
 
 

Configuração de Linhas 
 

 

São José, 10 de Junho, 2013. 

 
Com esta programação é possível definir as caraterísticas especificas da linha analógica do seu 
PABX:  

 Tipo de sinalização (decádica ou multifreqüencial); 
 Tipo de ligação (originar chamada, receber chamada ou bidirecional); 
 Bloqueio (não efetua nem recebe chamadas). 
 Rota; 

 
Programação via Comando 
 

 Habilitar linha para originar ligações. 
 

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + 02 - aguarde tom de programação correta. 
 

Obs.: As linhas habilitadas para originar ligações, terão preferência em originar ligações, porém, 
também poderão receber ligações. 
 

 

 Habilitar linha para receber ligações (não realiza ligações). 
 

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + 03 - aguarde tom de programação correta. 
 

 

 Habilitar linha para receber e originar ligações em Multifrequencial. 
 

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + 05 - aguarde tom de programação correta 
 

 

 Bloquear a linha para não receber e não originar chamadas. 
 

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + 00 - aguarde tom de programação correta. 
 

Obs.: A linha deverá ser bloqueada nos casos em que não estiver sendo utilizada. 
 

Exemplo: Quando pressiono o “0” para pegar linha fica mudo e tenho que tentar algumas vezes: 
Isto ocorre, pois uma posição que não tem linha conectada esta sendo ocupada. Devemos bloquear as 
posições de linha da central que estão livres.  
 
Neste caso vamos supor que minha central Corp8000, não tem as linhas 2 e 4 conectadas na central. 
Para bloquear as linhas 2 e 4 devo digitar o seguinte comando: 
 
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + 2 + 00 - aguarde tom de programação correta. 
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + 4 + 00 - aguarde tom de programação correta. 
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