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Parabéns 

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e 
segurança AGL. O interfone com ramal externo sem fio S100WL 
alia a intercomunicação entre ramais internos e externos sem a 
necessidade de uso de fios entre os ramais. Assim, oferece 
mobilidade, conforto ao falar em viva-voz e facilidades como a 
identificação de chamadas internas e dos painéis externos, 
permite ainda que você converse com o visitante e comande a 
abertura de portas ou fechaduras elétricas. O sistema sem fio 
pode ser expandido para até 5 extensões, combinando ramais 
internos e ramais externos.Você poderá atender chamadas e 
abrir portas ou fechaduras remotamente. Possui ainda conexão 
para Botoeira, Central de Alarme e Sensor Magnético, além de 
alarme de violação tipo TAMPER do Painel ramal externo. AGL 
pensa em você e em sua família e leva mais comodidade e 
praticidade para o seu dia a dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUIDADOS E SEGURANÇA 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Instale o interfone  próximo a uma tomada de energia elétrica. Para limpar o 

produto, desligue a base da rede elétrica. 

 

 
Escolha um local adequado para a instalação do interfone e ramal 

externo. Evite colocar o interfone próximo de aparelhos que produzam 

calor ou gerem ruídos elétricos como motores, fornos de micro-ondas, 

televisores, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e 

lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, 

mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e 

posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Além disso, 

evite instalar o ramal externo dentro de caixas metálicas, pois elas 

podem limitar o alcance.  

Evite o uso do interfone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.) 

Para evitar risco de choque, caso seja necessário conectar algum periférico ao 

ramal externo, certifique-se de que a alimentação AC (rede elétrica) esteja 

desligada ou desconectada. 

Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use 

limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos 

químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, 

originando estragos permanentes. 

Não exponha o interfone ou a base à chuva ou umidade. Caso isso 

aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o 

compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos causados 

pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência 

técnica autorizada. 

 
Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone 

e na base. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica 

autorizada da AGL ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja 

feito de forma adequada. Nunca remova o invólucro da bateria.  

Não exponha o interfone ou a base ao sol ou ao calor excessivo. 

Este produto não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se 

que esse não seja o único aparelho intercomunicação de sua residência. No 

caso do ramal externo, utilize as chaves para as fechaduras. 

Nunca abra o seu interfone, troque ou substitua peças, exceto a bateria. 

Evite o uso do interfone ou da base durante uma tempestade 

Ao final da vida útil, o produto poderá ser devolvido ao fabricante ou 

entregue a uma Assistência Técnica Autorizada AGL para o descarte 
adequado. 



 

ITENS INCLUSO NA EMBALAGEM 

KIT COMPLETO AGL S100-WL 
 

 Porteiro S100-WL 

 Interfone  S100-WL 

 Base  S100-WL 
 Fonte S100-WL P6-075050 EU ou P6-075030 EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

•Comunicação entre porteiro eletrônico e interfone sem fio; 
• Abertura de 2 fechaduras; 
• Fácil instalação; 
• Módulo interno funciona como interfone e telefone; 
• Bivolt 90-240 volts; 
• Possível instalar até 2 porteiros + 2 interfones 
  cada porteiro abrindo 2 fechaduras; 
• Áudio com melhor qualidade. 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

                           
 

Faixa de Freqüência 
 

1910 a 1920 MHz 
 

Canais 
 

120 canais Duplex 
 

Alcance do Porteiro com 
o Interfone  

80 metros área aberta sem 
barreira 

Potência de Portadora <250mW 

Modulação GFSK 

Estabilidade de 
Freqüência 

< ± 50 KHz 

Tempo de carga Aproximadamente 15Horas 

Temperatura Ambiente Normal: 15℃ ~ 35℃, 
Extreme: 0℃ ~ 40℃ 

Umidade 0%~90% 

Dimensões (mm) (Base) 
132,1 x 132,1 x 68,5 

(Telefone) 
159,3 x 48,4 x 28,9 

(Porteiro) 
176.5 x 60 x 34 

Fonte de Energia Entrada de telefone interno 
(base): 7.5V, 300mA; 
Entrada (monofone):  

