. Siga as instruções para alterar a senha e gravar o seu nome. 

 
Aceder a mensagens 
Quando o botão Início começa a piscar ou, ao levantar o auscultador, ouve o sinal de 
interrompido, significa que tem mensagens novas. 

 
1. Prima o ícone Ligar no canto inferior direito do ecrã. 
2. Prima o botão Correio. 
3. Prima o botão Opções para ver o teclado de marcação. 
4. Introduza a sua senha de 4 algarismos (senha temporária: 1234) e prima #. 
5. Prima 1 para aceder às suas mensagens. 

a. Se tiver mensagens novas, ser-lhe-á indicado se estas são de voz ou de vídeo. 
6. Prima 2 para criar a sua mensagem de atendimento de vídeo que será reproduzida 

quando está ocupado/a. 
a. Escolha o tipo de mensagem de atendimento que deseja e siga as instruções. 
b. Quando estiver satisfeito/a com a sua mensagem de atendimento, prima o lado 

direito do ecrã e, depois, prima Opções. Depois, prima # para terminar a 
gravação. 

7. Prima 3 para criar a sua mensagem de atendimento de vídeo que será reproduzida 
quando a chamada não é atendida. 

a. Escolha o tipo de mensagem de atendimento que deseja e siga as instruções. 
b. Quando estiver satisfeito/a com a sua mensagem de atendimento, prima o lado 

direito do ecrã e, depois, prima Opções. Depois, prima # para terminar a 
gravação. 

 

Para alterar o número de vezes que deseja que o videofone toque antes de reproduzir a 
mensagem de atendimento, marque *610 e siga as instruções. 

 

Utilização do teclado 
O Videofone ACN IRIS X vem equipado com um teclado virtual que permite a introdução de 
carateres durante a utilização de várias aplicações e widgets. 

 



Teclado virtual do Videofone ACN IRIS X 
 

 
Tecla Função 

 
Caps Lock 

 
Ocultar teclado 

 
Ver carateres com acentos 

 
Apagar 

 
Alternar entre letras, números e símbolos 

 

NOTA: o utilizador pode utilizar um teclado e um rato externos, basta que os conecte ao 
videofone através das portas USB. 

 

 

 

Aplicações incorporadas 
 

Despertador 
A aplicação Despertador do Videofone ACN IRIS X permite que o utilizador programe vários 
toques de alarme e várias horas de alarme, conforme as suas necessidades. Para programar o 
Despertador, prima Menu > Ferramentas > Despertador. 
 
Tem três relógios de alarme à disposição, todos com as mesmas opções. Para ativar o 
despertador, assinale Sim em Ativar despertador. Pode escolher um Tempo de suspensão 
de 5 a 30 minutos. O Toque de despertador pode ser tanto um toque que vem com o 
videofone como um toque personalizado (em formato mp3). Para aceder a toques 
personalizados, prima Procurar e selecione o ficheiro pretendido no videofone ou no 
dispositivo externo. 
 



Para ajustar o volume do toque, prima  para diminuir ou  para aumentar. 
 
Para definir dias recorrentes, assinale a caixa à esquerda do dia da semana que pretende 
selecionar ou desselecionar. As caixas assinaladas passam de cinzento a amarelo . 

 

Navegador 
A aplicação Navegador do Videofone ACN IRIS X permite a navegação pela Internet. Para 
aceder a um website, prima o campo em branco na barra de navegação do navegador, 
introduza o endereço do website utilizando o teclado virtual e prima Enter no teclado. 

• Para ver os conteúdos ao fundo da página, prima um ponto na página e arraste-a. 

• Prima  para regressar à página anterior e  para aceder à página seguinte. 
• Para recarregar a página, prima . 
• Para parar a navegação, prima . 
• Para ver opções adicionais, expanda o separador vermelho. As opções incluem: 

− Histórico  

− Marcadores  

− Importar/exportar marcadores  

− Ampliar/reduzir   

− Voltar ao tamanho normal  
 

Calculadora 
A aplicação Calculadora do Videofone ACN IRIS X está acessível em Menu > Ferramentas > 
Calculadora. Para fazer operações aritméticas, prima os números no teclado e utilize o botão 
que corresponde à operação que deseja realizar (adição, subtração, multiplicação, divisão). 
 

A aplicação disponibiliza três tipos de calculadora. Prima Padrão, Científica ou Financeira 
conforme a calculadora que queira utilizar. 



 

Calculadora padrão 
 

\ 

Calculadora científica 
 

 

Calculadora financeira 

 



Calendário 
A aplicação Calendário está acessível em Menu > Ferramentas > Calendário. Pode ver o 
calendário, adicionar eventos ao calendário e sincronizá-lo com uma conta existente de 
Calendário Google. 

 

 

Aplicação Calendário 
 

Prima  e  para navegar por e selecionar o mês e o ano. Ao premir um dia no calendário, o 
dia passa a vermelho e a janela à direita apresenta a informação dos eventos programados 
para esse dia. 

Para adicionar um evento: 

• Selecione o dia correspondente e prima o botão  na janela à direita. 
• Introduza os dados do evento, como O quê, Onde e Descrição. 
• Indique a hora do evento (para introduzir a hora específica do evento, desselecione a 

caixa O dia todo). 
• Indique o tipo de lembrete que deseja para o evento, na opção Repete (pode selecionar 

Não repete, Diário, Semanal, Mensal ou Anual). 
 



 

Adicionar evento ao calendário 
 

 

Evento adicionado ao calendário 
 

 



Definições de feriado do calendário 
 

Para que o calendário apresente os feriados, prima Definições e selecione no menu 
desdobrável os países cujos feriados deseja ver. Pode selecionar um máximo de três países 
diferentes. Depois de fazer a seleção, prima Guardar. 

