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1 Informações de caráter geral

1.1 Descrição
Videoporteiro alta-voz de parede para uma integração perfeita em soluções SIP novas e existentes, Wi-Fi e Ethernet 
integrados, com display de cristais líquidos, ecrã tátil a cores, teclado capacitivo para as funções de abertura de 
porta a partir do videoporteiro e chamadas intercomunicantes.

1.2 Avisos

1.2.1 Manutenção
• Limpe com um pano macio.
• Não deite água no equipamento e não utilize qualquer tipo de produto químico.
• A limpeza deve ser feita com o aparelho desligado (desligado do bus) ou depois de ativar o procedimento de 

limpeza.

1.2.2 Avisos para o utilizador
• Não abra nem adultere o equipamento.
• Em caso de avaria, contacte pessoal especializado.
• Para a instalação, consulte o folheto de instruções contido na embalagem.

1.3 Características

1.3.1 Chamadas
• Receção de chamadas de áudio/vídeo a partir de um posto externo.
• Auto-arranque específico a partir de um posto externo.
• Chamada para/da central.
• Chamadas intercomunicantes apenas áudio para/de um outro posto interno.
• Streaming vídeo ou áudio/vídeo a partir das câmaras do sistema.

1.3.2 Conectividade
• Conectividade Wi-Fi.
• Conectividade Ethernet.
• Configuração do endereço IP dinâmico e estático para ambas as interfaces.
• Protocolo de sinalização SIP 2.0.
• Protocolos de transporte UDP e TCP.
• Comunicações encriptadas através do protocolo TLS.
• Registo/proxy SIP local e remoto.
• Compatívelcom alguns dos mais difusos backend SIP a nível mundial.

1.3.3 Vídeo 
• Formato de vídeo suportado H.264 na resolução recomendada 640x480 (máximo 1920 x 1080).
• Protocolo de streaming suportado para câmaras IP e CCTV: RTP.

1.3.3 Comandos
• Comando da luminosidade do ecrã.
• Comando do volume de conversação (durante uma chamada).
• Comando do volume do toque.
• Seleção do toque.
• Comando do volume do sinal sonoro dos ícones.
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1.3.4 Interface de utilizador do display
• Interface de utilizador baseada no Android.
• Configuração do dispositivo através de interface gráfica.
• Lista de contactos versátil para uma interação fácil com todos os dispositivos do sistema.
• Fundo configurável e definido pelo utilizador.
• Acesso protegido por PIN para as configurações de instalação.

1.3.5 Interface de utilizador Web
• Ligações protegidas através do protocolo HTTPS.
• Estado do dispositivo completo e imediato através de um painel de instrumentos.
• Lista de contactos flexível e fácil de usar.
• Simples atualização OTA do firmware.
• Fácil backup e restauro para a clonagem do dispositivo e a configuração de vários dispositivos.

1.3.6 Outras funções
• Ativação auxiliar e outras atuações de sistema.
• Indicador luminoso de porta aberta.
• Silenciamento do toque.
• Não incomodar.
• Definições automáticas e manuais de data e hora.
• Botões configuráveis.

1.4 Botões e funções de sinalização
Indicadores luminosos (retroiluminação branca)
Quando se carrega num botão, uma retroiluminação ilumina todos os botões para uma melhor visibilidade.
Botões (funções predefinidas)

• O botão Alta-voz atende uma chamada recebida, termina uma chamada ou termina um streaming a partir da 
câmara. Este botão não pode ser configurado.

• O botão Não incomodar (DnD), se ativado, rejeita quaisquer chamadas recebidas. Se este botão for premido 
durante 20 segundos, é feita uma Reposição das definições de fábrica. Este botão não pode ser configurado.

• O botão Chamada para o centro de gestão, se configurado, faz uma chamada para o posto interno 
selecionado. Se não estiver configurado e houver apenas um posto interno, a chamada é automaticamente 
iniciada para aquele posto interno. Além disso, se não estiver configurado, mas existirem vários postos 
internos, apenas é apresentado o ecrã Chamadas.

• O botão Vigilância, se configurado, faz uma chamada para uma botoneira externa ou recebe um streaming de 
uma câmara. Se não estiver configurado, não efetua nenhuma ação.

• O botão Abertura do trinco ativa um atuador durante uma chamada. Se não estiver configurado, comporta-se 
como quando se carrega no botão Abrir porta durante uma chamada. O botão é desativado na ausência de 
chamadas em curso.
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2 Arranque do dispositivo
Quando o dispositivo for ligado pela primeira vez, é necessário seguir este procedimento de arranque, que inclui 
apenas três simples passos descritos nesta secção.
No entanto, para começar a fazer e receber chamadas, também é necessário configurar as definições de Rede e 
VoIP.

O procedimento guiado de três passos ocorre na primeira vez que o dispositivo é ligado antes de qualquer outra 
configuração. É utilizado para definir as configurações básicas do dispositivo que lhe permitirão utilizar e configurar 
corretamente o dispositivo.
Este procedimento também pode ser realizado diretamente a partir da Interface de utilizador Web.
Primeiro passo

• Selecione o idioma do dispositivo 
• Escolha o nome da instalação
• Escolha o nome do dispositivo

Segundo passo

• Defina uma nova password. Deve conter pelo menos 4 caracteres.
Estas credenciais devem ser utilizadas para aceder aos ecrãs de definições protegidas e à Interface de utilizador 
Web.
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Terceiro passo

• Confirme os dados introduzidos nos passos anteriores
Uma caixa de diálogo irá novamente pedir-lhe para confirmar os parâmetros anteriores:

Uma vez concluído, este procedimento deixará de aparecer, exceto após uma Reposição das definições de fábrica 
uma vez que a configuração do utilizador é completamente removida.
Após estes passos, para começar a fazer ou receber chamadas, é necessário configurar as definições de Rede e 
VoIP.
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2.1 A partir da interface de utilizador Web
Antes de se ligar ao dispositivo através de um navegador, é necessário realizar uma Identificação dos dispositivos 
para conhecer o endereço IP do dispositivo. Uma vez conhecido, insira-o na barra de endereços URL do navegador 
e siga estes passos baseados na Web que são equivalentes ao procedimento anteriormente descrito:
Primeiro passo

• Selecione o idioma do dispositivo 
• Escolha o nome da instalação
• Escolha o nome do dispositivo

Segundo passo

• Defina uma nova password. Deve conter pelo menos 4 caracteres.
Estas credenciais serão utilizadas para aceder a esta Interface de utilizador Web e aos ecrãs de definições 
protegidos.
Terceiro passo
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• Confirme os dados introduzidos nos passos anteriores
Depois disso, o dispositivo pedir-lhe-á para fazer novamente login com as novas credenciais:

Uma vez concluído, este procedimento deixará de aparecer, exceto após uma Reposição das definições de fábrica 
uma vez que a configuração do utilizador é completamente removida.
Após estes passos, para começar a fazer ou receber chamadas, é necessário configurar as definições de Rede e 
VoIP.
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3 Ecrã principal
O Ecrã principal é o ponto de entrada para qualquer interação com o dispositivo. Este ecrã é o primeiro a ser 
apresentado depois de o dispositivo ser ligado e quando sai do modo Standby.
Está organizado em três áreas principais:

1. Informações e comandos rápidos 
Na parte superior do ecrã, da esquerda para a direita, após o logótipo encontram-se os seguintes elementos 
úteis:
a. Data em formato vertical
b. Hora em formato horizontal
c. Ícone Silenciar: Quando é ativado, o áudio é desativado durante uma chamada
d. Ícone Não incomodar (DnD): Quando é ativado, todas as chamadas recebidas são rejeitadas enviando uma 

resposta de ocupado ao chamador.
2. Estado das chamadas 

No centro à esquerda do ecrã encontram-se um par de itens de estado úteis:
a. Estado SIP: Indica se o dispositivo está registado no servidor SIP. 

Se estiver registado, aparece um ponto verde indicando que o dispositivo está ligado ao servidor SIP.

Se não estiver registado, aparece um ponto vermelho indicando que o dispositivo não está ligado ao servidor 
SIP.

b. Chamadas perdidas: Apresenta o número de eventuais chamadas perdidas. 
3. Ações principais 

Na parte inferior do ecrã encontram-se os ícones que representam as principais ações:
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Ícone Ação

 

Abre o ecrã Chamadas de onde se pode fazer chamadas.

Abre o ecrã Histórico de Chamadas onde estão listadas todas as chamadas.

Abre o ecrã Vigilância para realizar um auto-arranque para uma botoneira 
externa SIP

Abre o ecrã Câmara para iniciar um streaming a partir de uma câmara IP.

Abre o ecrã Lista de contactos onde estão listados todos os contactos.

Abre o ecrã Definições onde se pode configurar o dispositivo.
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4 Funções de chamada

4.1 Atender chamadas
Quando o dispositivo recebe uma chamada, o ecrã de chamada recebida exibe a pré-visualização de vídeo do 
chamador remoto à esquerda e uma série de comandos no lado inferior direito do ecrã:

Os comandos à direita são os seguintes:
• Aceitar chamada: Aceita a chamada.
• Rejeitar chamada: Não aceita a chamada e volta ao ecrã anterior.
• Abrir porta: Abre a eventual porta associada à botoneira externa chamadora. Está desativado até que a 

chamada seja iniciada.
• Instantâneo: Tira um instantâneo da chamada atual.
• Teclado: Mostra um teclado usado para introduzir um código DTMF. Está desativado até que a chamada seja 

iniciada.
• Outros: Mostra a lista de atuadores disponíveis. Está desativado até que a chamada seja iniciada.

