
Guia de operações
Conecta+ e Modulare+

Microcentrais

Parabéns, você acaba de adquirir uma microcentral de telefonia Intelbras Conecta + ou Modulare +, as mais vendidas do 
mercado. Para auxiliá-lo nas operações da central, veja a seguir uma lista com as principais funções e como realizá-las.

Função Operação Observações
Ligar para telefonista 9 -

Ligar para outro ramal Número do ramal desejado
Conecta+: do 20 ao 27 / 31 ao 35
Modulare+: do 20 ao 36

Ligar para um número externo 0 + número externo desejado -

Configurar data
No ramal 20 
12 + 123 + 1 + dia (01 a 31) + mês (01 a 12) +  
Ano (00 a 99) + dia da semana + *

Dia da semana: 1 domingo; 2 segunda; 3 terça;  
4 quarta; 5 quinta; 6 sexta e 7 sábado

Configurar hora
No ramal 20 
12 + 123 + 14 + hora (00 a 23) + minuto (00 a 59) + 
segundo (00 a 59) + *

-

Criar uma senha para seu ramal 
10 + nº da senha do ramal por duas vezes  
(2 dígitos) + *

-

Alterar a senha do seu ramal 10 + nova senha + senha atual do ramal + * -

Cadeado 151 + 4 + *
Bloqueie o seu ramal para que outras pessoas não 
possam usá-lo na sua ausência

Cancelar o cadeado 151 + senha do ramal (XX) + * Desbloqueie seu ramal ao voltar

Captura 55
Captura uma chamada que está tocando em um 
ramal qualquer

Captura de um ramal específico 5 + nº do ramal
Captura uma chamada que está tocando em um 
ramal específico

Transferindo uma chamada para outro ramal Flash + n° do ramal Durante a conversação
Transferir uma chamada para a telefonista Flash + 9 Durante a conversação

Retornar uma chamada transferida Flash + 0
Você transferiu a chamada, percebeu que a mesma 
não está sendo atendida, e deseja retorná-la

Chamar o último número discado # ou 70 -

Não perturbe 152 + senha do ramal + *
Você ativa esta função, deixando seu ramal 
ocupado, quando não quiser ser incomodado com 
chamadas recebidas

Desprogramar Não perturbe em seu ramal 152 + * -

Pega-trote 57 + *
Você deseja realizar uma chamada para o último 
número que te ligou ou te transferiu uma chamada

Reter uma chamada após ser atendida Flash + 69
A chamada ficará em musica de espera para você 
fazer outra ligação

Estacionar uma ligação externa após ser 
atendida

Flash + 6 + nº do estacionamento (5 a 7) -

Retirar do estacionamento 56 + nº do estacionamento  (5 a 7) -

Pendular entre chamadas Flash + 5
Durante qualquer ligação, você poderá deixá-la 
em espera para atender outra ligação e alternar a 
conversação entre uma e outra

Conferência entre 3 ramais Flash + 7
Durante uma ligação com um ramal, você ligou 
para outro ramal e deseja falar com os dois ramais 
ao mesmo tempo



Capturar uma chamada que foi retida 569
Caso você tenha encerrado a conversação com a 
segunda chamada externa, poderá capturá-la da 
retenção/música de espera

Trocando de turno

Para entrar no modo noturno, digite no ramal 20, 
113 + * 
Para retornar ao modo diurno, digite no ramal 20, 
114 + *

Para alterar as mensagens de saudação da empresa, 
atendedores das linhas e permissões de ramais

Desvio sempre 143 + nº do ramal + *
Todas as chamadas dirigidas ao seu ramal serão 
encaminhadas ao ramal programado aqui

Desprogramar desvio Sempre 143 + * -

Siga-me externo 143 + 0 + senha do ramal + 0 + número externo + *
Todas as chamadas dirigidas ao seu ramal serão 
encaminhadas ao numero programado aqui

Cancelar Siga-me através do ramal 20 12 + 123 + 62 + n° do ramal com Siga-me + * -

Desvio Se ocupado 144 + nº do ramal + *
As chamadas dirigidas ao seu ramal, enquanto 
estiver ocupado, serão encaminhadas ao ramal 
programado aqui

Desprogramar desvio Se ocupado 144 + * -

Desvio Se não atende 145 + nº de toques (3 a 7) + nº do ramal + *
As chamadas serão encaminhadas ao ramal 
programado aqui quando o seu ramal não atender 
após o número programado de toques

Desprogramar desvio Se não atende 145 + * -

Para mais informações, consulte o manual das centrais Conecta + e Modulare + disponível no site intelbras.com.br
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