O Videofone ACN IRIS X permite sincronizar o calendário com o seu calendário Google. Para 
realizar a operação de sincronização, prima Logon ao cimo da página. Introduza os dados da 
sua conta de Calendário Google e prima o botão Logon ao fundo da janela. 

 

 

Sincronização com Calendário Google 
 

Após iniciar a sessão e configurar a sua conta de Calendário Google, prima Sincronização ao 
cimo da página para completar a sincronização. 

 

Registo de chamadas 
O Videofone ACN IRIS X tem capacidade para armazenar um máximo de 100 chamadas 
efetuadas, 100 chamadas recebidas e 100 chamadas não atendidas. O registo de chamadas 
está disponível em Menu > Registo chamadas. 



 

Registo de chamadas 
 

Para aceder a um determinado registo, selecione o separador onde o registo se encontra 
armazenado: Todas, Recebidas, Efetuadas ou Não atendidas. 

Todos os registos apresentam as opções Ligar , Mensagem , Editar e Guardar  

e Apagar . Para utilizar estas opções, prima o ícone correspondente. 

Se desejar apagar todos os registos numa determinada página, prima o botão Limpar. 

 

Contactos 
Utilize a aplicação Contactos para gerir os seus contactos. Esta aplicação tem capacidade 
para armazenar um máximo de 1000 entradas e 20 grupos. Pode utilizar os grupos para 
agrupar os contactos que pertençam a uma mesma categoria, como, por exemplo, família. 
Pode ainda adicionar um número de telefone à Lista negra, para que as chamadas vindas 
desse número sejam reencaminhadas automaticamente para o Correio. 
 

• Selecione o separador Lista de contactos ou Lista de grupos para ver e/ou editar a 
informação do contacto ou do grupo. 

 
• Em Lista de contactos, pode selecionar um grupo para ver todos os seus contactos. 

Para pesquisar um contacto pelo nome, prima o interior do campo  e introduza o 
nome do contacto utilizando o teclado virtual que surge no ecrã. Selecione o contacto 

desejado e prima  para fazer a chamada. 
 

• Se desejar adicionar um contacto à sua lista de favoritos, prima . 



• Para apagar um contacto, prima . 
• Para ver todos os dados do contacto ou editar o contacto, prima o nome do contacto. 
• Para adicionar um novo contacto, prima Novo. 

 
Nas operações de edição e adição de contacto, o teclado virtual surgirá automaticamente no 
ecrã assim que o campo a editar for selecionado. Pode atribuir uma imagem e um toque 
específicos a cada contacto. As imagens e os toques podem também ser atribuídos aos grupos 
incluídos no separador Lista de grupos. 
 
Para importar ou exportar contactos de/para um cartão SD/USB, selecione Opções > 
Importar/exportar. Depois, assinale Importe ou Exporte no Modo de operação. 
 
São suportados três tipos de ficheiro: XML, CSV e vCard. 
 
Na operação de Importe, pode selecionar se deseja Apagar lista antiga e Substituir items 
duplicados nos ficheiros importados. Quando o modo de operação é Importe, deve premir o 
botão Procurar para especificar o ficheiro a importar do dispositivo externo. Prima o botão 
Importe/Exporte para concluir a operação. 
 
Para apagar todos os contactos, selecione Opções > Apagar tudo. 
 
 

Gestor de ficheiros 
Faça a gestão de ficheiros de música, fotos e documentos em Menu > Ferramentas > Gestor 
de ficheiros. 

 

Gestor de ficheiros 
 



Existem cinco pastas pré-definidas: Área de trabalho, Captura de ecrã, Proteção de ecrã, 
Toque e Vídeo. Se houver um dispositivo USB conectado ao videofone, o dispositivo estará 
acessível e será apresentado no Gestor de Ficheiros como sda1 ou sdb1. 

Para abrir um ficheiro (ex: uma foto ou mp3), prima a imagem do ficheiro. 

Para aceder a opções adicionais do ficheiro, prima a imagem do ficheiro por 2 a 4 segundos. 
As opções incluem Abrir, Cortar, Copiar, Mudar nome e Apagar. 

Para colar o ficheiro copiado, prima uma área vazia dentro de uma pasta por 2 a 4 segundos. 
Verá duas opções: Nova pasta e Colar. Selecione Colar para copiar o ficheiro para dentro da 
pasta. Para criar um novo diretório, selecione Nova pasta. 

A capacidade total de armazenamento disponível para o utilizador é de 100 MB. Os ficheiros do 
utilizador devem ser armazenados nas pastas Captura de ecrã, Toque ou Vídeo. Os ficheiros 
do utilizador podem também ser armazenados diretamente no cartão SD ou USB. 

 

Leitor multimédia 
O Leitor multimédia do Videofone ACN IRIS X permite a reprodução de ficheiros de música e 
de vídeo. Os formatos suportados são: mp3, ogg, wav, wma, avi, flv (h263/h264/vp6), mp4 e 
3gp. 
 

Para aceder ao Leitor multimédia, selecione Menu > Vídeos > Leitor multimédia. 

Para reproduzir uma música armazenada no videofone ou num dispositivo externo, selecione 
Opções > Abrir ficheiro ou Adicionar ficheiro à lista.  

Para definir a saída de som, pode optar entre altifalante, auscultadores ou esteréo em Opções 
> Saída. 

Depois de adicionar ficheiros à lista de reprodução, prima o botão Repete para selecionar o 
modo de reprodução que deseja (Repete faixa, Repete lista ou Não repete). 

 



 

Leitor multimédia a reproduzir música 
 

 

O quadro seguinte apresenta os ícones e funções disponíveis aquando da reprodução de 
ficheiros áudio. 