Os ícones Abrir porta, Teclado, Outros, Volume e Silenciar estão desativados até se atender a chamada.
Os comandos na parte inferior são os seguintes:

• Retroceder: Volta ao ecrã anterior rejeitando a chamada.
• Volume: Regula o volume. Está desativado até que a chamada seja iniciada.
• Silenciar: Ativa/desativa o áudio. Está desativado até que a chamada seja iniciada.

Uma chamada é atendida premindo o ícone Aceitar chamada:
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Depois de aceitar a chamada, este ícone e o ícone Rejeitar são removidos, aparece o ícone Terminar chamada 
e os comandos que anteriormente estavam desativados, Abrir porta, Teclado, Outros, Volume e Silenciar são 
ativados.
Note que dependendo das características do peer chamador, alguns comandos podem estar desativados.

4.1.1 Rejeitar chamadas
Quando uma chamada recebida está à espera de ser atendida, é possível utilizar o ícone Rejeitar chamada ou o 
ícone Retroceder para rejeitar a chamada sem atender:

A chamada rejeitada aparecerá na área de Estado de chamadas do Ecrã principal.
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4.1.2 Terminar chamadas
Após a aceitação da chamada, os ícones Aceitar chamada e Rejeitar chamada são ocultados e fica disponível o 
ícone Terminar chamada e quando se carrega neste ícone ou no ícone Retroceder, a chamada é concluída:

4.1.3 Regulação das definições de áudio
Se o peer chamador suportar o áudio, durante uma chamada pode-se regular o áudio com a barra Volume e pode 
utilizar-se o ícone Silenciar para desativar o áudio mantendo o nível do volume atual.

Se o chamador for uma botoneira só de áudio ou um posto interno, a área de vídeo no display estará preta.
Por outro lado, se o chamador for uma botoneira apenas de vídeo ou um posto interno, os comandos áudio estarão 
desativados.
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4.1.4 Abertura da porta
Durante uma chamada, se premir o ícone Abrir porta, o atuador associado a esse ícone, normalmente um trinco, é 
ativado:

Note que o código DTMF para o atuador deve ser configurado quando se cria o contacto.

4.1.5 Tirar um instantâneo
Durante uma chamada, se se premir o ícone Instantâneo, é tirado um instantâneo do que está atualmente presente 
na área de vídeo, que pode ser visto mais tarde no ecrã Histórico de chamadas:
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4.1.6 Ativação de um atuador
Durante uma chamada, um atuador pode ser ativado de duas formas diferentes:

• O ícone Teclado:

Premindo este ícone, aparece um teclado numérico onde é possível introduzir o código DTMF do atuador pretendido:

• O ícone Outros:
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Premindo este ícone, visualiza-se uma caixa de diálogo com a lista de atuadores associados ao atual peer 
chamador, sendo possível selecionar o atuador pretendido:

Note que para um atuador aparecer na lista de atuadores, deve ter sido registado como um contacto de tipo Atuador 
na Lista de contactos.
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4.2 Fazer chamadas
O ícone Chamadas no ecrã principal permite fazer chamadas:

O ecrã Chamadas que se abre permite marcar o número pretendido utilizando o teclado do telefone à direita:

ou selecionando diretamente o contacto pretendido à esquerda:
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Uma vez introduzido o número ou selecionado o contacto, selecione o ícone Fazer chamada para fazer a chamada:

O ecrã que aparece quando se faz a chamada é exatamente o mesmo que quando uma chamada recebida chega e 
todos os comandos se comportam da mesma forma:
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Uma vez estabelecida a chamada, se o outro peer a terminar, o ecrã atual é fechado e volta-se ao ecrã Chamadas.
A chamada também pode ser terminada mais cedo, antes que o outro peer atenda, premindo o ícone Terminar 
chamada ou o ícone Retroceder:

Depois disso, o ecrã atual é fechado e volta-se ao ecrã Chamadas.
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4.3 Histórico de chamadas
O ícone Histórico de chamadas no Ecrã principal abre uma lista de todas as chamadas anteriores que ocorreram 
no dispositivo:

O ecrã Histórico de chamadas permite visualizar, por ordem cronológica, todas as chamadas recebidas, efetuadas 
e perdidas:

As informações são organizadas em várias colunas.
A primeira coluna exibe um ícone que representa o tipo de chamada que pode ser:
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Ícone Tipo de chamada

Uma chamada recebida

Uma chamada efetuada

Uma chamada perdida

Uma chamada de auto-arranque especificamente dirigida à botoneira 
externa

A segunda coluna indica o número da chamada por ordem cronológica.
A terceira coluna apresenta o nome do contacto se o peer estiver registado como contacto ou apenas como número 
marcado.
A quarta coluna apresenta a data e a hora da chamada.
A quinta coluna indica a duração da chamada em segundos.
A sexta coluna apresenta um ícone de instantâneo indicando que, durante a chamada, foi tirado um instantâneo.
A sétima coluna permite eliminar o item da chamada selecionada sem qualquer pedido de confirmação.
Premindo o ícone de instantâneo na sexta coluna, visualiza-se o instantâneo num novo ecrã:

Por predefinição, durante uma chamada recebida, efetuada ou perdida é tirado um instantâneo apenas para 
referência. Em vez disso, para as chamadas de arranque automático para a botoneira externa, deve ser tirado um 
instantâneo manualmente.
O ícone Retroceder na parte superior esquerda permite voltar ao ecrã Histórico de chamadas.
O ícone Chamada na parte inferior do ecrã permite fazer uma chamada para o contacto ou número que foi 
previamente selecionado premindo-o de forma prolongada:
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Depois de premir o ícone Chamada a chamada é efetuada conforme descrito na secção Fazer chamadas.
O ícone Eliminar na parte inferior do ecrã apaga todas as chamadas do histórico. Também é possível selecionar 
um ou mais itens a remover; o primeiro é selecionado premindo-o de forma prolongada, enquanto os seguintes só 
podem ser selecionados premindo normalmente:

Em ambos os casos, antes da sua remoção, aparece uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:
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5 Funções de vigilância (arranque automático 
O ícone Vigilância no Ecrã principal é útil para monitorizar a câmara da botoneira externa sem a necessidade de 
alguém fazer uma chamada a partir da botoneira externa. Esta funcionalidade também é chamada de arranque 
automático:

O ecrã Vigilância é semelhante ao de atender chamadas.
Por predefinição, ao aceder a este ecrã, estabelece-se automaticamente uma chamada de arranque automático para 
a primeira botoneira externa e o seu vídeo é exibido à esquerda enquanto à direita e na parte inferior do ecrã está 
acessível uma série de comandos:

Os comandos à direita são os seguintes:
• Seguinte: Estabelece uma chamada de arranque automático para a botoneira externa seguinte. Se houver 

apenas uma botoneira externa, o ícone é desativado.
• Anterior: Estabelece uma chamada de arranque automático para a botoneira externa anterior. Se houver 

apenas uma botoneira externa, o ícone é desativado.
• Parar/reiniciar a vigilância: Para/reinicia uma chamada. Quando se inicia uma chamada, aparece o ícone 

Parar e quando a chamada é interrompida, aparece o ícone Reiniciar:
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• Instantâneo: Tira um instantâneo da chamada atual. O instantâneo pode ser visualizado no ecrã Histórico de 
chamadas. Está desativado até que a chamada seja iniciada.

• Teclado: Mostra um teclado usado para introduzir um código DTMF. Está desativado até que a chamada seja 
iniciada.

• Outros: Mostra a lista de atuadores disponíveis. Está desativado até que a chamada seja iniciada.
• A linha Nome do dispositivo é também um ícone cuja seleção exibe uma caixa de diálogo com uma lista 

de botoneiras externas disponíveis. Quando um dispositivo é selecionado a partir desta lista, o ecrã de vídeo 
retorna, para a chamada anterior e estabelece uma nova com o dispositivo selecionado.

Os comandos na parte inferior são os seguintes:
• Retroceder: Volta ao menu principal.
• Volume: Regula o volume. Está desativado até que a chamada seja iniciada.
• Silenciar: Permite/rejeita o áudio. Está desativado até que a chamada seja iniciada.

Note que quando se começa a monitorizar uma botoneira externa, o áudio está sempre no estado de silenciamento.
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6 Funções de câmara
O ícone Câmara no ecrã principal é útil para monitorizar o streaming a partir de uma câmara IP ou de um sistema de 
videovigilância de circuito fechado:

O ecrã Câmara é semelhante ao ecrã de atender chamadas.
Por predefinição, quando se acede a este ecrã, é automaticamente iniciado um streaming de vídeo a partir da 
primeira câmara e o seu vídeo é exibido à esquerda enquanto na direita e na parte inferior do ecrã está acessível 
uma série de comandos:

Os comandos à direita são os seguintes:
• Seguinte: Recebe o streaming da câmara seguinte. Se houver apenas uma câmara, o ícone está desativado.
• Anterior: Recebe o streaming da câmara anterior. Se houver apenas uma câmara, o ícone está desativado.
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• Parar/reiniciar o streaming: Para/reinicia um streaming. Quando se recebe um streaming, aparece o ícone 
Parar e quando o streaming para, aparece o ícone Reiniciar:

• Instantâneo: Tira um instantâneo do streaming atual. O instantâneo pode ser visualizado no ecrã abaixo 
Histórico de instantâneos.
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• Histórico de instantâneos: Apresenta a lista de instantâneos capturados e é descrito mais adiante nesta 
secção.

