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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO I  - O I  - O I  - O I  - O I  - APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

INTRODUÇÃO:
Este é o modelo de Telefone com Identificador - ID, podendo ser utilizado também
como Telefone de Portaria na linha de Centrais Flex e Centrix da HDL. Para obter
um máximo retorno no uso de suas funções, a HDL sugere a leitura completa deste
manual antes de seu uso.

CARACTERÍTICAS:
Identificação de chamadas DTMF e FSK;
16 memórias para chamadas geradas com 8 dígitos e tempo de conversação;
61 memórias para chamada recebidas com 8 dígitos com data e hora;
8 memórias de discagem rápida (com um toque);
5 níveis de ajuste do contraste do LCD;
1 saída para Extensão;
Agenda editável com 32 dígitos;
Música de espera em função de retenção;
Viva-voz;
Ajuste do tempo de “flash” disponível para 110/200/600/1.000 milisegundos;
Ajuste do volume de toque;
20 tipos diferentes de toques.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Este produto é um dispositivo elétrico. Não usar o Telefone quando estiver encharcado
de água ou líquidos. Quando em situação de risco, desconectar o cabo da linha
telefônica para manusear o aparelho com segurança.
Não colocar o Telefone perto de banheira, chuveiro ou ambientes similares para
evitar choque elétrico.
Desligar o Telefone antes de limpá-lo. Não usar produtos de limpeza líquidos ou
aerossóis.
Não usar este Telefone para comunicar um vazamento de gás caso esteja nas pro-
ximidades do vazamento.
Evitar utilizar este equipamento durante a ocorrência de descargas elétricas atmos-
féricas (relâmpagos).
Não abrir o equipamento.

CERTIFICAÇÃO ANATEL:
Certificado Número: 3468-11-1968
Emissão em: 01/02/2012
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TECLADO E TECLA DE FUNÇÕES:

Tecla Função

OUT Pressionar a tecla “OUT” continuamente para visualizar a lista
de chamadas saintes
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UP Navegar acima para selecionar a função, item ou N0 desejado.
DOWN Navegar abaixo para selecionar a função, item ou N0 desejado.

DEL Para terminar e sair da função;
Corrigir (apagar) e retornar o último valor inserido;
Pressionar e segurar por 3 segundos para apagar todas as cha-
madas entrantes e saintes da memória.

BACK (DIAL) Permite retornar uma chamada discando o número que está na
lista de chamadas recebidas (usando as teclas “up” e “down”).

M1 até M8 8 posições de números registrados na memória.

SET/STORE Entrar no menu de configuração;
Validar funções;
Salvar números registrados na memória.

VOL Ajustar volume do monofone / toque.
Ajustar volume do viva-voz.

PAUSE Inserir intervalo  de  3,6  segundos numa discagem durante uma
digitação.

MUTE Ao  ser  pressionada  durante  uma  conversação, impede  que  o
outro lado possa ouvir. Para desativar, pressionar novamente.

RING/HOLD Ao  ser  pressionada com o telefone no gancho, permite selecio-
nar entre os 20 tipos de toques diferentes;
Durante  uma  conversação, irá tocar uma música de espera na
linha.

FLASH/BRT No Telefone: quando  receber  um  tom de chamada ocupada ou
for digitado um número errado, pressionar para desligar e fazer
uma nova chamada;
Numa Central Pública (linha  de  Operadoras): usada  para  fun-
ções específicas durante uma ligação;
Num Ramal de PABX: usada para transferir chamada para outro
ramal.
Ao  ser  pressionada com o telefone no gancho, ajusta o contras-
te do display.

REDIAL Faz a rediscagem da última chamada realizada.

LED IN USE Permanece aceso durante uma conversação  ou monofone fora
do gancho.

H.F Viva-voz
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO II  - INSTO II  - INSTO II  - INSTO II  - INSTO II  - INSTALAÇÃOALAÇÃOALAÇÃOALAÇÃOALAÇÃO

LOCAL DA INSTALAÇÃO:
Instalar o telefone num local seco, ventilado e livre de gás corrosivo.

ENTRADA DOS CABOS E AJUSTES DO TELEFONE:

Instalação da Linha Telefônica Externa (Opção 1):
Conectar o cabo telefônico na parte traseira do telefone na entrada “LINHA TELE-
FÔNICA EXTERNA OU RAMAL DE PABX” e a outra extremidade na tomada tele-
fônica (conector RJ11).