Botão Função  

 Passar ao item seguinte da lista de reprodução 

 Reproduzir 

 Passar ao item anterior da lista de reprodução 

 Pausa/parar 

 Volume (deslize o cursor para ajustar o volume) 

 Apagar item na lista de reprodução 

 Trocar com o item anterior da lista de reprodução 

 Trocar com o item seguinte da lista de reprodução 

 Opções: adicionar ficheiro à lista, abrir ficheiro, abrir pasta, saída, apagar 
lista 

 Repete: repete faixa, repete lista, não repete 

 



 

Se optar pela reprodução de um ficheiro de vídeo, o vídeo aparecerá no ecrã. Aguarde 
alguns instantes para que o vídeo carregue totalmente. 

 

Leitor multimédia a reproduzir vídeo 
 

O quadro seguinte apresenta os ícones e funções disponíveis aquando da reprodução de 
ficheiros vídeo. 

Botão Função  

 Opção de saída: estéreo 

 Opção de saída: auscultadores (disponível apenas quando há 
auscultadores conectados ao videofone) 

 Opção de saída: altifalante 

 Parar 

 Pausa 

 Ecrã inteiro 

 Sair 

 

 



Trailers de filmes 
A aplicação Trailers de filmes do Videofone ACN IRIS X permite aceder às últimas novidades 
sobre cinema e ver trailers de filmes. 
 
Selecione Menu > Vídeos > Trailers de filmes. A página apresentará os filmes mais recentes. 
Selecione a trailer que deseja ver premindo a imagem correspondente. 
 
Prima  e  para navegar pelas páginas. 

 

 
Trailers de filmes 

 

 

 

Selecione Ver agora 

 
 



Câmara 
A câmara do videofone pode ser utilizada para tirar fotos e gravar vídeos. 
 
Para aceder, prima Menu > Câmara. 
 
Para tirar uma foto, prima Tirar foto. A foto é guardada na pasta Captura de ecrã, sob o 
Gestor de ficheiros. 
 
Para gravar um vídeo, prima Gravar. O vídeo é guardado na pasta Vídeo, sob Gestor de 
ficheiros. 
 

Visualizador 
Pode ver as suas fotos com toda a facilidade em Menu > Fotos > Visualizador. Os formatos 
suportados são: png, jpeg, e gif. 

 

Selecione a pasta onde se encontra o ficheiro da foto. Também pode ver fotos que estejam 
armazenadas numa unidade flash USB (pen USB). 

 

  

Abrir pasta no Visualizador 
 

Abra a pasta, premindo-a, e selecione uma foto. O ecrã exibirá páginas semelhantes às acima 
apresentadas. Abra, por exemplo, a primeira foto da pasta Área de trabalho (ambiente de 
trabalho). 

 



 

Ver uma imagem no Visualizador 
 

Pode deslizar o dedo/estilete no ecrã para passar à foto seguinte. Se desejar ver a foto em ecrã 
inteiro, prima . 

 

Ver uma imagem no Visualizador 
 

Pode Ampliar, Reduzir, Rodar (no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso) 
e Inverter (inversão vertical e horizontal) as fotos ou vê-las em slide show. Se optar pelo 
slide show, as fotos serão apresentadas de acordo com um intervalo selecionado (10, 15 ou 
20 segundos). 

Botão Função 



 Ver foto anterior 

 Ver foto seguinte 

 Ver foto em ecrã inteiro 

 Ver foto em slide show 

 Sair 

 Ver foto em modo normal 

 Ampliar 

 Reduzir 

 Esticar para ajustar ao tamanho do ecrã 

 Esticar para ajustar ao tamanho do ecrã 

 Inverter na horizontal 

 Inverter na vertical 

 Rodar no sentido dos ponteiros do relógio 

 Rodar no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio 

 

 

Slide show 
A aplicação Slide show permite-lhe selecionar um conjunto de fotos e exibi-las em slide show. 
Para aceder a esta aplicação, prima Menu > Fotos > Slide show. 

 



 

Definições de slide show 
 

Se selecionar Pasta personalizada como Fonte, terá de especificar a pasta através do botão 
Procurar. A pasta pode localizar-se no videofone ou num dispositivo externo. 

 

YouTube 
Aceda à aplicação YouTube através da barra de iniciação rápida que se encontra ao fundo da 
página inicial ou via Menu > Vídeos > Youtube. 
 
Para além de ver vídeos, pode procurar vídeos por palavra-chave ou de acordo com as suas 
preferências. Prima Procurar. Introduza a palavra-chave no campo Procurar palavra e prima 
o botão Procurar. 
 

Fotos do mundo 
A aplicação Fotos do mundo permite-lhe ver milhares de fotos de países dos quatros cantos do 
planeta. Para aceder a esta aplicação, prima Menu > Fotos > Fotos do mundo. As fotos 
encontram-se agrupadas por localização geográfica para facilitar a navegação. 

 



 

Fotos do mundo 
 

Selecione a região e o país desejados. As fotos serão apresentadas no ecrã. Prima  
para navegar para a página seguinte e deslize o dedo/estilete verticalmente no ecrã para 
ver todas as fotos disponíveis. Se desejar ver a foto no Visualizador, prima a imagem da 
foto. Consulte a secção anterior para obter mais informações sobre visualização de fotos 
no Visualizador. 

 

 

Ver fotos em Fotos do mundo 



 

Widgets 
Pode personalizar o aspeto da página inicial, através da colocação de diferentes widgets na 
área de trabalho (ambiente de trabalho). 

Para personalizar a área de trabalho (ambiente de trabalho), prima um widget existente por 2 a 
4 segundos até ver as opções definições  e fechar . 

Poderá, então, ajustar a posição do widget, premindo-o e arrastando-o. Pode mover o widget 
para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita na mesma área de trabalho ou movê-lo 
para outra área de trabalho. 

Para abrir novos widgets na área de trabalho, prima  para expandir a barra de widgets. 
Poderá ver Info, Tempo, Contactos, Relógio mundial e Moldura. Para ocultar a barra de 

widgets, prima . 