• A linha Nome do dispositivo é também um ícone cuja seleção exibe uma caixa de diálogo com uma lista de 
câmaras disponíveis. Quando um dispositivo é selecionado a partir desta lista, o ecrã de vídeo retorna, para o 
streaming anterior e estabelece um novo com o dispositivo selecionado.
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Os comandos na parte inferior são os seguintes:
• Retroceder: Volta ao ecrã anterior rejeitando o streaming.
• Volume: Regula o volume. Está desativado até que o streaming seja iniciado.
• Silenciar: Permite/rejeita o áudio. Está desativado até que o streaming seja iniciado.

Recomendamos que configure a resolução de streaming na câmara IP de modo a ser igual ou inferior a uma 
resolução Full HD (1920 x 1080). Resoluções mais elevadas podem resultar em perda de fotogramas ou artefactos 
de visualização.
Note que quando o streaming começa está sempre no estado de silenciamento. Para as câmaras IP que suportam 
áudio, o ícone Silenciar é utilizado para ativar o áudio.
O ícone Histórico de instantâneos abre um ecrã semelhante ao ecrã do Histórico de chamadas, mas exibe as 
informações necessárias em cinco colunas:
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A primeira coluna indica o número crescente do instantâneo.
A segunda coluna mostra o nome da câmara que capturou o instantâneo.
A terceira coluna mostra a data e a hora em que o instantâneo foi capturado.
A quarta coluna apresenta um ícone de instantâneo indicando que, durante a receção do streaming, foi tirado um 
instantâneo. Para tirar um instantâneo manual de um streaming, tem de premir o ícone Instantâneo no ecrã anterior. 
Premindo este ícone, o instantâneo é mostrado num novo ecrã:

A quinta coluna permite eliminar o instantâneo selecionado sem qualquer pedido de confirmação.
O ícone Câmara na parte inferior do ecrã está normalmente desativado, mas quando se seleciona um único item 
de instantâneo premindo-o durante um longo período de tempo, este ícone é ativado e é iniciado um streaming IP a 
partir da câmara selecionada:
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O ícone Eliminar tudo na parte inferior do ecrã apaga todos os instantâneos do histórico. Também é possível 
selecionar um ou mais itens; o primeiro é selecionado premindo de forma prolongada, enquanto os seguintes só 
podem ser selecionados premindo normalmente:

Em ambos os casos, antes da sua remoção, aparece uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:
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7 Lista de contactos
O ícone Lista de contactos no ecrã principal abre a lista de contactos:

Este ecrã permite adicionar, editar, remover e visualizar por ordem alfabética a lista de contactos atuais registados 
no dispositivo e é composto por três partes: a barra superior, a barra inferior e a área principal:

A barra superior inclui:
• O ícone Retroceder à esquerda, que permite voltar ao Ecrã principal.
• O ícone Pesquisar que permite procurar um contacto através do Nome. Não distingue entre maiúsculas e 

minúsculas, portanto, digitando Porta ou porta encontrará o contacto guardado com o nome PORTA:
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• O ícone Ordenar por permite ordenar os contactos pelo Nome. Por predefinição, são ordenados de A a Z.

• O ícone Eliminar tudo apaga os contactos selecionados. É possível selecionar um ou mais itens; o primeiro 
é selecionado premindo de forma prolongada, enquanto os seguintes só podem ser selecionados premindo 
normalmente:



PT 35

40610.S - Posto interno 7" SIP

Antes da sua remoção, aparece uma caixa de diálogo a pedir uma confirmação, uma vez que esta operação não 
pode ser anulada:

A área principal apresenta os contactos numa lista organizada com as seguintes colunas:
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A primeira coluna exibe o ícone que representa o tipo de contacto que pode ser:

Ícone Tipo de contacto

Posto interno

Posto externo

Central

Câmara de vídeo

Atuador

A segunda coluna mostra o nome do contacto juntamente com informações adicionais. Se for um posto interno, uma 
botoneira externa ou uma central, aparece o identificador SIP; se for uma câmara, aparece o seu endereço URL de 
streaming.
Quando se seleciona a primeira ou a segunda coluna, respetivamente o ícone e o nome do contacto, abre-se o ecrã 
Informações sobre o contacto descrito mais adiante nesta secção.
Na terceira coluna aparece o ícone Editar que permite alterar as propriedades do contacto. Quando se seleciona 
este ícone, aparece o ecrã Editar contacto que permite alterar cada parâmetro individual do contacto e que é descrito 
mais adiante nesta secção.
A quarta coluna elimina apenas o contacto da fila selecionada. Antes da sua remoção, aparece uma caixa de diálogo 
pedindo uma confirmação:
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]
A barra inferior do ecrã Lista de contactos contém apenas o ícone Adicionar à direita, que permite criar um novo 
contacto.



PT38

40610.S - Posto interno 7" SIP

7.1 Criação de um contacto
O conteúdo deste ecrã varia consoante o tipo de contacto:

• O contacto posto interno fornece dois campos:
• Nome do contacto
• Identificador SIP

• O contacto botoneira externa fornece dois campos:
• Nome do contacto
• Identificador SIP
• Código DTMF opcional para abrir a respetiva porta associada

Para introduzir o código DTMF opcional, aparece um teclado numérico com o qual se pode introduzir o código:
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• O contacto central fornece dois campos:
• Nome do contacto
• Identificador SIP

• O contacto câmara fornece quatro campos:
• Nome do contacto
• Endereço URL a partir do qual obter o streaming. O tipo de protocolo como, por exemplo rtsp://, é opcional. 

As partes obrigatórias do endereço URL são endereço IP, porta e percurso. Por exemplo, se o endereço URL 
completo for rtsp://10.0.0.10:554/profile1, pode introduzir-se o seguinte: 10.0.0.10:554/profile1

• Nome de utilizador
• Password
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• O contacto atuador fornece dois campos
• Nome do contacto
• Código DTMF para ativar um atuador como, por exemplo, as luzes

Para introduzir o código DTMF opcional, aparece um teclado numérico com o qual se pode introduzir o código:
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Uma vez preenchidos os campos do contacto, independentemente do tipo de contacto, o sinalizador no topo direito 
guarda o contacto, mas primeiro exibe uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação e, em seguida, retorna ao 
ecrã da Lista de contactos:
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7.2 Alteração de um contacto
O conteúdo deste ecrã não é exatamente o mesmo que quando se adiciona um contacto no ecrã Criar contacto, mas 
a diferença é que os campos já estão preenchidos com as informações do contacto:

Uma vez alterados um ou mais campos, o sinalizador no topo direito altera o contacto, mas primeiro exibe uma caixa 
de diálogo pedindo uma confirmação e, em seguida, retorna ao ecrã anterior:
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7.3 Visualização de um contacto
O ecrã de visualização de um contacto abre-se selecionando a primeira e a segunda coluna, respetivamente o ícone 
e o nome do contacto, no ecrã da Lista de contactos.
Este ecrã exibe todas as informações do contacto com a possibilidade de as editar ou remover. As informações do 
contacto podem variar consoante o tipo de contacto, mas estão sempre organizadas em três áreas:

A barra superior inclui:
• O ícone Retroceder à esquerda, que permite voltar ao ecrã principal.
• O nome do contacto no centro.
• O ícone Editar à direita com o qual se abre o ecrã Editar contacto.
• O ícone Eliminar na extremidade direita.

A área esquerda inclui apenas o ícone do perfil do contacto que varia consoante o tipo. 
A área principal apresenta informações do contacto, que podem variar dependendo do tipo de contacto.
Quando se seleciona o ícone Editar, aparece o ecrã Editar contacto que permite alterar cada parâmetro individual do 
contacto e que foi descrito anteriormente nesta secção:

O ícone Eliminar permite eliminar o contacto e exibe uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:
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7.4 Eliminação de um contacto
Existem várias formas de eliminar um contacto:

• Na Lista de contactos principal, a quarta coluna permite eliminar apenas o contacto da linha selecionada.
• No ecrã Visualizar contacto, o ícone Eliminar permite eliminar o contacto.
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8 Definições
O ícone Definições no ecrã principal permite abrir o ecrã Definições onde se faz toda a configuração do dispositivo:

As Definições são um par de ecrãs Android padrão com várias opções organizadas de acordo com a funcionalidade. 
Toda a configuração do sistema pode ser feita a partir destes elementos:
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Alguns destes ecrãs estão protegidos por razões de segurança pela password que foi definida durante o 
procedimento de arranque do dispositivo:
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8.1 VoIP
Este ecrã permite configurar os parâmetros necessários para receber/fazer chamadas de/para qualquer dispositivo 
SIP:

• Identificador SIP: Linha identificadora. É um parâmetro obrigatório.
• Identificador de autenticação: Linha de autenticação que normalmente não é exigida pelo servidor SIP. É um 

parâmetro facultativo que pode ser deixado em branco.
• Password: Linha da password. É um parâmetro obrigatório.
• Domínio SIP: Nome de domínio ou endereço IP do servidor SIP. É um parâmetro obrigatório.
• Protocolo SIP: Protocolo de transporte utilizado para encapsular os dados SIP. É um botão de opção com os 

seguintes valores:
• UDP
• TCP
• TLS. Quando se seleciona esta opção, estabelece-se um canal encriptado entre ambos os pares. Aparece 

uma caixa de diálogo informando-o de que deve adicionar os respetivos certificados utilizando o menu VoIP 
na interface de utilizador Web.