Instalação de um Ramal de PABX (Opção 2):
Conectar o sinal do ramal de uma Central Telefônica PABX na parte traseira do
telefone na entrada “LINHA TELEFÔNICA EXTERNA OU RAMAL DE PABX” e a
outra extremidade no próprio ramal da Central.

Instalação da Extensão (opcional):
É possível fazer a extensão da Linha Telefônica / Ramal do PABX, para um segundo
telefone adicional (Exemplo: Telefone sem Fio - SF). Utilizar o conector “EXTEN-
SÃO”.

PROCEDIMENTOS PARA USO BÁSICO DO TELEFONE:
Retirar o monofone do gancho e ouvir o tom de discagem. Isto significa que o Tele-
fone está pronto para uso.



Telefone com Identificador - ID   9

INSTALAÇÃO DAS PILHAS (3 X AA):

INSTALAÇÃO COMO TELEFONE DE PAREDE:
Para fazer a instalação, utilizar broca de 6mm para fazer os furos (utilizar os furos no
fundo do Telefone como gabarito). Utilizar 2 buchas e 2 parafusos de 27mm para
fixar na parede. Deslocar o apoio da base do Telefone, para que o mesmo possa ser
instalado na parede, mantendo-o apoiado na posição horizontal (ver figura a seguir).

Observação: para evitar que o monofone não caia quando for colocado no gancho,
deslocar em 90º o pino abaixo da chave de gancho.
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO III - PRO III - PRO III - PRO III - PRO III - PROGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÕES: MENU DE CONFIGURAÇÕES:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração. No display será mostrado SET 1 DATE. Navegar acima ou abaixo
para rever outras configurações. Pressionar SET/STORE novamente para iniciar  a
configuração. Depois de terminar a configuração, pressionar SET/STORE para sal-
var. Seguir para a próxima configuração.
Para todos os menus existentes:
Pressionar a tecla SET/STORE para entrar e, ao final dos ajustes, salvar;
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para navegar ou alterar os valores de ajuste;
Pressionar a tecla DEL para sair.

Relação das Funções disponíveis: SET 1  DATE  /  SET 2  CODE  /
SET 3 PCODE / SET 4  AUTO IP (desativada)  /  SET 5  ALERT / SET 6  FLASH

AJUSTANDO DATA E HORA:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração.
No display será mostrado SET 1 DATE.
Pressionar o botão SET/STORE novamente.
O dispay mostrará os dois últimos dígitos do ano piscando: 20 ”12”.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para alterar e ajustar o ano correto.
Pressionar SET/STORE para salvar o ano e passar para o ajuste seguinte: mês.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para alterar e ajustar o mês correto.
Pressionar SET/STORE para salvar o mês e passar para o ajuste seguinte: dia.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para alterar e ajustar o dia correto.
Pressionar SET/STORE para salvar o dia e passar para o ajuste seguinte: casa da
dezena da hora. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para alterar e ajustar a casa
da dezena da hora correta.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da dezena da hora e passar para o
ajuste seguinte: casa da unidade da hora. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da unidade da hora correta.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da unidade da hora e passar para o
ajuste seguinte: casa da dezena do minuto. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da dezena do minuto correto.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da dezena do minuto e passar para o
ajuste seguinte: casa da unidade do minuto. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da unidade do minuto correto.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da unidade do minuto e passar para o
ajuste seguinte: SET 2 CODE ou pressionar a tecla DEL para sair.
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AJUSTANDO CÓDIGO DE ÁREA LOCAL (DDD):
Esta função irá suprimir o código DDD de uma chamada recebida e identificada na
tela do display. Por exemplo, se o número recebido for (11) 4025-6500, ajustando o
código 11 nesta função, o número mostrado no display será somente o número
principal 4025-6500 (sem o código DDD na frente).
Procedimento:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração. No display será mostrado SET 1 DATE.
Pressionar as teclas UP ou DOWN para chegar até o item SET 2 CODE.
Pressionar SET/STORE novamente para iniciar a configuração.
O display mostrará o primeiro dígito piscando: - - - - -
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para selecionar o primeiro dígito.
Pressionar SET/STORE para validar o primeiro dígito selecionado e seguir para o
próximo dígito. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para selecionar o segundo
dígito.
Pressionar SET/STORE para validar o segundo dígito selecionado e seguir para o
próximo dígito e assim sucessivamente. Caso queira interromper o processo após o
segundo dígito (exemplo: para o caso do DDD ser apenas 11), após o segundo
dígito cadastrado, digitar DEL para terminar e sair da função.