As secções seguintes descrevem como configurar e utilizar estes widgets. 

Contactos favoritos 
Coloque os contactos a quem liga com mais frequência na área de trabalho (ambiente de 
trabalho), para sua conveniência. 
Deslize os contactos para a esquerda ou para direita para selecionar o contacto que pretende. 
Prima  para fazer a chamada. 

Para mais operações disponibilizadas por este widget, consulte a tabela em baixo. 

Botão Função 

 Ligar ao contacto favorito selecionado 

 Enviar mensagem ao contacto favorito selecionado 

 Adicionar um novo contacto à lista de favoritos a partir da 
lista de contactos 

 Remover o contacto selecionado da lista de favoritos 

 Editar o contacto selecionado 

 



Info 
O widget Info apresenta três linhas de informação. A primeira linha apresenta o número de 
telefone do videofone e um ícone que passa a verde quando o videofone está devidamente 
registado na rede. A segunda linha apresenta o número de telefone do videofone. E a terceira 
linha apresenta o endereço IP do videofone. 

Moldura 
O widget Moldura permite-lhe ver fotos na página principal, através de uma janela. Para abrir 
essa janela, prima o widget. Prima a janela por alguns segundos e defina o caminho até à 
pasta onde se encontram as fotos que deseja ver. 
 

Tempo 
A informação meteorológica inclui humidade, visibilidade (em quilómetros), direção do vento, 
velocidade do vento (km/h) e temperatura nas unidades definidas pelo utilizador. 
 
Prima  para aceder às definições de tempo. Introduza o Intervalo de atualização (m) e 
selecione a Unidade da sua preferência (Fahrenheit ou Celsius). 

Para ver o tempo de um determinado local, primeiro tem de adicionar a localidade. Prima o 
campo Nome da localidade e introduza o nome da localidade utilizando o teclado virtual. 
Prima Procurar. Os resultados aparecerão no campo Resultados da pesquisa. Selecione a 
localidade pretendida e prima o botão Adicionar.  

Pode adicionar mais do que uma localidade. Para apagar uma localidade, selecione-a na caixa 
Localidade e prima o botão Apagar. 

Relógio mundial 
O widget Relógio mundial apresentará na área de trabalho (ambiente de trabalho) a hora atual 
do fuso horário da sua escolha. 
 
Para programar a hora do relógio, prima a imagem do relógio por alguns segundos até ver a 
opção definições . Depois, prima . 
 
Pode mudar o Nome e o Estilo do relógio. A janela de pré-visualização apresentará o 
resultado das suas escolhas. 



 

Definições de relógio mundial > Exterior 
 

Prima Fuso horário para ver a lista de opções. Assim que assinalar o fuso horário que deseja, 
a hora será atualizada no relógio. 

Nota: o fuso horário escolhido para o relógio mundial não afeta o fuso horário 
selecionado para a hora do videofone. 

 

 
Definições de relógio mundial > Fuso horário 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Definições 
 

As Definições permitem configurar diversas partes e funções do sistema, como Calibragem de 
ecrã, Rede, Hora, Ecrã, Manutenção, Câmara, Vídeo, Funções de chamada, Proteção de 
ecrã, Pano de fundo, Toques e Idioma. Para aceder às definições, prima Menu > Definições. 

 

Calibragem de ecrã 
Para ajustar a sensibilidade do ecrã tátil do Videofone ACN IRIS X, proceda da seguinte forma: 

1. Prima o botão Início para regressar à página inicial. 
2. Prima o botão Início durante 10 segundos. Assim que soltar o botão, verá o Utilitário 

de calibragem de ecrã tátil (se o utilitário não aparecer, repita o processo). 
3. Com o estilete, toque na mira que for sendo apresentada no ecrã (a mira aparecerá em 

cinco sítios diferentes). 
4. Prima o botão Início para confirmar a calibragem. 
 

Rede 
O Videofone ACN IRIS X suporta ligações à rede por Ethernet e por wi-fi (acesso sem fios). 
Para aceder às definições de rede, prima Menu > Definições > Rede. 
 

No separador Ethernet, pode escolher DHCP para que o videofone receba um endereço IP 
automaticamente ou definir um endereço IP estático. A definição recomendada é a original: 
DHCP. 

Wi-fi 
O Videofone ACN IRIS X suporta 802.11b/g/n. 
 
Por pré-definição, a função wi-fi (sem fios) está desativada. Para a ativar, assinale a opção 
Ativar no separador Wi-fi. 
 

Dispõe de dois métodos para ligar o videofone a uma rede wi-fi. 

 
Método 1: procura automática de rede wi-fi 
1. Prima o botão Menu no canto inferior direito do ecrã. 
2. Prima o botão Definições. 
3. Prima o botão Rede. 
4. Prima o separador Wi-fi. 
5. Certifique-se de que a opção Ativar se encontra assinalada e prima Aplicar. 



6. Prima o botão 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. Se não for necessária qualquer chave, avance 
para o passo seguinte. 

9. Depois de introduzir a chave, prima o botão no canto inferior esquerdo para ocultar o 
teclado. 

10. Prima Guardar no canto superior direito para guardar a configuração da ligação. 
11. Prima o botão Início. Se o videofone se tiver ligado à rede sem fios com êxito, o widget Info 

apresentará um ícone verde no canto superior direito e um endereço IP ao fundo. 
 
 
Método 2: adição manual de rede wi-fi (indicado para rede wi-fi com SSID oculto) 
1. Prima o botão Menu no canto inferior direito do ecrã. 
2. Prima o botão Definições. 
3. Prima o botão Rede. 
4. Prima o separador Wi-fi. 
5. Certifique-se de que a opção Ativar se encontra assinalada e prima Aplicar. 
6. Prima o botão Avançado. 
7. Na página “Configurar wi-fi”, selecione o Modo de segurança da rede wi-fi. 