• Porta SIP: Porta IP do servidor SIP. Os valores válidos são de 1024 a 65535. O valor predefinido é 5060.
• Prazo do registo SIP: Tempo decorrido para o registo no servidor SIP. Os valores válidos são de 60 a 3600 
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segundos. O valor predefinido é de 600 segundos.
• Proxy de saída: Nome de domínio ou endereço IP do servidor proxy de saída.

Se esta configuração e a interface de rede também estiverem corretas, o estado SIP no Ecrã principal deverá ficar 
verde:

Se este for um primeiro arranque, este é o último passo da configuração antes de poder fazer/receber chamadas.
Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
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8.2 Credenciais
Esta password é utilizada para aceder aos ecrãs VoIP, Ligação em rede, Data e hora, Botões e Reposição das 
definições de fábrica bem como para aceder àInterface de utilizador Web e é necessária para evitar alterações 
acidentais que possam afetar o comportamento do dispositivo:

Ser-lhe-á pedida a password atual e duas vezes a nova password.
A password deve conter pelo menos 4 caracteres.
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8.3 8.3 Ligação em rede
O dispositivo fornece duas interfaces de rede: Wi-Fi e Ethernet.
Só é possível ativar uma das duas interfaces de cada vez. A interface predefinida durante o primeiro arranque é 
Wi-Fi:

A opção Interface permite selecionar a interface de rede desejada:

Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
Uma vez feita a seleção, aparece o ecrã da respetiva interface.
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8.3.1 Wi-Fi
Esta secção permite configurar a interface sem fios. Esta é a interface predefinida e o seu ecrã está organizado em 
duas áreas:

A barra superior inclui à direita um par de elementos:
• Digitalização de rede: Executa uma digitalização de rede para localizar redes Wi-Fi. Uma digitalização de rede 

é logo realizada quando se acede ao ecrã, mas pode-se pressioná-la a qualquer momento para iniciar uma 
nova digitalização de rede:

• Adicionar rede: Algumas redes Wi-Fi não aparecem na digitalização automática. Nesse caso, é possível 
adicionar a rede através desta opção. É descrita na secção Adicionar manualmente uma rede.

A área principal apresenta os resultados da digitalização das redes Wi-Fi disponíveis.
Se se selecionar o nome da rede desejada, também chamada SSID, aparece uma caixa de diálogo na qual só 
precisa de introduzir a password e, em seguida, selecionar a opção Ligar:
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Se a password estiver correta, o dispositivo liga-se automaticamente à rede:

O servidor DHCP da rede atribui automaticamente um endereço IP.
Se a password for inválida ou a rede não estiver disponível naquele momento, aparece uma mensagem de erro:



PT 53

40610.S - Posto interno 7" SIP

Se for um primeiro arranque, a configuração VoIP é o próximo passo antes de estar pronto para fazer/receber 
chamadas.
Configuração avançada
Se for necessário configurar um endereço IP estático, depois de selecionar a rede desejada na caixa de diálogo tem 
de se selecionar a caixa de verificação de opções avançadas e introduzir os seguintes parâmetros juntamente com 
a password:

• Definições IP: O modo de configuração. Selecione Estático.
• Endereço IP: O endereço IP.
• Máscara de rede: A máscara de rede.
• Gateway: O gateway da rede.
• DNS 1: O endereço IP de um servidor DNS.
• DNS 2: O endereço IP de um servidor DNS secundário.

Todos os parâmetros são obrigatórios.
Uma vez confirmada a configuração, as definições serão recarregadas. Durante alguns segundos pode acontecer 
que estes parâmetros pareçam desativados, mas isto dura até que a interface de rede esteja totalmente funcional 
novamente.
Adicionar manualmente uma rede
Depois de selecionar o ícone Adicionar rede no ecrã Wi-Fi, é necessário fornecer os parâmetros padrão:
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• SSID de rede: O nome da rede
• Segurança: O padrão de segurança utilizado pela rede:

• Nenhum
• WEP
• WPA/WPA PSK 

Recomenda-se vivamente o padrão de segurança WPA/WPA PSK.
Algumas redes permitem ter endereços automáticos ou configurados manualmente. No primeiro caso, apenas é 
necessário selecionar DHCP nas Definições IP na parte inferior da caixa de diálogo:

No segundo caso, na mesma caixa de diálogo devem configurar-se as definições de IP:

• Endereço IP: Endereço IP IPv4.
• Máscara de rede: A máscara de rede.
• Gateway: O gateway de rede.
• DNS 1: O endereço IP de um servidor DNS.
• DNS 2: O endereço IP de um servidor DNS secundário.

Todos os parâmetros são obrigatórios.
Se a password estiver correta, o dispositivo liga-se à rede como descrito acima quando se liga automaticamente.
As definições de rede serão recarregadas e durante alguns segundos pode acontecer que estes parâmetros 
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pareçam desativados, mas isto dura até que a interface de rede esteja totalmente funcional novamente.
Desligar de uma rede
Para se desligar de uma rede, tem primeiro de a selecionar:

Em seguida, antes de se desligar dela, aparece uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:
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8.3.2 Ethernet
Uma vez que a interface Ethernet não é a interface predefinida, tem de a selecionar manualmente na opção 
Interface do ecrã principal Ligação em rede. Por predefinição, utiliza uma configuração atribuída de modo estático:

• Endereço IP: 192.168.1,142
• Máscara de rede: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1,1
• DNS 1: 192.168.1,1
• DNS 2: 8.8.8.8

Se a rede Ethernet necessitar de um endereço IP diferente, os parâmetros acima podem ser configurados 
manualmente:

Em alternativa, se for necessário um endereço IP dinâmico, pode-se selecionar a opção DHCP a partir da caixa de 
diálogo do modo IP Ethernet:

+
A configuração da rede pode demorar alguns segundos durante os quais pode acontecer que estes parâmetros 
pareçam estar desativados, mas isto dura até que a interface de rede esteja totalmente funcional novamente.
Se for um primeiro arranque, a configuração VoIP é o próximo passo antes de estar pronto para fazer/receber 
chamadas.
Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
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8.4 Data e hora
Este ecrã permite configurar a data e a hora do dispositivo e o seu formato:

Podem selecionar-se as seguintes opções:
• Configuração NTP: Utilize os servidores NTP predefinidos. Estes servidores são utilizados pelo dispositivo 

para sincronizar a data e a hora. Por predefinição, é programada automaticamente, mas se estiver desativada, 
é possível adicionar manualmente servidores NTP definidos pelo utilizador:

Esta opção é útil se o dispositivo estiver dentro de uma rede que não consiga chegar aos servidores NTP 
predefinidos.

• Fuso horário automático: Utilize o fuso horário fornecido pelos servidores NTP. Se estiver desativado, a 
opção seguinte está ativada.

• Selecionar fuso horário: Por predefinição, está desativado, mas se o Fuso horário automático estiver 
desativado, é possível selecionar um fuso horário a partir da lista de diferentes fusos horários mundiais:
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• Utilizar o formato de 24 horas: Selecione entre um relógio de 12 horas AM/PM e um relógio de 24 
horas.

Para manter a data e a hora atualizadas mesmo entre reinicializações, o dispositivo deve contactar um servidor NTP, 
caso contrário não pode fornecer a data e a hora corretas, uma vez que não tem um relógio interno em tempo real 
(RTC).
Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
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8.5 Display
Este ecrã permite configurar todos os parâmetros de visualização do sistema, incluindo a imagem de fundo do Ecrã 
principal:

Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
• Nível de luminosidade: Uma barra permite variar a luminosidade do display.

• Inatividade: O tempo decorrido antes de o display entrar no modo de standby. As diferentes opções são:
• 15 segundos
• 30 segundos
• 1 minuto (predefinição)
• 2 minutos
• 5 minutos
• 10 minutos
• 30 minutos
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• Tamanho dos caracteres: O tamanho dos caracteres em todos os ecrãs, incluindo o Ecrã principal. Os 
tamanhos possíveis são os seguintes:
• Pequeno
• Normal (predefinição)
• Grande
• Enorme

• Fundo: Permite escolher a imagem de fundo para o Ecrã principal. Por predefinição, estão disponíveis seis 
imagens. 
Premindo o nome de ficheiro Fundo, aparece uma galeria de imagens que permite o scrolling horizontal das 
diferentes imagens:
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Uma vez identificada a imagem desejada, pode ser selecionada e aparece uma caixa de diálogo pedindo uma 
confirmação:

Depois disso, a imagem é realçada e será exibida no Ecrã principal.
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• As imagens de fundo do utilizador só podem ser carregadas através das definições do Display na interface de 
utilizador Web.

