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TP- 100  
Manual do Usuário 

Características 
Exibição de ID do chamador FSK / DTMF  
(24 tipos de toque) 
(Capacidade máxima de armazenamento de 62 chamadas 
recebidas e 16  chamadas efetuadas) 
Exibição de data, hora e semana 
(Visualização de chamadas recebidas e efetuadas, rediscagem, 
retorno de chamada e exclusão) 
Configuração de código local 
(Função de pré discagem, exclusão e retorno de chamada ) 
(5 níveis de ajuste de brilho do LCD) 
(Viva Voz com ajuste de Volume) 
(Proteção contra descargas atmosféricas) 
Função Despertador 
 
Configuração 
1. Pressione “SET”, Quando o LCD mostrar “SET 1 DATE, 
pressione “Set” para entrar no ajuste  de Data/Hora. O LCD piscará 
“Year”, pressione “UP” or “DOWN” para selecionar, após terminar 
pressione “Set” para entrar o Mês, Data , Hora e Minuto, pressione 
“Set” para confirmar, e passar para a próxima configuração. 
2. Configuração de Código de Área 
Quando o LCD mostrar “SET 2 CODE”, pressione a tecla “Set” para 
entrar na configuração de código de área. O display mostrará “- - - - 
-” se vazio ou o código de área no caso de já existir  número 
configurado. O primeiro dígito pisca,  pressione as teclas  “Up” ou  
“Down” para alternar de  0 a 9, então pressione “Set” para  passar 
para o próximo dígito, repetir o processo até alcançar o quinto 
dígito. 
3. Configuração do código P 
Quando o LCD mostrar “SET 3 PCODE”, pressione “Set” para 
confirmar, o LCD mostrará “PCODE - -”, o primeiro “-” pisca, 
pressione “Up” ou “Down” para alternar de 0 a 9, pressione “Set” 
para entrar o próximo “-”, e repita o processo. 
4. Configuração do Despertador 
Quando o LCD mostrar “SET 4 ALERT”, pressione “Set” para entrar, 
o LCD mostrará “00-00 OFF”, o primeiro dígito piscará,  pressione 



“Up” ou “Down” para alternar os valores, pressione “Set”  para o 
próximo dígito, repita o processo até chegar no último dígito, 
pressione “Set”, o “OFF” piscará, pressione a tecla “Up” para alterá-
lo para “ON” e em seguida “Set” para confirmar. 
 
Operação da função CID 
1. Identificação de chamada recebida. Sempre que receber uma 
chamada que possua informação FSK ou DTMF válida,  o LCD irá 
mostrar o número recebido, com a data e hora. Se a chamada 
recebida for FSK,  as informações de data e hora serão atualizadas 
automaticamente (com exceção do ano). Para chamadas recebidas 
no modo DTMF,  todas as informações data e hora serão mantidas, 
pois a informação DTMF somente possui o número que originou a 
chamada e não possui informações de data e hora. No caso de um 
novo númeror recebido, o LCD mostrará o ícone “NEW”. No caso 
de FSK, quando a chamada recebida for protegida, o LCD irá 
mostrar “---P---”, se a chamada recebida for código de saída, o LCD 
irá mostrar”---O---”, se a chamada recebida falhar, o LCD mostrará 
“---E---”. Se o armazenamento de chamada recebida estiver cheio, 
o telefone irá apagar o primeiro número armazenado. 
2-Verificação de chamadas recebidas e retorno de chamadas 
Pressione a tecla “Down” para entrar no modo de verificação de 
chamadas recebidas, pressione “Up” ou “Down” para visualizar as 
ligações, o LCD irá mostrar o número de telefone, data e hora.   
Quando encontrar o número desejado, pressione a tecla “Redial” 
ou “H.F.” ou tire o monofone do gancho para a discagem do 
número, pressionando a tecla “Redial” duas vezes, o telefone irá 
adicionar “0” antes do número de telefone e discar. 
3-Verificação de chamadas efetuadas 
Pressione a tecla “OUT” para entrar no modo de verificação de 
chamadas efetuadas, quando encontrar o número desejado, 
pressione a tecla “Redial” ou “H.F” ou retire o monofone do gancho 
para a discagem. 
4-Ajuste do brilho do LCD 
Pressione a tecla “Flash” para selecionar o nível, total de 5 níveis. 
5- Função de pré discagem 
Estando no modo de repouso, digite o número que se deseja 
chamar, no caso de número errado, utilizar a tecla “Delete/R” para 



apagá-lo. No término do número pressione  “Redial” ou “H.F” ou 
retire o monofone do gancho para a discagem.  
6. Botão Excluir 
No modo de pré discagem, pressione a tecla “Delete/R” para 
corrigir o número discado errado, no modo de verificação de 
chamada recebida ou de chamada efetuada, utilize a tecla 
“Delete/R” para apagar um número, ou pressione a tecla “Delete/R” 
por 3 segundos para apagar todos os números. 
7- Ajuste do tipo e volume do toque 
Com o monofone no gancho, pressione a tecla “Ring” para 
selecionar o toque desejado, o LCD irá mostrar “RING 00 – RING 
24”. Pressione a tecla “VOL” para ajustar o volume. 
8. Música de Espera 
Com o monofone for a do gancho, pressione a tecla “RING” para 
iniciar a música de espera, a música irá iniciar, o monofone poderá 
ser colocado no gancho. 
a) Retirando o monofone do gancho novamente, a música irá parar, 
podendo comunicar normalmente. 
b)Pressionando a tecla “H.F”, a música irá parar, entrando no modo 
de viva-voz 
c)Pressionando “Hold” novamente,  a música irá parar, entrando no 
modo de viva-voz 
9. Ajuste do Volume do Viva Voz 
No modo Viva Voz , pressione a tecla “VOL” para ajustar o volume 
(total de 2 níveis) 
10. Função Pausa 
Quando a discar ou a pré discar pressione a tecla “Pause” para ter 
uma pausa de 3,6s. 