Ni-MH 1.2V x 2, 600mAh 
Entrada da estação exterior: 

 2 pilhas alcalinas de tamanho C 

 
 
 
 
 
 



 
CACTERÍSTICAS GERAIS  

 
Interfone S100-WL 

 
• Tecnologia DECT de 1,9 GHz com GAP 
• Até 5 aparelhos para opcional para uma base 
• Até 4 bases para operação de interfones 
• Agenda telefônica com até 50 nomes 
• 10 toques e volume selecionável (5níveis + off) 
• Tom da tecla ON / OFF selecionável 
• Viva-voz 
• Chamada interna (intercomunicador) 
• Transferência de chamadas internas 
• Conferência de 3 vias 
• Volume da comunicação do alto-falante ajustável (5 níveis) 
• Proteção de programação com senha no interfone 
• Rediscar, Flash, Pausa, Silenciar 
• Modo de discagem TONE / PULSE selecionável 
• Exibição de duração da chamada 
• Relógio em tempo real (tempo definido) 
• Bloqueio do teclado 
• 13 idiomas selecionáveis 
• Atendimento automático ON / OFF selecionável 
• Despertador incluem opção de soneca 
• Configuração do nome do monofone 

 
Porteiro S100-WL: 

•Compatível com interfone de áudio interno 
•Chamando o interfone interno e configurando a conversação 
•Desbloqueio (opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 
Interfone S100-WL: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Interfone S100-WL Interior (Base) 

 
 



 
 
 

Porteiro S100-WL:                          
 

 
 
                  
 
 
 
 

    NF/C:Saída contato seco normalmente fechado 

 

    NA/C:Saída contato pulsante para fechaduras 

 

    FF: Saída 12V pulsante para fechaduras elétricas 
 

90-260V:  Entrada de alimentação 90–260 Vac  (50/60 Hz), 

utilize um cabo com bitola máxima de 2,5 mm². 

BOT: Entrada de botoeira para acionamento das saída FF 



 
 
 
INSTALAÇÃO BÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DAS TECLAS 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
Tecla de discagem / Alto-falante 
Faça / atender uma chamada. 

Ativa o viva-voz, se pressionado durante uma chamada. 

 

Tecla Finalizar 
Terminar uma chamada. 

Pressione e segure para ligar/desligar 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tecla de navegação: 

 

Tecla Acima 
Percorra as listas e as opções do menu. 

Aumentar o volume do fone / viva-voz durante uma chamada. 

 

Tecla  Agenda 
Percorra listas e opções de menu. 

Diminua o volume do fone / viva-voz durante uma chamada. 

 

 
Tecla Esquerda 
Configurar uma chamada interna para outro interfone. 

Transferir uma chamada recebida para outro interfone. 

Configurar uma chamada em conferência com uma linha externa 

e um fone interno 

 

Tecla Redial 
Digite o livro de remarcação, 

Insira uma pausa quando pré-marcar um número. 

 

Tecla Menu/Ok 
Entre nas funções do menu no modo de espera. Confirme 

seleções e ações. 

 

Tecla Cancela/Mute 
Volte para o menu anterior. Entra para mudar durante uma 

chamada. 

Delete um dígito incorreto 

 



 
 

 
 

 
 
ÍCONES DE DESCRIÇÃO DO DISPLAY 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
INSTALANDO BATERIAS  

Tecla Bloqueio 
Pressione e segure para ligar / desligar a função de bloqueio do 

teclado. 

Configure uma chamada em conferência 

 

Nova Chamada 
Indica que você perdeu uma ou mais chamadas. 

 

 

 

Fora do Gancho 
Indica que a linha está comprometida. 