• É possível carregar até 20 imagens, cujo tamanho não pode exceder 8 MB cada.
• As seis imagens predefinidas não podem ser eliminadas mesmo após uma Reposição das definições de 

fábrica.
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8.6 Toques
Este ecrã permite configurar todos os parâmetros áudio do sistema, incluindo o volume para os diferentes tipos de 
ações:

Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
• Volume multimédia: Nível de áudio quando uma chamada chega. 
• Volume dos sons tácteis: Nível de áudio ao escrever no teclado ou premir um botão.
• Toque de telefone: Selecione o toque reproduzido quando uma chamada chega:

Existem vários toques telefónicos que podem ser selecionados a partir de um menu suspenso:

• Sinais de toque: Ativa/desativa o aviso sonoro ao escrever no teclado ou premir um botão.
• Sinais sonoros de bloqueio do ecrã: Ativa/desativa o aviso sonoro quando o display entra no modo de 

standby.
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8.7 Idioma
O ecrã permite alterar o idioma do display. Atualmente suporta:

• Inglês (predefinição)
• Italiano
• Francês
• Alemão
• Grego
• Português
• Polaco
• Sueco
• Holandês
• Russo

Quando se seleciona a opção Idioma, aparece uma janela pop-up com os idiomas acima, na qual se pode selecionar 
o idioma desejado:

A opção Teclado atual é apenas para leitura e apenas para fins informativos.
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8.8 Botões
O ecrã permite configurar o comportamento dos botões. Divide-se em duas partes, com uma área à esquerda 
composta por uma coluna com os ícones dos botões. Quando se seleciona o ícone de um botão nesta área, a área 
principal à direita apresenta as opções configuráveis para esse botão específico.
O primeiro e o segundo botão não podem ser configurados, pelo que não são apresentados neste ecrã.
O terceiro botão, também denominado Chamada para o centro de gestão, pode ser configurado para iniciar uma 
chamada para outro posto interno.
Por exemplo, suponhamos que há mais dois postos internos num pequeno edifício; ao selecionar este botão, a área 
principal apresenta as seguintes opções com um botão de opção para que possa escolher apenas uma: 

• Nenhum
• Posto interno A
• Posto interno B

Se se escolher Posto interno A, quando se prime o botão inicia-se uma chamada para esse posto interno.
Se se escolher Nenhum e só houver um posto interno, quando se prime o botão, a chamada é automaticamente 
iniciada.
Em qualquer outro caso é apresentado o ecrã Chamadas e, em seguida, o utilizador pode fazer uma chamada 
utilizando o teclado do telefone ou selecionar diretamente o posto interno na coluna esquerda.
A chamada estabelecida pode ser terminada premindo novamente o mesmo botão.
Na imagem abaixo existe apenas um item selecionado, pelo que, quando se carrega no botão, inicia-se 
automaticamente uma chamada:

O quarto botão, também denominado de Vigilância, pode ser configurado para fazer uma chamada de auto-
arranque para uma botoneira externa ou para receber um streaming de vídeo de uma câmara. 
Por exemplo, suponhamos que há apenas uma entrada no complexo de edifícios e duas câmaras de um sistema 
de televisão de circuito fechado; ao selecionar este botão, a área principal apresenta as seguintes opções com um 
botão de opção para que possa escolher apenas uma:

• Nenhuma
• Entrada A
• Câmara A
• Câmara B

Se escolher a Câmara A, quando premir o botão, é visualizado o streaming de vídeo da Câmara A.
Se escolher Nenhuma e houver apenas uma botoneira externa ou uma câmara de um sistema de televisão de 
circuito fechado, quando premir o botão começa automaticamente a chamada de auto-arranque ou o streaming de 
vídeo.
Em qualquer outro caso, o botão está desativado e não ocorre nenhuma chamada ou streaming.
A chamada estabelecida pode ser terminada premindo novamente o mesmo botão.
Se um posto externo estiver selecionado, quando se prime o botão sensível ao toque, aparece o ecrã de 
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Monitorização e os botões Seguinte/Anterior passam para o posto externo seguinte, se houver, mas não para uma 
câmara CCTV, uma vez que é um tipo de dispositivo diferente.
Da mesma forma, se uma câmara CCTV estiver selecionada, quando se prime o botão sensível ao toque, aparece o 
ecrã da Câmara e os botões Seguinte/Anterior passam para a câmara CCTV seguinte, se houver, mas não para um 
posto externo, uma vez que é um tipo de dispositivo diferente.
Note que para iniciar uma chamada de auto-arranque ou receber um streaming de vídeo, a botoneira externa ou a 
câmara correspondente deve ter sido previamente configurada na Lista de contactos.
Na imagem abaixo existem duas câmaras IP e duas botoneiras externas e uma delas está selecionada, portanto, 
quando se carrega no botão é estabelecida uma chamada de autoacendimento para a botoneira externa da Entrada 
Principal:

O quinto botão, também denominado Abertura do trinco, pode ser configurado para ativar um atuador.
Por exemplo, suponhamos que há três botoneiras externas no edifício e que cada uma abre uma porta diferente; 
ao selecionar este botão, a área principal apresenta as seguintes opções com um botão de opção para que possa 
escolher apenas uma:

• Nenhuma
• Porta A
• Porta B
• Porta C

Se escolher a Porta A, quando premir o botão, a Porta A é aberta se e somente se houver uma chamada em curso 
para a botoneira externa à qual o atuador está ligado.
Se escolher Nenhuma e houver uma chamada em curso, premir o botão tem a mesma função que quando se 
seleciona o botão de abertura de porta na interface de utilizador.
Note que para ativar um atuador, este deve ter sido previamente configurado na Lista de contactos.
Na imagem abaixo existem dois atuadores, o último dos quais está selecionado; portanto, quando há uma chamada 
em curso e este botão é premido, é enviado o código DTMF do Atuador da porta:
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Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
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8.9 Reiniciar
Este ecrã permite reiniciar o dispositivo. Esta opção raramente é utilizada, mas quando é selecionada, todas as 
funções do sistema desligam-se e, após reiniciar, voltam a funcionar normalmente:

Antes de prosseguir, aparece uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:

Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.



PT 69

40610.S - Posto interno 7" SIP

8.10 Reposição das definições de fábrica
Este ecrã permite executar uma reposição das definições de fábrica:

As operações que ocorrem durante este procedimento são descritas na secção Reposição das definições de fábrica. 
Antes de prosseguir, aparece uma caixa de diálogo pedindo uma confirmação:

Este procedimento pode demorar vários minutos durante os quais o dispositivo é reiniciado. Depois disso, verá o 
primeiro arranque do dispositivo.
Para aceder a este ecrã são necessárias as credenciais.
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8.11 Informações sobre o software
Este ecrã exibe informações que podem ser úteis ao atualizar o software, como informações legais, como licenças 
de software:

Os itens apresentados são estes:
• Estado: O estado atual do sistema:

o Interface ativa
o Modo da interface IP
o Endereço IP
o Endereço MAC Wi-Fi
o Número de série
o Tempo de atividade

• Verificação do sistema: Utilizado pelo QA da Vimar. O utilizador pode ignorar esta opção.
• Informações legais: As licenças de software como as Licenças Open Source.
• Número do modelo: O modelo do dispositivo. Este código pode ser utilizado para procurar informações sobre o 

dispositivo em questão no Site da Vimar.
• Versão Android: A versão base do Android.
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• Versão firmware: É o mais recente software instalado que tem o formato x.y dev sendo que x e y 
são respetivamente os números de versão principal e secundário e dev indica que é uma versão de 
desenvolvimento. No caso de uma versão oficial, a linha dev não está presente.

• Nível de patch de segurança do Android: A atualização de segurança da versão base do Android.
• Número de série: O número de série do dispositivo que lhe foi atribuído quando foi fabricado.
• Versão kernel: Versão do Sistema Operativo Linux juntamente com o anfitrião e a hora da sua construção.

• Número de construção: Informações sobre a construção de Android.
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9 Interface Web (interface de utilizador Web)
O objetivo da interface de utilizador Web é fornecer um mecanismo remoto para configurar o dispositivo. Para a 
maior parte da configuração, esta é apenas uma alternativa à interface de utilizador do display, mas existem algumas 
opções que só podem ser definidas a partir desta interface, uma vez que requerem uploads ou downloads de 
ficheiros que não podem ser feitos a partir da interface de utilizador.
Para se ligar ao dispositivo através de um browser, o endereço IP do dispositivo deve ser conhecido. Siga o 
procedimento Identificação dos dispositivos e assim que conhecer o endereço IP, volte a esta secção.
Quando se ligar ao navegador, este último alertará para um risco de segurança, uma vez que a ligação é encriptada, 
mas o seu certificado é auto-assinado, tal como acontece com os dispositivos deste tipo como, por exemplo, os 
routers domésticos.
Os seguintes ecrãs que mostram o aviso podem variar dependendo do navegador, mas os passos a seguir e os seus 
conteúdos são semelhantes.
No caso do Firefox, insira o endereço IP nos endereços URL:

Selecione o botão Avançadas…:

Em seguida, selecione o botão Aceitar o risco e continuar…:
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Introduza as credenciais na janela pop-up do navegador e prima o botão Aceder:

Durante o primeiro arranque do dispositivo ou uma reposição das definições de fábrica, as credenciais predefinidas 
são:
Nome de utilizador: admin
Password: admin
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9.1 Organização da interface
A interface de utilizador Web está organizada em três áreas que são descritas e ilustradas na imagem seguinte:

Barra superior
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É um elemento fixo que não pode ser movido ou escondido. Apresenta o nome da secção atual e permite 
desconectar-se e alterar o idioma da interface de utilizador Web. Tal alteração não afetará o idioma da interface de 
utilizador do display.
Estas operações são acessíveis através de um menu suspenso, e as línguas suportadas são as mesmas que são 
suportadas para a interface de utilizador do display: Inglês, Italiano, Francês, Alemão, Espanhol, Grego, Português, 
Polaco, Sueco, Holandês e Russo.
Área principal

É a área onde é feita a configuração do dispositivo e varia de acordo com a opção selecionada na estrutura de 
navegação.
Estrutura de navegação
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É usada como menu para alcançar facilmente qualquer parâmetro de configuração. Permite passar eficientemente 
de uma secção para outra. O seu conteúdo é o seguinte:

• Painel de instrumentos
• Contactos
• Definições

• VoIP
• Ligação em rede
• Data e hora
• Display
• Toques
• Idioma da interface de utilizador
• Botões
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• Lista de imagens (não presente na interface de utilizador do display)
• Informações sobre o software

• Controlo do sistema
• Credenciais
• Atualização (não presente na interface de utilizador do display)
• Backup, restauro e reposição das definições de fábrica (O backup e o restauro não estão presentes na 

interface de utilizador do display)
Alguns itens de menu não estão presentes na interface de utilizador do display, uma vez que requerem o 
carregamento e/ou descarregamento de ficheiros que só podem ser feitos a partir desta interface.
Esta estrutura de navegação pode ser comprimida/expandida usando a seta na parte inferior da mesma.
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9.2 Painel de instrumentos
O painel de instrumentos é o ponto de entrada e a página principal que fornece uma visão geral dos parâmetros 
mais importantes e está organizado em quatro secções:

• Informações sobre o dispositivo
• Código do produto
• Nome do dispositivo
• Idioma
• Fuso horário
• Versão firmware

• Parâmetros de rede - Ethernet
• Endereço MAC
• Endereço IP
• Máscara de rede
• Gateway predefinido
• DNS primário
• DNS secundário
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• Parâmetros de rede - WiFi
• Endereço MAC
• Endereço IP
• SSID. É exibido no cabeçalho da mesa ao lado da linha “Parâmetros de rede - Wi-Fi -”

• Informações sobre a instalação
• Nome da instalação
• Domínio SIP
• Ligação SIP
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9.3 Contactos
Os Contactos, também denominados Lista de Contactos na interface de utilizador do display, fornecem as 
mesmas funções fornecidas na interface de utilizador do display: é útil para adicionar, editar, remover e visualizar os 
contactos registados no dispositivo.
Quando se acede à página Contactos, aparece uma tabela de contactos com as suas informações:

O significado de cada coluna é o seguinte:
• Coluna das caixas de verificação: A primeira coluna permite selecionar o contacto para a remoção. Se se 

selecionar a caixa de verificação no cabeçalho da tabela, selecionam-se automaticamente todos os contactos.
• Nome: O nome do contacto
• Tipo: O tipo de contacto que pode ser um dos seguintes:

• Posto interno
• Botoneira externa
• Central
• Câmara
• Atuador

• Identificador SIP: Número de identificação usado para ligar para o contacto. Útil apenas para os postos 
internos, as botoneiras externas e as centrais.

• URL: O endereço URL para receber o streaming. Apenas útil para câmaras IP.
• DTMF: O código utilizado para ativar um atuador. Útil apenas para as botoneiras externas e os atuadores.
• Login: Nome de utilizador para aceder ao endereço URL. Apenas útil para câmaras IP.
• Password: Password para aceder ao endereço URL. Apenas útil para câmaras IP.
• Coluna Editar: Esta última coluna permite alterar o contacto da fila selecionada.

Clicando no cabeçalho de cada coluna, com exceção do primeiro e último, os contactos podem ser dispostos por 
ordem alfanumérica ascendente ou descendente.
Na presença de muitos contactos, a sua visualização pode ser dividida em várias páginas que são acessíveis nos 
comandos de paginação na parte inferior da página à direita.
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9.3.1 Criação de um contacto
No topo direito da página Contactos, o botão Adicionar abre uma janela pop-up cujos parâmetros dependem 
do tipo de contacto, que é o primeiro parâmetro que deve ser escolhido. Em seguida, introduzem-se os seguintes 
parâmetros de acordo com o tipo de dispositivo:

• Posto interno
• Nome
• Identificador SIP

• Botoneira externa
• Nome
• Identificador SIP
• Sequência DTMF

• Central
• Nome
• Identificador SIP

• Câmara
• Nome
• URL
• Login (opcional)
• Password (opcional)

• Atuadores
• Nome
• Sequência DTMF

O identificador SIP é a linha com a qual se pode chegar ao contacto. Se o domínio SIP for diferente do posto interno, 
deve ter o formato <identificador_sip>@<domínio_sip>, caso contrário só pode ter o <identificador_sip>. É um 
parâmetro obrigatório.
Depois de guardar, aparece na parte superior central uma janela pop-up com o resultado da operação:
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9.3.2 Alteração de um contacto
A última coluna da tabela na página Contactos contém o ícone Editar que permite editar as informações do contacto 
da linha selecionada. Aparece uma janela pop-up cujos parâmetros dependem do tipo de contacto exatamente como 
quando um contacto é criado, com a diferença de que os campos já estão preenchidos com as informações do 
contacto.
Depois de guardar, aparece na parte superior central uma janela pop-up com o resultado da operação como quando 
se cria um contacto.
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9.3.3 Eliminação de um contacto
A primeira coluna na página Contactos contém uma caixa de verificação que permite selecionar o contacto para a 
remoção. Quando é selecionada, aparece, no canto superior direito da página, o botão Eliminar os utilizadores 
selecionados:

Se premir este botão, aparece uma janela pop-up de confirmação:
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Para eliminar todos os utilizadores de uma só vez existem alguns métodos.
Se se selecionar a caixa de verificação no cabeçalho da tabela do contacto, selecionam-se automaticamente todos 
os contactos. Em seguida, poder-se-á utilizar o botão acima Eliminar os utilizadores selecionados para eliminar 
todos os contactos de uma só vez.
Um método mais direto para eliminar todos os contactos consiste em selecionar o botão Eliminar todos os 
contactos no topo direito da página. Se for premido, aparece a mesma janela pop-up de confirmação acima e todos 
os contactos são eliminados:
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9.4 Definições

9.4.1 VoIP
Esta página contém duas áreas: a área Configuração SIP e a área Certificados fidedignos.
A área Configuração SIP na parte superior permite configurar os parâmetros necessários para receber/fazer 
chamadas de/para qualquer dispositivo SIP:

• Identificador SIP: Linha identificadora. É um parâmetro obrigatório.
• Identificador de autenticação: Linha de autenticação que normalmente não é exigida pelo servidor SIP. É um 

parâmetro facultativo que pode ser deixado em branco.
• Password: Linha da password. É um parâmetro obrigatório.
• Domínio SIP: Nome de domínio ou endereço IP do servidor SIP. É um parâmetro obrigatório.
• Protocolo SIP: Protocolo de transporte utilizado para encapsular os dados SIP. É um botão de opção com os 

seguintes valores:
• UDP
• TCP
• TLS. Quando se seleciona esta opção, estabelece-se um canal encriptado entre o dispositivo e o servidor SIP. 

Note que quando se seleciona esta opção, o campo seguinte, Regras de verificação TLS, fica ativado.
• Regras de verificação TLS: Indica o modo como ocorre o processo de verificação do servidor SIP:

• CA: Verifica o certificado do servidor utilizando os certificados CA presentes no dispositivo.
• CN: Verifica que o nome de domínio do servidor SIP está contido nos certificados CA que estão presentes no 

dispositivo. 
Os certificados podem ser enviados para a área de Certificados fidedignos  na parte inferior da página.

• Porta SIP: Porta IP do servidor SIP. Os valores válidos são de 1024 a 65535. O valor predefinido é 5060.
• Proxy de saída: Nome de domínio ou endereço IP do servidor proxy de saída.
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O botão Editar no topo direito permite editar qualquer parâmetro SIP e funciona da mesma forma em todas as 
páginas Web:

Se esta configuração e a interface de rede também estiverem corretas, depois de clicar no botão Guardar, o Estado 
SIP no Ecrã principal deverá ficar verde:

E a Ligação SIP no Painel de Instrumentos deverá dizer Conectado:
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Se este for um primeiro arranque, este é o último passo da configuração antes de poder fazer/receber chamadas.
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Adicionar certificados CA
Esta página também permite carregar o certificado CA necessário para validar o servidor SIP e estabelecer uma 
comunicação encriptada. Note que esta operação só pode ser feita a partir desta página e não a partir da interface 
de utilizador do display, uma vez que deve carregar o certificado.
No canto superior direito desta área, o botão Adicionar certificados pode ser utilizado para carregar um certificado 
CA. Aparece uma janela pop-up que permite carregar o certificado:

Quando o carregamento terminar, os dados do certificado são apresentados na tabela Certificados fidedignos:
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Esta tabela contém quatro colunas:
• Coluna das caixas de verificação: A primeira coluna permite selecionar o certificado 
para a remoção. Se se selecionar a caixa de verificação no cabeçalho da tabela, selecionam-se 
automaticamente todos os certificados.
• Emitido por: A autoridade que emitiu o certificado.
• Identidade: Os dados de identificação do certificado.
• Validade: A data de validade do certificado.
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Eliminação de certificados CA
A primeira coluna na página Certificados fidedignos contém uma caixa de verificação que permite selecionar o 
certificado para a remoção. Quando é selecionada, aparece, no canto superior direito desta área, o botão Eliminar 
os certificados selecionados:

Para eliminar todos os certificados de uma só vez existem alguns métodos.
Se se selecionar a caixa de verificação no cabeçalho da tabela de certificados fidedignos, selecionam-se 
automaticamente todos os certificados. Em seguida, poder-se-á utilizar o botão acima Eliminar os certificados 
selecionados para eliminar todos os certificados de uma só vez.
Um método mais direto para eliminar todos os certificados consiste em selecionar o botão Eliminar todos os 
certificados no topo direito desta área. Se for premido, aparece a mesma janela pop-up de confirmação acima e 
todos os certificados são eliminados:
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9.4.2 Ligação em rede
O dispositivo fornece duas interfaces de rede: Wi-Fi e Ethernet.
Só é possível ativar uma das duas interfaces de cada vez.

