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Características e Funções
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Em caso de problema no uso

Identificador de chamadas compatível com Centrais Maxcom.
80 memórias para Chamadas Recebidas e 24 para Chamadas Efetuadas.
Mostrador de Cristal Líquido (LCD).
Relógio e Data.
Teclas de funções REDIAL/PAUSE, FLASH e ESPERA.
Discagem em Tom/MF (TONE) ou Pulso/Decádico (PULSO).
Viva-voz .
Ajuste de Volume da Campainha.
Alarme/Despertador.
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1. Tecla de acesso à memória/
Tecla SUBTRAÇÃO (-)
2. Tecla AJUSTE
3. Modo de Discagem/
Tecla PONTO (.)
4. Tecla ESPERA
5. Tecla FLASH
Tecla DIVIDIR
6. Tecla REDIAL/PAUSE

Par de Fios ruidoso:
Os Identificadores de Chamada necessitam de um Par de Fios de qualidade
para um bom funcionamento. Se seu ramal apresentar algum tipo de ruído
devido à indução externa ou baixa isolação no par de fios do próprio ramal,
isso afetará o funcionamento do seu TP-300.
Vale ressaltar que a maioria dos ruídos não são percebidos, pois somente
aparecem quando o aparelho está no gancho (alta impedância).
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1.Verifique se está correta a instalação do TP-300 no ramal, de acordo com
este Guia de Instalação e Programação.
2.Verifique se as pilhas estão conectadas corretamente.
3.Certifique-se de que a sua Central Maxcom possui facilidade de identificador
de chamadas no ramal.
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7. VIVA-VOZ
8. Tecla IGUAL (=)
9. Tecla de acesso à
CALCULADORA
10. Tecla SAÍDAS
Tecla MULTIPLICAR (x)
11. Tecla TEMPO/APAGAR
12. Tecla de acesso à memória
Tecla SOMA (+)

Os defeitos mais comuns causados por Par de fios ruidoso são:
- Números identificados incompletos ou com dígitos a mais;
- Atraso no relógio do Identificador;
- Consumo excessivo de pilhas;
- Falha na discagem.
Caso o TP-300 esteja com algum dos problemas citados acima, entre em
contato com o seu Instalador e solicite uma verificação técnica em seu Par
de Fios.

Cuidados:
1. Mantenha o TP-300 livre de poeira, umidade e calor.
2. Guarde este Guia de Instalação.
3. Para limpeza do TP-300, utilize uma flanela ou pano levemente
umidecido com água ou lustra móveis, nunca utilizar álcool, acetona ou
similares.

Atenção:
No atendimento simultâneo de chamadas (chamada em espera), não é
enviado pela Central a identificação do número da segunda chamada.
Portanto, o identificador não mostrará o segundo número.
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Operação e Funções - Identificador de Chamadas
1. Modo Relógio
Funciona como tela de descanso do visor de cristal líquido, após o teclado
ficar inativo. Indica que o TP-300 está em modo de baixo consumo de energia.
Apresenta as informações Hora, Data, Novas Ligações e Total de Ligações
Armazenadas.
Obs.: Quando o TP-300 receber uma chamada e esta não for atendida, o
número permanecerá no visor até que as teclas
ou
sejam
pressionadas ou que o monofone seja retirado do gancho.

Instalação
• O TP-300 requer 3 pilhas pequenas AA de 1,5V (Fig. 2);
• Conecte o monofone com a base, usando o cordão espiralado (Fig. 1);
• Conecte a base na tomada da parede usando o cordão liso (Fig. 2).
Cabo Telefônico

Compartimento
de pilhas

2. Verificação de Chamadas
Para verificar as últimas 80 Chamadas Recebidas pelo TP-300, pressione as
teclas
ou
(partindo do modo relógio).
Para verificar as últimas 24 Chamadas Efetuadas com seus respectivos
tempos de duração, pressione a tecla SAÍDAS (partindo do modo relógio).
O símbolo NEW localizado no canto superior esquerdo do visor indica uma
ligação não verificada ou não atendida e o símbolo REP indica chamada
repetida.

3. Apagar um Número da Lista
1. Selecione o Número desejado usando as teclas
ou
;
2. Pressione a tecla TEMPO/APAGAR duas vezes de forma rápida;
3. Para as Ligações de Saída, pressione a tecla SAÍDAS e em seguida,
pressione a tecla TEMPO/APAGAR duas vezes, de forma rápida.