 

Viva-Voz 
Indica a função Viva-Voz está ativado. 

 

Ícone da Bateria 

Indica o nível de carga da bateria. 

 
Ícone do Sinal 
Indica se a corrente sinal existe ou não.  
Se o aparelho está muito longe da base,este ícone piscará no 

display. 

 
Bloqueio do Teclado 
Este ícone aparece quando o teclado está bloqueado. 

 



Telefone S100-WL Interior 

 

 

 

                                                      
 

  
 
 
 
INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO   

Telefone S100-WL Interior  

                                                
                                                   

As pilhas Ni-MH recarregáveis  

(tamanho AAA, 1.2V,600mAh)  
 Instale as pilhas. 

 

 1-Deslize a tampa da 

bateria na direção da 

seta e puxe para fora. 

 

2-Insira pilhas novas 

conforme indicado, 

combinando polaridade 

correta (+, -). 

3-Para fechar,deslize a 

tampa para cima 

até que ela se encaixe no 

lugar. 

 

ATENÇÃO: 

Invertendo a orientação pode danificar o aparelho. 

As baterias precisam ser substituídas se elas não 
recuperam seu armazenamento completo 

capacidades após a recarga.Ao substituir as 

baterias,use sempre de boa qualidade Ni-MH pilhas 

recarregável.  
Nunca use outras baterias ou pilhas alcalinas 

convencional. 

 

1- Conecte a extremidade modular 

do adaptador de energia AC 

ao conector de energia da base, em 
seguida, conecte o adaptador AC 

em uma tomada. 

 



  Porteiro S100-WL 
        
                                                         

                                                       
 
 
                     
 
LIGAR/DESLIGAR S100-WL INTERFONE 

 
 
 
                                                                      

  
 
 

2- Para desligar o interfone, mantenha a tecla  pressionado até que a tela 

desligue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Escolha um local adequado para a 

instalação do Porteiro S100-WL.  

Instale em uma altura média de de 1,60m. 

 

2-Fixe o produto na parede 

utilizando Bucha S5 e parafusos de 

3,6mm. 

 

3-Conecte os fios de Fase e 

Neutro em 90-260 Volts 

Obs.: Para evitar acidentes, conecte o 

cabo AC por último. Faça a instalação 

com a rede AC desenergizada. 

Se o monofone estiver no modo desligado, quando você coloca o fone na base, 

liga automaticamente. Para ativar o interfone, siga estes passos: 

 
1-Para ligar o aparelho quando estiver desligado, 

pressione e segure a tecla  até ligar o display. Ao 

ligar, o monofone entrará no modo de busca por uma 

base registrada. Uma mensagem como da figura será 
exibida ao usuário e o ícone do sinal área piscará. 

 

Se a busca pela base registrada for bem sucedida, o monofone entrará no modo de 

espera, o display mostrará: o número do aparelho ou o nome do aparelho (se você 
tiver o nome salvo), o ícone de sinal, ícone da bateria e hora atual. Se a busca pela 

base registrada não for bem sucedia, o aparelho se comportará de acordo com a 

condição apresentada na figura a cima (A Procurar). 
 

 



                                                                     
                                                                           
   
 
INTERFONE S100WL - CONFIGURAÇÕES 

RECEBER UMA CHAMADA 
Quando uma nova chamada é recebida, informações aparecerão no Display. 
Se o chamador puder ser identificado, o número de intefone é exibido. 

 

1. Para atender a chamada, pressione a tecla  se você ativou a função 

Resposta Automática, quando o aparelho está na base,basta levantá-lo 

para atender. 

2. Para encerrar a ligação, pressione a tecla  ou posicione o monofone 
na base. 

 
Resultado: Depois de f inalizar a chamada, o display exibe a duração da chamada. 

 

Notas: Você pode selecionar o volume da campainha usando a tecla ou  
quando o telefone toca com um chamada recebida. 