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 passo seguinte. 

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 no canto superior direito para guardar a configuração da ligação. 
13. Prima o botão Início. Se o videofone se tiver ligado à rede sem fios com êxito, o widget Info 

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

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 ícone da força do sinal  aparecerá no canto superior direito do ecrã. Após o registo na 
rede, o número de telefone passa a verde no widget Info. 

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. 



O ícone  aparece no canto superior direito do ecrã quando o videofone está ligado à Internet 

através do cabo Ethernet. O ícone  aparece no canto superior direito do ecrã quando o 
videofone está ligado à Internet através de ligação wi-fi. 

 

Hora 
O Videofone ACN IRIS X permite que a hora seja atualizada automaticamente através de um 
servidor NTP. O utilizador pode escolher o fuso horário da sua preferência ou, então, optar pelo 
fuso horário definido automaticamente. O formato da hora e da data também pode ser alterado. 
Para aceder a estas definições, prima Menu > Definições > Hora. 
 

 

Definições de hora 
 

Para editar a hora, prima o interior do campo Manual, introduza as alterações, prima Aplicar e 
depois prima Guardar. (Prima o botão Guardar sempre que efetuar alterações nesta página.) 
A hora será exibida no canto superior direito da barra de estado do videofone e refletirá as 
alterações efetuadas. 

NOTA: o fuso horário selecionado nesta página não afeta o fuso horário selecionado no 
widget Relógio mundial. 

 

Ecrã  
As definições de ecrã estão disponíveis em Menu > Definições > Ecrã. Para ajustar o brilho 
da luz de fundo do ecrã, prima os ícones laterais junto às barras amarelas que vão de 1 a 10. 
Prima Guardar para implementar o novo valor de brilho. 



O tamanho do tipo de letra também pode ser alterado para grande, normal (pré-definido) ou 
pequeno. 

 

 

Definições de ecrã 
 

 

 

 

 

 

Manutenção 
A definições de manutenção encontram-se em Menu > Definições > Manutenção e estão 
distribuídas por quatro separadores: Reiniciar, Cópia de segurança, Funções de fábrica e 
Depurar. 
 

Reiniciar 
O separador Reiniciar apresenta uma opção que permite reiniciar o videofone e uma opção 
que permite repor a configuração de fábrica. 

Para repor a configuração de fábrica do videofone, siga os seguintes passos: 

Passo 1: Na página inicial, prima Menu e selecione Definições. 

Passo 2: Prima Manutenção e selecione o separador Reiniciar. 



Passo 3: Selecione a opção Configuração de fábrica. 

Passo 4: Prima OK. O videofone reiniciará e reporá a configuração de fábrica. 

Atenção: a reposição da configuração de fábrica apaga todos os dados que o utilizador 
guardou no videofone, incluindo toda a informação de contactos. 

NOTA: a reposição da configuração de fábrica obriga à realização de uma ou mais operações 
de calibragem antes da apresentação da página inicial no ecrã. Por favor, siga as instruções 
apresentadas no ecrã para completar todas as operações de calibragem necessárias, antes de 
utilizar o videofone. 

Cópia de segurança 
O separador Cópia de segurança apresenta opções que facilitam a criação automática e 
periódica (diária, semanal ou mensal) de cópias de segurança das definições do videofone e 
opções que permitem restaurar essas definições. 
Prima a seta Descer para escolher a periodicidade da criação automática de cópias de 
segurança. 

Prima Enviar agora ou Restaurar agora para ativar a operação com efeitos imediatos. O 
ficheiro carregado será um ficheiro que estará associado ao endereço MAC do videofone. 

 

 
Manutenção > Cópia de segurança 

 

 

Funções de fábrica 
O separador Funções de fábrica do Videofone ACN IRIS X permite a realização de vários 
testes diagnósticos relacionados com o ecrã, a câmara, a imagem vídeo, o som e a 
sensibilidade tátil do videofone. Prima o botão Iniciar do teste que pretender efetuar e siga as 
instruções apresentadas no ecrã. 



 

Depurar 
O separador Depurar contém as ferramentas de depuração do Videofone ACN IRIS X, as 
quais, de forma prática, permitem diagnosticar problemas quando o sistema experimenta 
dificuldades. Para iniciar a captura de rastreios, ative a aplicação de depuração e prima Iniciar 
na opção Capturar pacote. Para testar a ligação à rede, introduza um endereço IP no campo 
Teste à rede (ping) para enviar “pings” ao destino. Para parar a operação, prima Parar. 
 

Câmara 
As definições de câmara estão disponíveis em Menu > Definições > Câmara e permitem-lhe 
alterar a configuração da câmara do Videofone ACN IRIS X. Pode configurar definições, como 
modo de cores (monocromático, policromático), balanço de branco (automático, fixo), ajuste de 
brilho (automático, 50 Hz, 60 Hz) e correção de lentes (desativar, ativar). 

 

Definições de câmara 
 

As definições originais deverão ser suficientes para a maioria dos utilizadores. 

Proteção de ecrã 
Quando o videofone está em repouso, são exibidas imagens conforme estipulado em Proteção 
de ecrã. A pasta pré-definida que guarda as imagens utilizadas na Proteção de ecrã encontra-
se em Menu >Ferramentas > Gestor de ficheiros > Proteção de ecrã. O utilizador também 
pode escolher imagens de outra pasta local ou externa para a proteção de ecrã; basta 
selecionar Pasta personalizada na opção Proteção de ecrã. 
 
