Videofone

Guia de instalação rápida

1. Verifique se possui todas as peças necessárias
Já deverá possuir estes componentes:

Acesso à Internet de alta velocidade

Router/modem cabo ou DSL

A embalagem do seu videofone deve incluir as seguintes peças:

Caso não tenha recebido todas as peças, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Nacacomunik.

Adaptador de corrente

Unidade principal

(com adaptadores específicos do país,
caso se aplique)

Auscultador

2.A. Instalação com router

(requer router com porta livre)

Cabo Ethernet

Cabo telefónico

(RJ-45)

(RJ-11)

2.B. Instalação sem router

1.

Ligue o auscultador ao ponto de ligação lateral da unidade principal.

1.

Ligue o auscultador ao ponto de ligação lateral da unidade principal.

2.

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet (RJ-45) à porta WAN da unidade
principal. Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta Ethernet livre
do seu router.

2.

3.

Certifique-se de que o seu computador está ligado ao router através de uma
outra porta ou ligação sem fios.

Desligue do seu computador o cabo Ethernet existente que liga o seu modem
cabo/DSL ao computador. A outra extremidade do cabo Ethernet deve
permanecer ligada ao modem. Ligue a extremidade do cabo Ethernet (que
desligou do seu computador) à porta WAN da unidade principal.

3.

4.

Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da unidade principal e
depois ligue-o a uma tomada.
Nota: não use adaptadores de corrente de outros aparelhos com o videofone da
Nacacomunik.

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet (RJ-45) que veio com o videofone à
porta LAN da unidade principal. Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet que
veio com o videofone à porta Ethernet do seu computador.

4.

Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da unidade principal e
depois ligue-o a uma tomada.
Nota: não use adaptadores de corrente de outros aparelhos com o videofone da
Nacacomunik.

5.

Coloque o interruptor do videofone (na parte de trás) na posição de ligado.
Verá uma linha de estado no ecrã, enquanto o videofone efectua a configuração.

6.

Assim que a configuração estiver concluída, a luz REGISTER do videofone passará
a verde, assinalando que o videofone está pronto a ser utilizado.
Nota: a utilização em simultâneo do computador e do videofone afecta a
qualidade da ligação.

5.

Coloque o interruptor do videofone (na parte de trás) na posição de ligado.

6.

Verá uma linha de estado no ecrã, enquanto o videofone efectua a configuração.
Assim que a configuração estiver concluída, a luz REGISTER do videofone passará
a verde, assinalando que o videofone está pronto a ser utilizado.
Nota: a utilização em simultâneo do computador e do videofone afecta a
qualidade da ligação.
Caso não possua um computador, ligue o videofone ao modem ou router, como
descrito no passo 2.

Caso não possua um computador, ligue o videofone ao modem ou router, como
descrito no passo 2.
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3. Opcional: ligar telefones existentes/adicionais
ao videofone da Nacacomunik

Mudar o idioma do ecrã
Ao ligar o seu videofone pela primeira vez, poderá querer alterar as definições
de idioma do ecrã. Para seleccionar o idioma desejado para o ecrã, siga os
seguintes passos:

1. Prima o botão MENU e seleccione
“Configurar”.

2. Seleccione “Configurar sistema”.


Ligar telefones adicionais ao videofone da Nacacomunik
 igue uma extremidade do cabo telefónico à entrada PHONE do videofone. Ligue a outra
L
extremidade do cabo telefónico ao telefone adicional. Se o telefone adicional for um
telefone sem fios, poderá usar o serviço de telefone digital da Nacacomunik em qualquer
divisão da sua casa.

3. Seleccione “Ecrã” e desça até “Idioma”.

4. Seleccione o idioma desejado.
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Frente
REGISTER

Fazer uma chamada

POWER

É fácil fazer chamadas com o

1

:@/
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GHI

videofone da Nacacomunik. Quer seja

2

ABC

3

DEF

5

JKL

6

MNO

para fazer uma chamada de voz ou
uma videochamada, basta levantar
o auscultador, marcar o número e
depois premir o botão . Para que a

7

PQRS

*

8

TUV
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Register

A luz REGISTER tem cor verde quando
o videofone está ligado ao serviço de
telefone digital da Nacacomunik.

2

Power

Indica se o videofone está ligado.

3

Correio

Dá acesso directo ao correio de
voz/vídeo.

4

Suspender Permite suspender a chamada.

5

Microfone

6

Agenda

interlocutor, prima o botão

14 Favoritos

Lista conteúdos disponíveis.

Activação e acesso ao
correio de voz

15 Subir

Navega para cima.

1.

16 OK

Permite seleccionar opções e gravar
configurações no menu Configurar.

Navega para a esquerda.

Dá acesso directo à lista de
contactos.

19 Direita

Privacidade Desactiva temporariamente a
transmissão do sinal de vídeo, durante
a chamada.

Digita números no modo de marcação
ou letras no menu Configurar.

11 #

Digita o símbolo cardinal. Recusa a
chamada.

12 Menu

Navega directamente até ao menu
principal no ecrã.

13 Anterior

Durante a chamada, permite
regressar ao menu anterior no menu
Configurar e, aquando da introdução
de dados, permite apagar caracteres.

operação, poderá criar o seu próprio
as instruções dadas pela voz, para
configurar a caixa de correio.
Para aceder às suas mensagens,
prima 1.

Navega para a direita.
3.

Digita o símbolo asterisco.

10 Teclado
Numérico

vez, introduza 1234; após esta

2.

21 Maiúscula

. Ao aceder à

código de acesso de 4 dígitos. Siga

18 Esquerda

20 Estado

Prima o botão

caixa de correio pela primeira

Desactiva a transmissão de voz
durante a chamada.

8

.

# .

Navega para baixo.

Conferência Permite ter várias pessoas na mesma
chamada de voz (chamada a três).

*

sua imagem não seja apresentada ao

WXYZ

17 Descer

7

9

9

Para mais informações e instruções

Lista informação necessária ao apoio
técnico, como configuração e versão
de software.

sobre como gravar uma mensagem

Permite escrever com letra
maiúscula e seleccionar o tipo de
letras ou caracteres que se pretende
usar. Alterna entre números, letra
minúscula e letra maiúscula.

de correio de vídeo/voz disponível na

22 Aplicações

Lista aplicações disponíveis.

23 Remarcar

Liga para o último número marcado.

24 Alta Voz

Activa/desactiva a função de alta
voz.

25 Chamar

Liga para o número marcado.

de atendimento de vídeo e enviar
mensagens de vídeo, consulte o Guia
secção “apoio ao cliente” do portal
www.myacn.eu.

Agenda e funcionalidades
extra
Para instruções de utilização da agenda
e das funcionalidades extra do videofone,
como moldura digital e saída áudio/vídeo
(ligação do videofone a um ecrã LCD e

Parte traseira

altifalantes externos), consulte o Manual
de utilizador disponível na secção “apoio

I/O

+12V DC
POWER

USB

LAN

WAN

LINE

PHONE

VIDEO OUT

I/O (Ligar/desligar)

Interruptor onde se liga e desliga o videofone.

+12V DC Power

Porta onde se liga o adaptador de corrente.

Usb

Porta USB usada para transferir dados para o e a partir do videofone.

Lan

Porta de ligação à rede local.

Wan

Porta de ligação à Internet via cabo Ethernet.

Phone

Porta de ligação de um telefone sem fio ou com fio ao videofone.

Video out

Transmite vídeo a uma televisão ou computador.

Audio out

Transmite áudio a altifalantes externos ou sistema de som.

AUDIO OUT

ao cliente” do portal www.myacn.eu.
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