 
 

Se o tom de toque polifônico estiver definido, o tom pode continuar por 4 segundos 

após o desligamento da chamada ou após o interfone paralelo tenha respondido a 
chamada. 

 

AJUSTE VOLUME DE  ÁUDIO 

Durante uma conversa,você pode usar a tecla ou   para ajustar o nível do 

áudio de ouvir ou do viva-voz,(se ativado). São 5 níveis de volume. O volume 
selecionado será exibido no Display. 

 

AJUSTE DE CAMPAINHA 
Você pode selecionar seu próprio toque e volume. 
Resultado: Você pode selecionar o tipo de toque (melodia 1 até 10) ou ajustar o 

volume do toque de 1 até 5 ou desligado. Quando você escolhe o tipo toque ou 

ajusta o volume, o interfone reproduz o melodia e soa o volume selecionado. 

 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou   para escolher DEFIN AUSC em seguida, 

pressione  

3. Pressione a tecla ou  para escolher REG TOQUE e pressione

 

Nota: 
Quando a energia da bateria estiver muito baixa, 

se você colocar o fone na base, o visor mostrará 

como a figura ao lado.CARREGAR TOTALMENTE  A 
BATERIA ANTES DE USAR. 

 



4. Pressione a tecla ou  para escolher TOQUE INT e TOQUE EXT 

pressione  

5. Pressione a tecla ou para escolher o MELODIA ou VOLUME e 

pressione  

6. Pressione a tecla  para confirmar e  pressione  para sair de 

programação. 

 
BLOQUEIO DE TECLAS 
 

Se você ativar esse recurso, todas as teclas serão bloqueadas. Você pode atender 

chamadas usando a tecla . Mas quando você desliga o telefone retorna ao modo 
bloqueado.Esse recurso é útil para evitar que pressione as teclas por engano. 

Para travar o teclado,é só manter pressionado a tecla  até o visor mostrar AUSC 

BLOQ e o aparecera no visor o ícone  

Para desbloquear as teclas, mantenha a tecla pressionada novamente 

até que o ícone de bloqueio de teclas desapareça do display.  

 

Nota: 
No modo bloqueado, se você pressionar qualquer tecla,o telefone irá gerar um tom 

de aviso,A mensagem "AUSC BLOQ" será exibida novamente. 

SELECIONANDO UM  IDIOMA 
 

O aparelho suporta vários recursos pré-definidos de idiomas.Você pode mudar o 
idioma usado para exibir as mensagens do menu. 

 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a 

tecla  

3. Pressione a tecla ou  escolha o IDIOMA,em seguida pressione

 

4. Os idiomas serão exibidos pressione a tecla ou  para percorrer 

as opções,cada idioma será exibido em seu próprio idioma 

5. Pressione a tecla  para selecionar o idioma e você ouvirá um sinal 

sonoro de confirmação e pressione  para sair de programação. 

 
 

NOME DO INTERFONE SEM FIO 
"HS" é o nome padrão do aparelho.O rótulo HS é exibido no modo de espera. Você 

pode modificá-lo pelos seguintes passos: 

1. Pressione a tecla  



2. Pressione a tecla ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a 

tecla  

3. Pressione a tecla ou  para escolha ROTULO AUSC e,em seguida 
pressione a tecla   

4. Você pode digitar o nome do aparelho (até 6 caracteres) usando as 

teclas alfanuméricas (use a tecla  para apagar a anterior se 

necessário), depois pressione confirmar e  pressione  para sair 
de programação. 

5. O nome do aparelho será modificado. 

 
RESPOSTA AUTOMÁTICA 
Com esse recurso,você pode atender uma chamada apenas pegando o aparelho da 

base sem pressionar nenhuma tecla. 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a 

tecla  

3. Pressione a tecla ou  para escolha RESPOS AUTO,em seguida 
pressione a tecla  

4. Pressione a tecla ou  para escolha ON/OFF para  

Ativar / Desativar a função e pressione a tecla , você ouvirá um bipe 

de confirmação e  pressione  para sair de programação. 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO INTERFONE S100WL 
Você pode localizar o intefone a partir da base fazendo-o tocar com um tom especial. 