No campo Intervalo (s), pode definir quantos segundos deseja de intervalo entre cada imagem 
da proteção de ecrã. No campo Limite de tempo, pode definir o período de inatividade após o 
qual o videofone deverá começar a exibir a proteção de ecrã. Se o campo Ecrã desliga 
automaticamente após estiver preenchido, o videofone entrará em modo de poupança de 
energia após o tempo especificado. Prima Guardar para que as suas alterações surtam efeito. 



Pano de fundo 
O Videofone ACN IRIS X apresenta um total de quatro áreas de trabalho (ambientes de 
trabalho), sendo que cada área de trabalho pode ser personalizada com um pano de fundo 
diferente. 
 
O utilizador pode selecionar uma cor ou uma imagem para cada área de trabalho, a partir de 
uma pasta local ou externa. Após efetuar a seleção, o utilizador pode ver o resultado das suas 
escolhas na janela de pré-visualização. Prima Guardar para que as suas alterações surtam 
efeito. 
 

 

Definições de pano de fundo 

 

Toques 
As definições de toques permitem configurar o volume, toques de alertas e toques de 
chamadas. Para aceder às definições de toques, prima Menu > Definições > Toques. 

 
O separador Volume permite-lhe ajustar o volume através dos ícones  (para diminuir) e  
(para aumentar). 
 



 

Toques > Volume 
 

No separador Toques, pode definir toques de alerta para os eventos adicionados à 
aplicação Calendário, toques de nova mensagem e toques de tecla (quando toca no ecrã 
tátil). Pode escolher tanto toques existentes no videofone como música armazenada no 
videofone ou em ficheiros externos. Para escolher música armazenada no videofone ou em 
ficheiros externos, selecione a opção Personalizado. 

 

 

 

No separador Toques de chamada, pode definir o toque que deseja para as chamadas 
recebidas. Prima Guardar para que as suas alterações surtam efeito. 

 



 

Definições de toques de chamada 
 

Idioma 
O Videofone ACN IRIS X tem vários idiomas disponíveis. Prima a seta Descer no campo 
Selecionar idioma para escolher o idioma que deseja. Prima Guardar. O ecrã exibirá a 
seguinte mensagem: Pretende reiniciar o sistema para que as alterações surtam efeito de 
imediato? Se desejar reiniciar o videofone de imediato, prima OK. Se desejar que o videofone 
reinicie e implemente a sua escolha mais tarde, prima Cancelar. 
 

 

Definições de idioma 
 

 

Info do sistema 
Em Menu > Info do sistema, poderá ver o estado da conta, do sistema e da rede. O separador 
Conta mostra a conta e o estado de registo do videofone. 



 
Nota: este separador apresenta várias contas. O Videofone ACN IRIS X suporta um único 
número de telefone que pode ser utilizado para a realização de um máximo de três chamadas 
em simultâneo. O aparecimento de várias contas é uma representação desta funcionalidade. 

 
 

 

Informação de conta 
 

O separador Sistema mostra o modelo do produto, a versão de hardware, o número de peça, o 
tempo de atividade do sistema e a versão de software. 

 

 

Informação de sistema 
 



O separador Rede mostra o endereço MAC, o endereço IP, a máscara de subrede, o gateway, 
o servidor DNS e o tipo de NAT do videofone. 

 

Informação de sistema 
 

 

Funções avançadas 
 

Dispositivos USB 
O Videofone ACN IRIS X permite a conexão dos seguintes dispositivos USB: teclado, rato e 
unidades flash (pens). 
 
Os dispositivos USB suportados pelo Videofone ACN IRIS X são detetados automaticamente 
no ato da conexão. 
 

Captura de ecrã 
Pode fazer capturas de ecrã no Videofone ACN IRIS X por meio de um teclado USB que esteja 
ligado ao videofone. Para tal: 

1. Prima simultaneamente Control, Alt e Enter no teclado USB para capturar o ecrã 
apresentado no videofone. 

2. Aceda ao Gestor de ficheiros para transferir o/s ficheiro/s de captura de ecrã para uma 
unidade USB externa ou cartão SD externo. 

 

 



 

Resolução de problemas 
Seguem-se as soluções de alguns dos problemas mais comuns: 

O ecrã tátil não responde corretamente aos meus toques 
A calibragem de ecrã permite ajustar a sensibilidade tátil do ecrã de modo a que o videofone 
reconheça corretamente as seleções que o utilizador faz no ecrã. 

1. Prima o botão Início para regressar à página inicial. 
2. Prima o botão Início durante 10 segundos. Assim que soltar o botão, verá o 

Utilitário de calibragem de ecrã tátil. 
3. Com o estilete (recomendado) ou com o seu dedo, toque na mira que for sendo 

apresentada no ecrã (a mira aparecerá em cinco sítios diferentes). 
4. Prima o botão Início para confirmar a calibragem. 
 

Não consigo fazer ou receber chamadas 
Verifique se o videofone está corretamente instalado (consulte o Guia de instalação rápida do 
Videofone ACN IRIS X). 

Certifique-se de que o adaptador se encontra bem ligado ao painel traseiro do Videofone ACN 
IRIS X. 

1. Se o adaptador estiver ligado a uma proteção contra picos de corrente ou régua de 
tomadas, assegure-se de que o interruptor desta se encontra ligado. 
 
O botão Início deve estar aceso ou a piscar. 
 

2. O Videofone ACN IRIS X requer um router e a ACN recomenda o Cisco Linksys E-
1200. O Videofone ACN IRIS X tem duas portas Ethernet. Uma porta apresenta a 
palavra Network e a outra apresenta a palavra PC. A porta Network deve ser ligada 
ao seu router. A porta PC pode ser ligada a um PC ou outro equipamento terminal 
mas a sua utilização não é obrigatória. Verifique se a sua ligação à Internet está a 
funcionar, navegando até ao seu website preferido a partir de um computador. 