AJUSTANDO O CÓDIGO PARA FAZER UMA
RECHAMADA QUANDO O TELEFONE ESTIVER INS-
TALADO NUM RAMAL DE PABX:
Estando o Telefone instalado como Ramal de PABX, normalmente utiliza-se o códi-
go “0” (zero) para acessar a linha externa e depois realizar a chamada.
Desta forma, para o Telefone realizar uma rechamada (REDIAL) de um número
registrado na memória, será necessário cadastrar o código “0” para permitir o correto
funcionamento do Telefone no ramal do PABX. Desta forma, estando registrado na
memória o número 4025-6500, quando o mesmo for selecionado (através das teclas
da navegação  “UP” ou “DOWN”), ao se pressionar a tecla REDIAL, o Telefone
automaticamente discará o “0” (zero), dará uma breve pausa e a seguir, discará
4025-6500.
Procedimento:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração. No display será mostrado SET 1 DATE.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para chegar até o item SET 3 PCODE.
Pressionar SET/STORE novamente para iniciar  a configuração.
O display mostrará o primeiro dígito piscando: -
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para selecionar o dígito.
Pressionar SET/STORE para validar o dígito selecionado.
Digitar DEL para terminar e sair da função.
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AJUSTANDO O CÓDIGO AUTO IP:
Esta função não está disponível para este Telefone.

AJUSTANDO O ALARME:
Usado para configurar os parâmetros do alarme: hora, minuto e ligar/desligar.
Procedimento:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração. No display será mostrado SET 1 DATE.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para chegar até o item SET 5 ALERT.
Pressionar SET/STORE novamente para iniciar a configuração.
O display mostrará a casa da dezena da hora piscando. Pressionar as teclas “UP” ou
“DOWN” para alterar e ajustar a casa da dezena da hora correta.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da dezena da hora e passar para o
ajuste seguinte: casa da unidade da hora. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da unidade da hora correta.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da unidade da hora e passar para o
ajuste seguinte: casa da dezena do minuto. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da dezena do minuto correto.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da dezena do minuto e passar para o
ajuste seguinte: casa da unidade do minuto. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para alterar e ajustar a casa da unidade do minuto correto.
Pressionar SET/STORE para salvar a casa da unidade do minuto e passar para o
ajuste seguinte: ON (ligar o alarme) ou OFF (desligar o alarme) . Pressionar as
teclas “UP” ou “DOWN” para ligar (ON) ou desligar (OFF) o alarme.
Pressionar SET/STORE para salvar a configuração e seguir para o próximo ajuste:
SET 6 FLASH. Pressionar a tecla DEL para sair.

AJUSTANDO O TEMPO DE “FLASH”:
Usado para configurar o tempo de “flash” do Telefone entre 4 valores disponíveis:
1- 110ms, 2 - 300ms, 3 - 600ms  e 4 - 1.000ms.
Opção do tempo de “flash” padrão de fábrica: 2 - 300milisegundos.
Procedimento:
Com o monofone no gancho, pressionar o botão SET/STORE para entrar no menu
de configuração. No display será mostrado SET 1 DATE.
Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para chegar até o item SET 6 FLASH.
Pressionar SET/STORE novamente para iniciar a configuração.
O display mostrará a opção desejada piscando. Pressionar as teclas “UP” ou “DOWN”
para escolher qual opção de tempo se deseja escolher:
1- 110ms /  2 - 300ms / 3 - 600ms  / 4 - 1.000ms.
Pressionar SET/STORE para salvar a configuração e seguir para o próximo ajuste:
SET 1 DATE. Pressionar a tecla DEL para sair.
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IV - OPERAÇÃOO IV - OPERAÇÃOO IV - OPERAÇÃOO IV - OPERAÇÃOO IV - OPERAÇÃO

OPERAÇÕES COM O MONOFONE NO GANCHO:

Recebimento de chamadas:
Ao receber uma ligação,  o Telefone irá mostrar automaticamente no display a data,
hora e número da chamada recebida,  fazendo o registro (memorizando) desta.
Quando for uma chamada nova, no display será mostrado o ícone "NEW". Sendo
uma chamada de um número repetido (já registrado anteriormente), no display será
mostrado o ícone "REP".

