e a tecla em ordem crescente. Se não houver nenhum registro, irá aparecer - - End - - no visor.
Função da tecla Saídas (verifica chamadas)
 Chamadas originadas (aparecerá OUT no visor)
Pressione a tecla saídas e use a tecla para visualizar as ligações em ordem crescente e a tecla saídas para as decrescentes.
 Chamadas recebidas (aparecerá IN no visor)
Pressione as teclas e para visualizar as ligações.

Função da tecla Ajustes
Com a tecla ajustes você entra no modo de configuração. O
telefone conectado ao identificador deverá permanecer no
gancho enquanto você estiver configurando-o.
OBS.: Pressione a tecla APAGAR para sair do modo menu.

CONFIGURAÇÕES

Obs.: Se não houver nenhum registro, irá aparecer - - End - - no
visor.

Definir data e hora
Pressione a tecla ajustes uma vez e o visor exibirá Set 1 Date.
Pressione ajustes para confirmar. Aparecerá piscando o ano, que
poderá ser alterado com as teclas e .

Para sair do menu de consulta, pressione as teclas
e
até
aparecer - - End - - no visor e pressione apagar. Ou basta aguardar alguns segundos que a saída será automática.

Pressione ajustes novamente para definir o mês e repita o mesmo procedimento para alterá-lo. E assim, sucessivamente, para
o dia, o formato de hora (12 ou 24h), a hora e os minutos.

Função da tecla Apagar
Quando estiver verificando as ligações recebidas ou originadas, ao pressionar a tecla apagar, a ligação será apagada. Se
pressionar esta tecla por 2 segundos, todas as ligações recebidas e originadas serão apagadas. Caso deseje manter algum
número registrado, selecione-o e pressione a tecla ajustes.
Aparecerá no visor
indicando que o número está a salvo.

Para retornar ao menu principal, pressione apagar.

Para desativar esta função, selecione novamente o número e
pressione a tecla ajustes.
Função da tecla Discar (retorno de chamadas locais)
Quando estiver verificando as ligações recebidas ou originadas, ao retirar o fone do gancho e pressionar a tecla discar uma
vez, o número que estiver aparecendo no visor será discado. Se
pressionar duas vezes, ao fazer a discagem, será acrescentado
o número 0 na frente do número.

Definir categoria e código de área
A cada ligação recebida, o primeiro número que aparece à
esquerda no visor corresponde à categoria do chamador.
Pressione a tecla ajustes e, em seguida pressione as teclas
e até o visor exibir set 2 code. Pressione ajustes, aparecerá
no visor Code 1 ----. Pressione as teclas
ou
para ajustar
entre 0 a 9 e, depois, digite a categoria e o código de área,
confirmando cada dígito com a tecla ajustes. Para configurar
outro código de área, Cod 2 ----, siga o mesmo procedimento.
Obs.: Para melhor utilização da função “Discar”, configure na
opção Acode ----- o dígito “1” + o DDD Local.

TABELA PADRÃO DE CATEGORIA DE CHAMADAS DTMF
Dígito Categoria do assinante chamador
1

Assinante comum

2

Assinante com tarifação especial

3

Equipamento de manuntenção

4

Telefone público local

5

Telefonista

6

Equipamento de comunicação de dados

7

Telefone público interurbano

8

Chamada a cobrar

9

Chamada de origem internacional

Obs.: Quaisquer divergências da tabela de categoria, consulte
a sua Operadora.
Configurar o contraste do visor
Pressione a tecla ajustes e, em seguida, as teclas
aparecer a opção Set 6 LCD.

e

até

Pressione ajustes para entrar nesta opção e altere o contraste
com as teclas
ou . Após definido, pressione ajustes para
confirmar. Para sair do modo de configuração, pressione a tecla apagar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Termo de Garantia

MINI IDENTIFICADOR DE
CHAMADAS KEO K 201

Tensão de Alimentação: 4,5 V
Pilhas: 3 AAA
Capacidade de Armazenamento: 100 Chamadas Recebidas e
30 Chamadas Originadas
Identificação de Chamadas: DTMF e FSK

RESOLVENDO PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSAS E SOLUÇÕES

O aparelho telefônico A polaridade das baterias está
conectado funciona mas incorreta.
não aparece nada no
visor.
Não há tom de discagem Tomada com cabeamento incorno aparelho telefônico reto.
conectado.
Retire os cabos e conecte-os conforme o item “Instalação”.
O visor está funcionando O serviço de identificação não foi
mas não identifica as ativado, contate a sua Operadochamadas recebidas.
ra local.
O visor está muito claro Ajuste o contraste do visor de acore de difícil leitura.
do com as instruções deste manual.
Troque as baterias por novas.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições ao
Senhor Consumidor abaixo identificado:
Nome do cliente:

Para que você tenha a função de identificação de chamadas
disponível, é necessário ativar este serviço com a sua Companhia Telefônica.

Assinatura do cliente:
Número da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Número de série:

IMPORTANTE

OBS.: Este aparelho não funciona em Centrais (PABX).

Revendedor:
1. Este é um produto de uso estritamente doméstico e/ou residencial. A garantia não cobre
defeitos decorrentes de uso fora desta especificação.
2. Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura
venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo este prazo de 3 (três) meses de
garantia legal mais 3 (três) meses de garantia contratual, contado da data da entrega do
produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que
é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica
unicamente na troca gratuita do produto que apresentar defeito de fabricação por outro novo,
não compreendendo a prestação de serviços de conserto. Caso não seja constatado defeito
de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o produto perde sua garantia. Não há rede de assistência técnica própria a atender estes produtos.
3. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o
estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que este será o único habilitado a
realizar sua troca. Todos os custos com deslocamentos, transporte, ficam sob a responsabilidade do Senhor 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 Senhor Consumidor,
terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), tensão na rede
elétrica (sobretensão 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 tiver
sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de
seus produtos sem aviso prévio.
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INSTALAÇÃO
Instalação da bateria
Coloque 3 pilhas tamanho AAA no compartimento de bateria
que fica na parte debaixo do aparelho, seguindo a indicação
da polaridade (+/–).
Instalação do telefone
Conecte o fio da linha telefônica na entrada TEL LINE na parte
detrás do aparelho. Para conectar um aparelho telefônico ao
identificador de chamadas, ligue uma extremidade na entrada
do telefone e a outra na entrada PHONE do identificador de
chamadas.
Obs.: Para utilizar a função retorno de chamada, é necessário
ter um aparelho telefônico conectado ao identificador.

FUNÇÕES
Funções das teclas
e
A tecla verifica as ligações recebidas em ordem decrescente