4. Apagar Todos os Números da Lista
(Números Recebidos e Discados)

Fig. 1

Troca de pilhas:
1. Retire o TP-300 do ramal;
2. Retire as pilhas antigas do TP-300, neste momento o visor apagará;
3. Coloque as pilhas novas na posição indicada no compartimento;
4. Verifique que, neste momento, o display do TP-300 permanecerá apagado;
5. Conecte novamente o TP-300 ao ramal, retire o fone do gancho e coloqueo de volta. O display voltará a acender.
Atenção: O TP-300 não perderá suas configurações quando forem trocadas
as pilhas, desde que esta operação seja feita de forma rápida (menos do que
2 minutos).

1. Selecione qualquer Ligação Recebida utilizando as teclas
ou
;
2. Pressione a tecla TEMPO/APAGAR por 3 segundos;
3. Para as Ligações de Saída, pressione a tecla SAÍDAS e em seguida
pressione a tecla TEMPO/APAGAR durante 3 segundos.

Visor
Nova c ham ada

5. Auto Exclusão
Quando o TP-300 atinge o limite da memória com 80 Diferentes Números de
Entrada armazenados, o novo número identificado será armazenado na
última posição (80), e a primeira ligação identificada (posição 01) será
automaticamente excluída.

Fig. 2

Sím bolo de
Viva-Voz
ac ionado

Posiç ão na
Mem ória

Cham ada Repetida
Data

Indic a que a
funç ão espera
está ativada.

6. Temporização de Chamadas
Todas as Ligações Efetuadas serão temporizadas pelo TP-300.
Para verificar as últimas 24 ligações com seu respectivo tempo de duração,
basta pressionar a tecla SAÍDAS (partindo do modo relógio).

7. Smart Memory
O TP-300, ao receber uma chamada que ainda não foi verificada, mostra no
visor data e hora atualizadas. Caso um número seja identificado novamente,
aparecerá o ícone REP no visor do TP-300.

Relógio

Ligaç ão de Sa ída
Ligaç ão de Entrada
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Ajuste de Data e Hora
• Com o TP-300 conectado ao ramal, pressione a tecla AJUSTE para
acessar o modo Relógio;
• O campo Mês começará a piscar: Digite o mês no teclado;
• O campo Dia começará a piscar. Digite o dia no teclado;
• O campo Horas começará a piscar. Digite as horas no teclado;
Obs: Quando o campo Horas estiver piscando pressione a tecla ¾ para
selecionar AM (Antes do meio-dia) ou pressione a tecla # para PM (Depois
do meio-dia).
• O campo Minutos começará a piscar. Digite os minutos no teclado.
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5. Viva-Voz
Para realizar uma ligação através do Viva-Voz, pressione a tecla
e disque
o número desejado. Para encerrar a ligação, basta pressionar a tecla
.
Para atender uma ligação, pressione a tecla
e para encerrá-la, pressione
novamente a tecla
.

6. Calculadora
Pode ser utilizada com o telefone no gancho ou fora dele.
Para utilizá-la, pressione a tecla CALC.
Teclas e funções utilizadas no modo Calculadora:
Ponto: Tecla *
Somar: Tecla +
Igual: Tecla =
Subtrair: Tecla Limpar: Tecla APAGAR
Multiplicar: Tecla x
Dividir: Tecla ÷

7. P/T (Pulso / Tom)

Operação e Funções - Telefone
1. Telefone
Para realizar ligações, basta retirar o monofone do gancho ou pressionar a
tecla
e discar o número desejado.

2. Rediscar
Ao retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla RD/PAUSE o TP-300
discará automaticamente para o último número discado.

3. FLASH
Pressionando a tecla (FLASH) durante uma ligação, permite o acesso a
outros ramais e serviços especiais, fornecidos pelas Centrais MAXCOM.

4. Espera
Em "Espera", o TP-300 introduz música no ramal, possibilitando que se tenha
uma conversa reservada com uma pessoa enquanto outra aguarda na linha.
Para utilizá-la com o monofone fora do gancho, pressione a tecla ESPERA.
Para retornar à ligação, pressione novamente a tecla ESPERA.
Para utilizar esta função com o VIVA-VOZ, pressione a tecla ESPERA.
Para retornar à ligação e pressione a tecla
.

O TP-300 pode operar em modo Pulso ou Tom. Para ajustá-lo:
Mantenha pressionada a tecla * P/T durante 3 segundos, com isto, aparecerá
no display a mensagem "PULSE".
Pressionando novamente a * P/T, aparecerá no display a mensagem "TONE".
Depois de definida a opção, pressione a tecla SAÍDAS para confirmar.

8. Volume da Campainha
Ajuste o volume da campainha através da chave do lado direito do TP-300.
Para volume Alto, mantenha a chave RINGER na posição HI;
Para volume Baixo, mantenha a chave RINGER na posição LO.