É útil para localizar um intefone perdido. 

Pressione a tecla  na parte inferior da base por 1 segundos, todos os aparelhos 
registrados a base tocarão por cerca de 60 segundos. 

Para parar a localização, pressione a tecla  na base novamente ou qualquer tecla 
no aparelho. 
 

Nota:  Em um pressionamento de tecla  longo, maior ou igual a 5 segundos, a 

base entrará em modo de busca. 

 
VIVA VOZ 
Durante a chamada,você pode ligar o viva-voz no intefone.Nesse 
modo você pode simplesmente colocar o seu aparelho em uma superfície (por 

exemplo,uma mesa) e desfrutar do conforto da conversa em Viva-Voz. 

 



Para ativar o recurso,pressione a tecla  durante uma chamada (linha ocupada).O 

ícone aparece no Display. 

 

Para desativar o recurso e continuar falando modo normal,pressione a tecla 
novamente e o ícone desaparecerá. 

Notas: 
Antes de colocar o fone perto de seus ouvidos,certifique-se de ter desligado o viva-

voz. 
  
 

RESET DA BASE (EXTENSÕES)  INDIVIDUALMENTE 
Esta função permite excluir um aparelho registrado na base.    

 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN BASE e presione  

3. Pressione a tecla novamente para escolher o TERM AUSC  O visor 
mostra "PIN?" para lhe perguntar para introduzir o código PIN(o código 

PIN predefinido é"0000"). Em seguida, pressione a tecla  

4. Pressione a tecla ou  selecione um aparelho (HSX).E se você 

seleciona o aparelho atual ou não existente,um tom de aviso será ouvido. 

5. Pressione a tecla para confirmar,aparelho vai se comportar de acordo 

com o condição (Não Registrado). 

 

TEMPO DE FLASH 
Você pode selecionar para alterar o tempo de flash pelo seguintes passos: 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN BASE e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha HORA FLASH e presione  

4. O Display mostra a configuração atual,use a tecla ou  escolha 

  CURTO/LONGO e presione   para confirma e  pressione  para sair de 

programação. 
MODIFICAR SENHA 
Esta função permite alterar o número SENHA da Base atualmente ativa.  
O padrão PIN é (0000) 

 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN BASE e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha MODIF PINO e presione  

4. O visor mostra "PINO?" para pedir-lhe para insira o PIN antigo.Digite e 

pressione .Se o código PIN antigo estiver correto,você será solicitado 

a inserir um novo código PIN NOV,caso contrário um bipe de aviso soará 
e o aparelho retornar ao menu MODIFICAR PIN. 



6. Digite o novo PIN, pressione a tecla . Você irá ser solicitado para 

CONFIRM o código PIN,digite novamente,pressione  para sair de 

programação. 
 

CONFIGURAÇÕES DO ALARME 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC  

3. Pressione a tecla  para escolher ALARME 

4. O visor mostra o conjunto atual Pressione a tecla ou  escolha 

ON/OFF e pressione  para confirma. 

5. Se selecionar ON,o Display indica para inserir a hora no formato HH: MM. 

6. Pressione a tecla ,um bipe soa e o Display mostra SNOOZE ON /OFF, 

você pode pressionar a tecla ou  escolha Ativar ou Desativar a 

função SNOOZE no alarme e pressione o botão  para confirma e 

pressione  para sair de programação. 

 

7. Quando o alarme soar,pressione qualquer tecla para desligar. 

 
Notas: 

 No passo 5 você precisa inserir o tempo em 24-Formato de hora. 

 Se você pressionar qualquer tecla no momento certo,alarme para tocar,o 

alarme ficará em silêncio. 