 
3. Permita tempo suficiente à configuração inicial. A configuração inicial deve ser 

executada com o Videofone ACN IRIS X ligado ao router por meio do cabo Ethernet. 
A configuração inicial pode demorar até 10 minutos a estar concluída (o tempo 
dependerá da velocidade da sua ligação à Internet). O videofone poderá reiniciar-se 
2 ou 3 vezes. Não desligue o Videofone ACN IRIS X da corrente nem tente fazer 
chamadas durante esta operação. Assegure-se de que completa o passo de 
calibragem inicial que aparece no ecrã quando o videofone se liga. 

 
 

Tenho problemas com o wi-fi (ligação a rede sem fios) 



Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar, navegando até ao seu website preferido a 
partir de um computador que se encontre ligado por cabo ao router (o mesmo que utilizará com 
o videofone). 

1. Ligue o Videofone ACN IRIS X ao router por meio do cabo Ethernet e verifique 
se o videofone está a funcionar. 

2. Se o videofone funcionar com a ligação por cabo Ethernet mas não funcionar 
com a ligação wi-fi, verifique se a sua rede wi-fi está a funcionar e assegure-se 
de que as definições de wi-fi do Videofone ACN IRIS X foram configuradas de 
acordo com a secção Definições deste manual. 

3. Ações de despistagem de problemas wi-fi no Videofone ACN IRIS X: 

i. Assegure-se de que o wi-fi está ligado: na página inicial, clique na barra 
de estado superior direita e deslize o cursor de Wi-fi de forma a ver a 
palavra ON. 

ii. Reinicie o Videofone ACN IRIS X. 

iii. Nas definições de Wi-fi do Videofone ACN IRIS X, prima Verificar, clique 
duas vezes no ESSID que deseja e prima Guardar. 

iv. Nas definições de Wi-fi do Videofone ACN IRIS X, prima Verificar, clique 
duas vezes no ESSID que deseja, desselecione a caixa guardar chave, 
reintroduza a chave correspondente, assinale a caixa guardar chave e 
prima Guardar. 

v. Nas definições de Wi-fi do Videofone ACN IRIS X, assinale Desativar, 
prima Aplicar, assinale Ativar, prima novamente Aplicar e depois prima 
Guardar. 

4. Quando a ligação wi-fi está a funcionar, o cimo da página inicial apresenta o 
ícone wi-fi, o canto superior direito do widget Info apresenta um ícone verde e a 
linha inferior do widget Info apresenta um endereço IP. 

 
Quero instalar um mi-fi ou um cradlepoint 
Para que o desempenho do Videofone ACN IRIS X seja o mais consistente e fiável possível, a 
ACN recomenda que o acesso à Internet seja efetuado por meio de tecnologias com fios (DSL 
ou cabo – mínimo de 384 k downstream e upstream). O mi-fi e o cradlepoint acedem à Internet 
por meio de tecnologias sem fios (3G/4G) que são passíveis de congestionamento, sinal fraco 
e outros fatores que podem deteriorar o desempenho. Por estas razões, a ACN não recomenda 
a utilização dessas tecnologias, nem presta assistência nessa área, embora tecnicamente elas 
possam funcionar com o Videofone ACN IRIS X. 

A saída de TV (HDMI) não funciona 
Esta opção só estará disponível no futuro. No entanto, é possível que, de momento, a saída já 
funcione com certas televisões. A ACN prevê ampliar esta opção de conetividade no futuro. 
 
Que portas UDP utiliza o Videofone ACN IRIS X? 
O Videofone ACN IRIS X comunica com a rede ACN através das portas UDP 5004-5007 e 
5065. 



 

Que largura de banda requer o Videofone ACN IRIS X? 
As definições originais do Videofone ACN IRIS X requerem um mínimo de 384 kbps e largura 
de banda de download e upload contínua para uma experiência áudio e vídeo otimizada. A 
largura de banda não é ajustável. 
 

 
Como posso ajustar a câmara? 
A câmara do Videofone ACN IRIS X pode ser rodada manualmente de modo a impedir a 
transmissão de vídeo. A câmara encontra-se por cima do ecrã do videofone. O anel que 
permite ajustar a câmara encontra-se na zona superior central da parte traseira do videofone. 
 
Quando faço uma chamada de vídeo, só me vejo a mim 
O ato de premir a opção Câmara durante uma chamada de vídeo pode resultar na visualização 
da imagem apenas do utilizador. Prima a opção Câmara mais vezes para mudar o tipo de 
visualização até encontrar a que deseja. 
 
A imagem está demasiado escura 
Para que a chamada de vídeo tenha uma boa imagem, ambos os interlocutores devem estar 
bem iluminados, ou seja, a fonte de luz deve estar à frente do interlocutor e iluminar bem a cara 
deste. 
 
 
Resposta do ecrã tátil 

1. Para os melhores resultados, recomenda-se a utilização do estilete que vem com o 
Videofone ACN IRIS X. O estilete foi especialmente concebido para otimizar a interação 
com o ecrã tátil. 
 

2. Quando o Videofone ACN IRIS X se encontra em repouso prolongado, o utilizador pode 
experimentar um ligeiro atraso ao premir o ecrã para iniciar uma ação. 
 

3. Se não houver qualquer resposta, é possível que o ecrã precise de ser calibrado, o que 
poderá ser efetuado mediante os passos de calibragem mencionados anteriormente 
nesta secção de resolução de problemas. 
 

4. Quando há demasiadas aplicações ou widgets abertos, o Videofone ACN IRIS X pode 
ficar lento ou perder o registo na rede. O videofone pode ter um máximo de 10 widgets 
abertos em simultâneo. Todos os widgets permitem a abertura de um máximo de três 
instâncias, à exceção do widget Contactos, que só permite a abertura de uma 
instância. Para fechar um widget, prima-o continuamente até ver a opção de fechar. 
Depois, prima essa opção. 
 