Visualização das chamadas recebidas e rechamadas:
Com o monofone no gancho, pressionar as teclas “UP” ou “DOWN” para visualizar a
lista de chamadas entrantes. Ao final da lista de registro de chamadas será mostra-
da no display “---- END----”.

Visualização das chamadas geradas:
Com o monofone no gancho, pressionar a tecla “OUT” continuamente para visualizar
a lista de chamadas saintes. Ao final da lista de registro de chamadas será mostrada
no display “---- END----”.

Ajuste do brilho do display (LCD):
Com o monofone no gancho, pressionar a tecla “FLASH/BRT”. Será mostrado no
display  “LCD 3”. Pressionar novamente a tecla “FLASH/BRT” para escolher entre
os 5 níveis de ajuste do LCD desejado.

Discagem do número:
Digitar o número desejado (caso esteja incorreto, usar a tecla “DEL” para apagar).
Pressionar as teclas “H.F” ou “DIAL” para gerar a chamada.

Apagar o número:
Navegar com as teclas “UP” ou “DOWN” (para ligações entrantes) ou “OUT” (para
ligações saintes) e selecionar o número que se deseja apagar.
Pressionar o botão “DEL” para apagar o número escolhido.
NOTA: pressionar a tecla “DEL” e segurar por 3 segundos para apagar todas as
chamadas entrantes e saintes da memória.

Ajuste do tipo de toque do telefone:
Com o monofone no gancho, pressionar a tecla “RING/HOLD” para selecionar entre
os 20 tipos de toques diferentes.
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Ajuste do volume do toque do telefone:
Com o monofone no gancho, pressionar a tecla “VOL” para configurar o volume do
toque.

OPERAÇÕES COM AS MEMÓRIAS (M1 ATÉ M8):

Salvar o número:
Com o monofone no gancho, digitar um número desejado ou selecionar a partir da
lista de chamadas (entrantes e saintes). Pressionar a tecla “SET/STORE”  para sal-
var. No display será mostrado “STORE IN”. Para salvar, escolher e pressionar uma
das oito teclas de memória Mx (onde x varia de 1 até 8) no painel frontal.

Discar o número:
Com o monofone no gancho:
Pressionar a tecla de memória desejada Mx (onde x varia de 1 até 8). O respectivo
número salvo será mostrado no display. Pressionar as teclas “H.F” ou “REDIAL” e
ele será discado automaticamente.
Com o monofone fora do gancho:
Pressionar a tecla de memória desejada Mx (onde x varia de 1 até 8).  O respectivo
número salvo será discado automaticamente.

OPERAÇÕES COM O MONOFONE FORA DO GAN-
CHO:

Música de espera em retenção:
Durante uma conversação, pressionar a tecla “HOLD” e o Telefone irá tocar uma
música de espera na linha.  É possível colocar o monofone no gancho sem desligar
a chamada. Para retomar a chamada, retirar o monofone do gancho para prosseguir
com a conversação.

Cronômetro do tempo de conversação:
Conta automaticamente o tempo decorrido da chamada.

Função “Flash”:
1 - Quando receber um tom de chamada ocupada ou for digitado um número errado,
pressionar a tecla “FLASH” para desligar e fazer uma nova chamada;
2 - Durante uma ligação numa Central Pública (linha de Operadoras), a tecla “FLASH”
é usada para funções específicas;



Telefone com Identificador - ID   15

3 - Quando o Telefone estiver instalado em ramal de PABX, também poderá ser
usado para transferir uma chamada para outro ramal. Para transferir, pressionar o
botão “FLASH” e depois digitar o número do ramal desejado. Após a transferência
(com ou sem consulta), colocar o monofone no gancho.

Função “Mute” (Mudo):
Durante uma conversação, quando não se deseja que o outro lado possa ouvir, se
pode pressionar a tecla “MUTE”. A função será desativada pressionando-se nova-
mente esta tecla, restabelecendo a conversação normalmente.

Função “Pause”:
Pressionando a tecla “PAUSE” durante uma digitação, é inserido um intervalo de 3,6
segundos na discagem. Após este tempo, o telefone irá retornar a digitação.
Usada para inserir um atraso de tempo numa sequência de discagem. Esta função
é utill quando utilizadas em PABX pois, permite discar o código de acesso à linha
(Exemplo: "0") mais uma pausa seguida do número desejado.

Função “Vol” (ajustar volume do áudio do “viva-voz”):
Durante uma conversação em modo “viva-voz”, pode-se pressionar a tecla “VOL”
para configurar o volume do áudio do “viva-voz”.
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