 Se você escolher SNOOZE ON, o alarme ira tocar em intervalos regulares 
de 10 minutos. 

 

CONFIGURAÇÕES DO ÁUDIO 
Você também pode usar o menu para ajustar o áudio volume. 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha REG AUDIO  e presione  

4. Pressione a tecla ou  escolha VOL AURIC ou VOL ALTIF, 
e presione  

5. O Display mostra a configuração atual. Pressione a tecla ou  

escolha  o nível de volume (VOLUME 1-VOLUME 5) e presione  

para confirma e pressione  para sair de programação. 

 

TOM DA TECLA 
Toda vez que você pressiona uma tecla, seu aparelho reconhece com um tom de 
tecla. Você pode desativar os tons das teclas para o silencioso.Em certos 

condições de erro, um tom de aviso soará quando uma tecla incorreta é pressionada. 



1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha REG TOM  e presione  

4. Escolha TOM PRINCP e presione  

5. Você pode usar a tecla ou  escolha a opção ON ou OFF para 

poder Ativar ou Desativar esta função. 

6. Pressione a tecla  para confirma,e pressione  para sair de 

programação. 
 

Nota: 
Para uso normal, recomendamos que você deixe o tom da tecla ativado. 

Isto faz o telefone mais fácil de usar. 
 

DEFINIR FORMATO DATA E HORA 

Formato de Data 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha DATA  & HORA e presione  
 

4. Pressione a tecla ou  escolha FORMATO DATA 

5. Você pode usar a tecla ou  escolha a opção da Data  

(DD-MM/MM-DD)e pressione  para  confirma e  para sair de 
programação. 
 

 

DEFINIR DATA E HORA 

   

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha DATA  & HORA e presione  

Pressione a tecla ou  escolha REG DATA ou REG HORA e 

presione  para  confirma e  para sair de programação. 
  

SELECIONANDO UMA BASE 
Esta função permite selecionar uma base já registrada no aparelho. Você pode ter 

acesso as opções rolando o menu. 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha SEL BASEe presione  



4. Pressione a tecla ou  escolha selecione a base desejada e 

presione  Se você selecionar uma base inexistente, o aparelho soará 

tom de aviso. 

 O Display mostrará BASE SELECT (X). Pressione o botão  para 

confirma, você ira ouvir o tom de confirmação,pressione  para sair de 

programação. 
 

RESET DO INTERFONE PARA PADRÃO DE FÁBRICA 
Esta função permite reinicializar a configurações programadas para o padrão de 

fábrica. 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha DEFIN AUSC e presione  

3. Pressione a tecla ou  escolha PRED AUSCe presione  
você será solicitado para introduzir o código PIN. 

4. Digite o código PIN (o padrão é 0000),em seguida, pressione a tecla  

Se o código PIN for validado todas as configurações do aparelho retornará 

ao padrão de fábrica, caso contrário, um tom de aviso a ser ouvido e as 

configurações permanecerão. 
Resultado: Após a reinicialização o aparelho retornará para modo de espera. 

 
REGISTRO DA BASE 
O telefone fornecido já está registrado o número 1. Você pode registrar até 5 

aparelhos (incluindo  Painel externo) com a mesma base para compartilhar com 
outras pessoas.  

Antes de registrar um aparelho na base, você deve pressionar e segurar a tecla  
na parte inferior da base por cerca de 5 segundos, em seguida, solte-o. 

 

1. Pressione a tecla  

2. Pressione a tecla ou  escolha REGISTO e presione  

3. Pressione a tecla ou  para percorrer a lista de BASES,pressione a 

tecla para escolher uma BASE para o seu uso.O telefone irá procurar 
a BASE solicitada e as informações relevantes, piscará no Display. 