9.4.2.1 Wi-Fi
A interface predefinida durante o primeiro arranque é Wi-Fi. Quando se acede à página Rede, a lista de redes Wi-Fi 
atualmente acessíveis aparece na Lista SSID:

Uma vez selecionado o SSID e introduzida a respetiva password, se se clicar no botão Ligar, o dispositivo tenta 
ligar-se à rede selecionada, sendo-lhe atribuído um endereço IP dinâmico. Aparece uma janela pop-up com o 
resultado da operação juntamente com um aviso de que o dispositivo será inacessível através do endereço IP 
anterior:
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Note que o PC deve estar dentro da mesma rede para se ligar a esta interface Web.
Se, por qualquer motivo, o dispositivo não conseguir obter um endereço IP dinâmico, irá autoatribuir-se um endereço 
IP de ligação local que poderá ser conhecido após a realização de uma identificação dos dispositivos.
Caso pretenda atribuir um endereço IP estático dentro de uma rede Wi-Fi, a sua configuração deve ser efetuada 
diretamente a partir da interface de utilizador do display.
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9.4.2.2 Ethernet
Uma vez que a interface Ethernet não é a interface predefinida, tem de a selecionar manualmente na opção 
Interface da página Ligação em rede:

Por predefinição, utiliza uma configuração atribuída de modo estático:
• Endereço IP: 192.168.1,142
• Máscara de rede: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1,1
• DNS 1: 192.168.1,1
• DNS 2: 8.8.8.8

Esta configuração estática pode ser alterada conforme desejado, definindo cada um dos campos acima e clicando 
no botão Guardar; aparece uma janela pop-up com o resultado da operação e um aviso de que o dispositivo será 
inacessível através do endereço IP anterior:
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Note que o PC deve estar configurado na mesma rede que o dispositivo para se ligar a esta interface Web.
Se quiser um endereço IP dinâmico, selecione a caixa de verificação DHCP e todos os campos abaixo relativos ao 
endereço IP estático serão desativados:

Se clicar no botão Guardar, aparece uma janela pop-up com o resultado da operação e um aviso de que o 
dispositivo será inacessível através do endereço IP anterior.
Se, por qualquer motivo, o dispositivo não conseguir obter um endereço IP dinâmico a partir do servidor DHCP, irá 
autoatribuir-se um endereço IP de ligação local que poderá ser conhecido após a realização de uma identificação 
dos dispositivos.
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9.4.3 Data e hora
Esta página permite configurar a data e a hora do dispositivo e o seu formato:

Podem selecionar-se as seguintes opções:
• Configuração NTP: Utilize os servidores NTP predefinidos. Estes servidores são utilizados pelo dispositivo 

para sincronizar a data e a hora. Por predefinição, é programada automaticamente, mas se estiver desativada, 
podem adicionar-se servidores NTP definidos pelo utilizador nos campos visíveis na parte inferior da página:
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Esta opção é útil se o dispositivo estiver dentro de uma rede que não consiga chegar aos servidores NTP 
predefinidos.

• Fuso horário automático: Utilize o fuso horário fornecido pelos servidores NTP. Se estiver desativada, 
aparece a próxima opção na parte inferior da página.

• Fuso horário: Por predefinição, está escondido, mas se o Fuso horário automático estiver desativado, é 
possível selecionar um fuso horário a partir da lista de diferentes fusos horários mundiais:
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• Utilizar o formato de 24 horas: Selecione entre um relógio de 12 horas AM/PM e um relógio de 24 horas.
Para manter a data e a hora atualizadas mesmo entre reinicializações, o dispositivo deve contactar um servidor NTP, 
caso contrário não pode fornecer a data e a hora corretas, uma vez que não tem um relógio interno em tempo real 
(RTC).
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9.4.4 Display
Esta página permite configurar todos os parâmetros do display no sistema:

Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
• Nível de luminosidade: Uma barra permite variar a luminosidade do display.
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• Inatividade: O tempo decorrido antes de o display entrar no modo de standby. As diferentes opções são:
• 15 segundos
• 30 segundos
• 1 minuto (predefinição)
• 2 minutos
• 5 minutos
• 10 minutos
• 30 minutos
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• Tamanho dos caracteres: O tamanho dos caracteres em todos os ecrãs, incluindo o Ecrã principal. Esta 
opção não altera o tamanho dos caracteres nesta interface Web. Os tamanhos possíveis são os seguintes:
• Pequeno
• Normal (predefinição)
• Grande
• Enorme
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9.4.5 Toques
Esta página permite configurar todos os parâmetros áudio do sistema, incluindo o volume para os diferentes tipos de 
ações:

Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
• Volume multimédia: Nível de áudio quando uma chamada chega. 
• Volume dos sons tácteis: Nível de áudio ao escrever no teclado ou premir um botão.
• Toque de telefone: Selecione o toque reproduzido quando uma chamada chega. Existem vários toques 

incorporados que pode selecionar:
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• Sinais de toque: Ativa/desativa o aviso sonoro ao escrever no teclado ou premir um botão.
• Sinais sonoros de bloqueio do ecrã: Ativa/desativa o aviso sonoro quando o display entra no modo de 

standby.
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9.4.6 Idioma da interface de utilizador
O ecrã permite alterar o idioma do display. Atualmente suporta:

• Inglês (predefinição)
• Italiano
• Francês
• Alemão
• Grego
• Português
• Polaco
• Sueco
• Holandês
• Russo
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9.4.7 Botões
Esta página permite configurar o comportamento dos botões. Divide-se em duas partes, com uma área à esquerda 
composta por uma coluna com os ícones dos botões. Quando se seleciona o ícone de um botão nesta área, a área 
principal à direita apresenta as opções configuráveis para esse botão específico.
O primeiro e o segundo botão não podem ser configurados, pelo que não são apresentados nesta página.
O terceiro botão, também denominado Chamada para o centro de gestão, pode ser configurado para iniciar uma 
chamada para outro posto interno.
Por exemplo, suponhamos que há mais dois postos internos num pequeno edifício; ao selecionar este botão, a área 
principal apresenta as seguintes opções com um botão de opção para que possa escolher apenas um: 

• Nenhum
• Posto interno A
• Posto interno B

Se se escolher Posto interno A, quando se prime o botão inicia-se uma chamada para esse posto interno.
Se se escolher Nenhuma, aparece o ecrã Chamadas de modo a que o utilizador possa fazer uma chamada 
utilizando o teclado do telefone ou selecionando diretamente o posto interno na coluna esquerda.
Se houver apenas um posto interno, quando se prime o botão, a chamada é automaticamente iniciada:

O quarto botão, também denominado de Vigilância, pode ser configurado para fazer uma chamada de auto-
arranque para uma botoneira externa ou para receber um streaming de vídeo de uma câmara. 
Por exemplo, suponhamos que há apenas uma entrada no complexo de edifícios e duas câmaras de um sistema 
de televisão de circuito fechado; ao selecionar este botão, a área principal apresenta as seguintes opções com um 
botão de opção para que possa escolher apenas uma:

• Nenhum
• Entrada A
• Câmara A
• Câmara B
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Se escolher a Câmara A, quando premir o botão, é visualizado o streaming de vídeo da Câmara A.
Se se escolhe Nenhuma, o botão está desativado e não ocorre nenhuma chamada ou streaming.
Se houver apenas uma botoneira externa ou uma câmara de um sistema de televisão de circuito fechado, quando 
premir o botão começa automaticamente a chamada de auto-arranque ou o streaming de vídeo.
Note que para iniciar uma chamada de auto-arranque ou receber um streaming de vídeo, a botoneira externa ou a 
câmara correspondente deve ter sido previamente configurada na Lista de contactos:

O quinto botão, também denominado Abertura do trinco, pode ser configurado para ativar um atuador.
Por exemplo, suponhamos que há três botoneiras externas no edifício e que cada uma abre uma porta diferente; 
ao selecionar este botão, a área principal apresenta as seguintes opções com um botão de opção para que possa 
escolher apenas uma:

• Nenhum
• Porta A
• Porta B
• Porta C

Se escolher a Porta A, quando premir o botão, a Porta A é aberta se e somente se houver uma chamada em curso 
para a botoneira externa à qual o atuador está ligado.
Se escolher Nenhuma e houver uma chamada em curso, premir o botão tem a mesma função que quando se 
seleciona o botão de abertura de porta na interface de utilizador.
Note que para ativar um atuador, este deve ter sido previamente configurado na Lista de contactos.
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9.4.8 Lista de imagens
Esta página apresenta a lista de miniaturas de imagens que pode usar como pano de fundo para o Ecrã principal:

Há seis imagens predefinidas para escolher. Quando se paira sobre as imagens predefinidas, aparece o ícone 
Visualizar e é possível clicar na imagem:
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Esta ação irá ampliar a imagem numa janela pop-up que permite selecionar a imagem como fundo para o Ecrã 
principal clicando no ícone Definir como fundo:
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A partir desta janela pop-up é possível visualizar todas as imagens selecionando as setas Seguinte ou Anterior.
A partir deste momento, a imagem selecionada é visível como fundo no Ecrã principal:

Esta página também permite carregar imagens personalizadas clicando no botão Adicionar imagens. 
Uma vez selecionada a imagem no PC, aparece o botão Iniciar carregamento no qual é possível clicar. Aparece 
uma janela pop-up que indica que a imagem foi carregada:
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Uma vez carregada, a imagem aparece como uma miniatura por baixo das imagens predefinidas. É possível 
carregar até 20 imagens, cujo tamanho não pode exceder 8 MB cada.
Tal como acontece com as imagens predefinidas, as imagens personalizadas podem ser definidas como fundo:

Quando se paira sobre as imagens personalizadas, para além do ícone Visualizar, que funciona de forma 
semelhante à das imagens predefinidas, aparece o ícone Eliminar que remove a imagem clicando no mesmo:
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Note que só pode utilizar esta página para carregar e remover as imagens, uma vez que a interface de utilizador do 
display não tem esta funcionalidade.
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9.5 Controlo do sistema
A secção Controlo do sistema permite gerir operações específicas do dispositivo, tais como aceder a esta interface 
de utilizador Web, fazer o backup da configuração e atualizar o software.