Teclado virtual 



O teclado virtual possui vários conjuntos de carateres. Para alternar entre os diversos 
conjuntos de carateres, prima as duas teclas no canto inferior direito do teclado. Por 
exemplo: para aceder a #, ?, * e a outros carateres especiais, prima a tecla 1/2. 

 

 

 

 
 
 
Quero ligar um teclado e/ou um rato ao videofone 
A adição de um rato e de um teclado melhora a facilidade de utilização de muitas funções do 
videofone. Basta ligar os dispositivos às portas USB do videofone. Os dispositivos compatíveis 
são detetados automaticamente. 
 

Como repor a configuração de fábrica no Videofone ACN IRIS X? 
Atenção: a reposição da configuração de fábrica apaga todos os dados que o utilizador 
guardou no videofone, incluindo contactos, fotos, vídeos e calendário. 
Esta operação só deve ser executada, se a Assistência Técnica ACN assim o aconselhar. Para 
mais informações, consulte a secção Definições deste manual. 



 

Especificações técnicas do Videofone ACN IRIS X 
 
Especificações de funções 
Protocolos de 
rede 

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record e SRV), DHCP, 
PPPoE, TFTP, NTP 

Interfaces 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps com PoE integrado, 2 portas USB 2.0, saída de áudio estéreo de 3,5 
mm para auscultadores, ranhura para cartão SD, wi-fi (802.11b/g/n) integrado 

Qualidade de 
áudio 

DPS avançado para áudio, supressão de silêncio, VAD, CNG, AEC e AGC 

Qualidade de 
vídeo 

Vídeo em tempo real com utilização do codec H.264 

Capacidades de 
vídeo avançadas 

Ecrã LCD tátil resistente de 7 polegadas com resolução de 800 x 480, câmara inclinável que roda 45 
graus na perpendicular, lente VGA avançada, focagem automática, exposição automática, ampliação de 
imagem e redução de imagem (2x ótica, 2x digital), câmara com obturador de privacidade, imagem 
dentro da imagem principal, captura e armazenamento de imagem de ecrã 

Funções de 
chamada e 
aplicações 

Funções de chamada, como apresentação do número, chamada em espera, suspensão de chamada, 
chamadas a três (audioconferência), desativação de som, marcação automática 

As aplicações incluem, entre outras, navegador de Internet, YouTube, o tempo, leitor multimédia, 
visualizador, jogos, calculadora, relógio despertador, gestor de ficheiros 

 
Especificações de equipamento 
Portas Ethernet 2 portas Ethernet 10M/100M com deteção automática 
Ecrã Ecrã LCD tátil resistente, 800 x 480 
Câmara Câmara CMOS inclinável de 1,3 megapíxeis com obturador de privacidade (VGA) 
Portas auxiliares Saída HDMI para TV, saída de áudio estéreo de 3,5 mm para auscultadores, 2 portas USB 2.0, ranhura 

para cartão SD 
Exterior Plástico ABS preto, painel liso com 1 botão de Início, suporte que permite montagem em dois ângulos 
Fonte de 
alimentação 
universal 

Entrada: 100-240 V AC 
Saída: 12 V DC, 1,5 A 
Adaptadores disponíveis: EUA, Europa, Reino Unido, Austrália 
Cabo de alimentação de 8’ 

Dimensões 243,5 mm x 168 mm x 36 mm 
Peso 1,04 kg (videofone com auscultador e suporte); 1,95 kg (peso da embalagem) 
Temperatura de 
operação 

0° C-40° C (32° F-104° F) 

Humidade 10%-90% sem condensação 
 
Especificações técnicas 
CPU 1 GHz ARM Cortex-A8 com 800 MHz DSP 
Memória 256 MB 
Capacidade de 
armazenamento 

256 MB (capacidade disponível para o utilizador = 100 MB) 

Protocolos 
suportados 

SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 

Ecrã Ecrã LCD resistente de 7 polegadas com resolução de 800 x 480 
Interfaces de 
rede 

2 portas Ethernet 10M/100M com deteção automática, 2 portas USB 2.0, 1 saída áudio e vídeo para TV, 
saída de áudio estéreo para auscultadores 

Capacidades de 
áudio 

Auscultador de alta definição, altifalante bidirecional, DSP avançado 

Suporta G.711, G729 e G.722 com supressão de silêncio, VAD, CNG, AGC, máscara para perda de 
pacotes/atraso; AEC, AGC para altifalante; protocolo de atenuação de interferências 

Capacidades de 
vídeo 

Suporta atraso para atenuação de interferências e ocultação de perda de pacotes para melhorar a 
qualidade de áudio e vídeo 

Suporta o codec H.264 para vídeo em tempo real, o que resulta numa transmissão de imagem vídeo de 
alta qualidade 



Ecrã LCD resistente de 7 polegadas com resolução de 800 x 480, câmara inclinável que roda 45 graus 
na perpendicular; VGA, câmara CMOS e sensor avançados 

Anti-intermitência de imagens, focagem automática, exposição automática, ampliação e redução de 
imagem (2x ótica, 2x digital), imagem dentro da imagem principal, desativação do som, câmara com 
obturador de privacidade, registo de chamadas, agenda telefónica, proteção de ecrã, captura e 
armazenamento de imagem de ecrã (VGA) e indicador de mensagem nova 

Funções de 
chamada 

Apresentação do número, apresentação do número da chamada em espera, permite alternar entre 
chamada em curso e chamada em espera, suspensão de chamada, reencaminhamento de chamadas, 
chamadas a três (audioconferência), remarcação, marcação automática via auscultador ou em alta voz, 
atendedor automático, registo de chamadas, controlo de volume, indicador de nova mensagem, permite 
descarregar toques telefónicos personalizados, permite alternar entre auscultador, altifalante e 
auscultadores durante a chamada 
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