4. Se a BASE for encontrada,você será solicitado a insira o código PIN (o 

padrão é 0000)e pressione  código PIN estando correto,o tom de 
registro soará e então a BASE atribui um número ao Display,caso 

contrário,um tom de aviso em seguida,o fone retorna ao anterior estado 

de registro. 

5. Se a BASE não for encontrada,o display exibi a  mensagem NÃO 
REGISTRADO 

 

REGISTRANDO UM PAINEL EXTERNO  EM UMA BASE 
Você pode  parear o  Painel Externo  com  a Base interna 

1. Remova o Friso Frontal na  parte de baixo do Painel  externo 



2. Pressione a tecla  na parte inferior da base por mas de 5 segundos,ao 
mesmo instante com uma ferramenta pontiaguda a chave (CH1) e a chave 

tact (Page) neste processo 2 bipes serão soados. 

3. O tempo  para pareamento pode  ser  de até 5 minutos. 

4. A cada tentativa mal sucedida desligue o aparelho para iniciar nova 
configuração. 

 

Nota:Importante estar com interfone proximo ao porteiro no momento da  
configuração.  

 

CHAMANDO COM MAIS DE UM APARELHO 
Se você tiver mais de um aparelho registrado para mesma base, você pode fazer 
chamadas internas e transferir uma chamada externa entre os aparelhos. 

 

FAZENDO UMA CHAMADA INTERNA 
 

1. Pressione a tecla , o Display exibe a seguinte figura abaixo, em 
seguida, digite o número do aparelho que você quer ligar. 

 

                            
2. Se o telefone inserido for válido, o telefone tocará e exibirá a   

CALLING HS(X).O usuário do monofone pode pressionar a tecla 

atender a chamada interna. 

3. No final da conversa, pressione o botão  
 

Nota: 
Durante a chamada interna, se uma chamada externa vem,o Display mostrará o 

número.Você deve pressionar a tecla para terminar a chamada interna 

primeiro, em seguida,pressione a tecla  para atender a chamada. Quando a 

pessoa chamada atender, pressione a tecla  ou coloque o monofone na base 

para completar a transferência. 

 
 

ENTRAR EM MODO DE COMUNICAÇÃO COM O PAINEL 

1. Pressione a tecla , o Display exibe o seguinte figura  abaixo, em 

seguida, digite o número correspondente ao seu Painel de Rua 

 
 

 

 
 

ACIONANDO UMA FECHADURA ELÉTRICA 

 



Saída (1)  
Saída Relé: Pressione  a Tecla (1) o dispositivo que  estiver interligado a  essa 

saída será acionado. 

 

Saída (2) 
Saída 12V pulsante para fechaduras elétricas: Pressione  a 

Tecla (2) a fechadura que  estiver interligado a  essa saída será acionada. 

TERMO DE GARANTIA 

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes 

condições: 
Nome do cliente:  

Assinatura do cliente:  

Nº da nota fiscal:  

Data da compra: 
Modelo:  

Nº de série:  

Revendedor: 

 

1.Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais 
defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) 

ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de 

garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Consumidor, 

conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste 
Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita 

das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da 

mão-de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, 

e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Consumidor arcará com estas 
despesas. 

 2.Constatado o defeito, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o 

Serviço Autorizado na Fábrica que esta autorizada a examinar e sanar o defeito 

durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia 

perderá sua validade, pois o produto terá sido violado. 
 3.Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá 

consultar a Fábrica para verificar a disponibilidade para este Serviço em sua região e 

para consultar a taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da 

retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta 
do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.  

4.A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a 

seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo 

Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem 
oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, 

desabamentos, água, sol, umidade, etc.), tensão na rede elétrica (sobre tensão 

provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em 

desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, 
peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, 

eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do 

produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado. 

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a empresa reserva-

se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos 
sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Todas as imagens 

de instalação são ilustrativas e os componentes partes ou peças utilizadas nas 

ilustrações não são inclusas na embalagem do produto, exceto as que são 

informadas na face externa da embalagem. 
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