9.5.1 Credenciais
Esta password é utilizada para aceder aos ecrãs VoIP, Ligação em rede, Data e hora, Botões e Reposição das 
definições de fábrica bem como para aceder a esta interface Web e é necessária para evitar alterações acidentais 
que possam afetar o comportamento do dispositivo:

Ser-lhe-á pedida a password atual e duas vezes a nova password.
A password deve conter pelo menos 4 caracteres.
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9.5.2 Atualização
Esta página permite atualizar o software selecionando o ficheiro de atualização a partir do PC utilizando o botão 
Selecionar ficheiro:

A secção Avançadas pode ser ignorada pois é utilizada apenas pelo QA da Vimar.
Uma vez selecionado o ficheiro, é ativado o botão Iniciar carregamento no qual é possível clicar. É apresentada 
uma janela pop-up a indicar que o ficheiro está a carregar:
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Depois de ter sido carregado, o ficheiro é validado e, em seguida, é iniciado o procedimento de atualização durante o 
qual várias operações padrão são desativadas:

• A interface de utilizador do display é desativada.
• As chamadas SIP são desativadas.

Se o procedimento de atualização terminar com sucesso, uma janela pop-up notifica-o do evento:

Se ocorrer um erro em qualquer fase do processo de atualização, aparece uma mensagem de erro numa janela pop-
up e o dispositivo reinicia:



PT116

40610.S - Posto interno 7" SIP

Independentemente dos resultados da atualização, no final do processo, o dispositivo reinicia sempre.
Durante o procedimento de atualização, a interface de utilizador do display também exibe um ecrã com o seguinte 
comportamento:

• Durante a realização da atualização: Aparece uma roda em movimento e o texto “Atualização em curso... 
Não desligue o dispositivo…”:

• Se a atualização for bem sucedida: A roda e o texto anterior desaparecem e durante 5 segundos, antes de ser 
executado um reinício, aparece no ecrã um ícone de OK com o texto “Atualização bem sucedida! O sistema 
será reiniciado…”:
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• Se a atualização falhar: A roda e o texto anterior desaparecem e durante 5 segundos, antes de restabelecer o 
funcionamento normal, aparece um ícone de Erro com o texto “A atualização falhou!”:

Após o reinício do sistema, a nova versão do software fica visível no Painel de Instrumentos ou no ecrã de 
Informações sobre o software na interface de utilizador do display.
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9.5.3 Backup e restauro
A função de backup permite criar um ficheiro de backup de toda a configuração do sistema, enquanto a função de 
restauro permite carregar um ficheiro e substituir a configuração atual.
Esta função é útil para guardar uma configuração do dispositivo para fins de backup ou para uma instalação multi-
dispositivo onde vários dispositivos com a mesma configuração precisam de ser instalados.
A página Backup e restauro tem quatro botões. Os três primeiros, Backup, Restauro e Reiniciar são descritos 
nesta secção, enquanto o quarto botão, Reposição das definições de fábrica, é descrito na secção seguinte:

O botão Backup permite criar um ficheiro de backup que pode ser guardado no PC. Durante esta operação, aparece 
uma janela pop-up indicando que a operação está em curso e, quando a operação terminar, a própria janela pop-up 
alerta para o seu resultado bem sucedido:
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O backup resultante é um ficheiro encriptado com o nome <endereço_mac>_backup_<data>.dbk que representa:
• <endereço_mac> é o endereço MAC da interface Ethernet do dispositivo sem o separador “:”. Útil para 

distinguir um dispositivo de outro numa instalação onde existam vários dispositivos.
• <data> é a data em que o backup foi criado no formato AAAAMMGG.

Por exemplo, um ficheiro de backup para um dispositivo com endereço MAC bc:f8:11:06:54 criado em 17 de março 
de 2022 terá o nome bcf8110654_backup_20220317.dbk
Isto é importante para distinguir ficheiros de backup que pertencem a diferentes dispositivos.
O botão Restaurar permite abrir a janela de carregamento de ficheiros do navegador a partir da qual se pode 
escolher o ficheiro de backup. Uma vez selecionado um ficheiro, aparece uma janela pop-up indicando que a 
imagem está a carregar:
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Depois de ter sido carregado, o ficheiro é validado e, em seguida, é iniciado o procedimento de restauro durante o 
qual várias operações padrão são desativadas:

• A interface de utilizador do display é desativada.
• As chamadas SIP são desativadas.

Se o procedimento de restauro terminar com sucesso, uma janela pop-up notifica-o do evento:

Se ocorrer um erro em qualquer fase do processo de restauro, aparece uma mensagem de erro numa janela pop-up 
e o dispositivo reinicia:
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Independentemente dos resultados do restauro, no final do processo, o dispositivo reinicia sempre.
Durante o procedimento de restauro, a interface de utilizador do display também exibe um ecrã com o seguinte 
comportamento:

• Ao restaurar a configuração: Aparece uma roda em movimento e o texto “A restaurar a configuração... 
Não desligue o dispositivo…”:

• Se o restauro da configuração for bem sucedido: A roda e o texto anterior desaparecem e durante 5 segundos, 
antes de ser executado um reinício, aparece um ícone de OK com o texto “Restauro da configuração bem 
sucedido! O sistema será reiniciado…”:

Após o reinício do dispositivo, está totalmente funcional com a configuração restaurada.
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• Se o restauro da configuração falhar: A roda e o texto anterior desaparecem e durante 5 segundos, antes de 
restabelecer o funcionamento normal, aparece um ícone de Erro com o texto “O restauro da configuração 
falhou!”:

Note que só pode utilizar esta página para descarregar e carregar o ficheiro de backup, uma vez que a interface de 
utilizador do display não oferece esta funcionalidade.

9.5.4 Reiniciar
Também a partir desta página é possível reiniciar o dispositivo:
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Uma vez premido este botão, o dispositivo desliga todas as operações em curso e executa um reinício.
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9.5.5 Reposição das definições de fábrica
O botão Reposição das definições de fábrica está localizado na parte inferior da página Backup e restauro:

Se premir este botão, aparece uma janela pop-up de confirmação:
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As operações que ocorrem durante este procedimento são descritas na secção Reposição das definições de fábrica. 
Este procedimento pode demorar vários minutos durante os quais o dispositivo é reiniciado. Depois disso, será 
apresentado o primeiro arranque do dispositivo na interface de utilizador do display.
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10 Sistema

10.1 Identificação dos dispositivos
Quando a interface de rede ativa do dispositivo está configurada para obter um endereço IP dinâmico a partir de um 
servidor DHCP, é necessária uma aplicação zeroconf que realize uma identificação dos dispositivos para encontrar 
o seu endereço IP.
Mesmo que o dispositivo tenha um endereço IP estático, mas não conhecido, uma aplicação zeroconf é bastante 
útil.
Um terceiro caso em que é necessária é durante o primeiro arranque em que nenhuma das duas interfaces de rede 
está configurada e o dispositivo tem apenas um endereço IP de ligação local.
Em qualquer dos casos acima referidos, o dispositivo exporta sempre para uma aplicação zeroconf um endereço IP 
juntamente com o seu nome de anfitrião que é usado para distinguir um dispositivo do mesmo modelo do outro, uma 
vez que possui o mesmo formato SMxxxxxx onde SM é uma etiqueta que o identifica como um dispositivo 40610.S 
e os xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço MAC. Por exemplo, se o endereço MAC é 00:c0:08:99:ef:07, o 
nome de anfitrião será SM99ef07.

10.2 Reposição das definições de fábrica
Este procedimento pode ser realizado a partir do display, da Interface de utilizador Web ou de um botão descrito 
mais adiante nesta secção, mas independentemente do local onde foi produzido, restaura a configuração do 
dispositivo tal como era quando foi fabricado. Realiza as operações seguintes:

• Restauro das credenciais predefinidas para os ecrãs das definições e a interface de utilizador Web
• Remoção de todos os contactos
• Remoção do histórico de chamadas
• Remoção de instantâneos de botoneiras externas, posto interno e câmaras IP.
• Remoção das definições de VoIP
• Remoção das definições de Rede
• Remoção das definições do Display
• Remoção das definições dos Toques
• Remoção das definições do Idioma
• Remoção da configuração dos botões
• Remoção das imagens carregadas

Este procedimento pode levar vários minutos para ser concluído.
Reposição das definições de fábrica a partir dos botões
A qualquer momento pode premir o botão DnD durante 20 segundos. Após este tempo, aparece uma caixa de 
diálogo de confirmação com as opções Anular e Confirmar. Se selecionar a opção Confirmar, aparece um ecrã a 
indicar que o procedimento foi iniciado:
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