
TERMINAL DEDICADO PARA 
CENTRAL DE COMUNICAÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Este é o SLIM , um terminal dedicado para central 
de comunicação multifrequêncial, compacto e 
inovador, desenvolvido para fornecer a você 
cliente segurança, conforto e comodidade. 
O Terminal SLIM pode ser usado em qualquer 
Central de Comunicação do mercado. 
Ele é auto instalável, basta conectá-lo no ramal 
de uma central de comunicação, que já estará 
pronto para uso. 
O Terminal SLIM possui 3 toques distintos e 3 
níveis de intensidade. Possui, também, teclas 
MUTE , FLASH e REDIAL. Essas características 
tornam o SLIM uma excelente opção em relação 
aos concorrentes.

PROGRAMAÇÃO TIPO DE TOQUE
O SLIM dispõe de 3 tipos de toque, que podem 
ser personalizados. Com o terminal fora do 
gancho Pressione a sequência :

            +          +          + OP +
OP(Opção):    
               
           
          

             

    :Nesta programação quando um ramal 
chamador chama o SLIM não há som de 
campainha, porém ao retirar e colocar o terminal 
do gancho irá voltar à programação
       :Vale lembrar que, caso o usuário retire o 
monofone do gancho, a ligação será atendida 
normalmente. Este tipo de programação pode 

ser usada caso você não queira ser perturbado. 

FUNCIONALIDADES DAS TECLAS

     :Quando estiver em uma ligação, ao se  
pressionar a tecla    o usuário que está 
atendendo a sua ligação não conseguirá te ouvir 
(é desligada a transmissão do audio). Ao 
pressionar novamente a tecla         a ligação 
volta ao normal.

    :Tecla utilizada quando o SLIM estiver 
instalado em uma Central de Comunicação e se 
desejar usar os comandos pertinentes da Central 
que necessitem da tecla          para executar uma 
determinada programação ou comando.  
        
      :Ao ser pressionada esta tecla, o terminal 
disca automaticamente o último número digitado.

             

GARANTIA
A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e 
Comércio Ltda garante este aparelho por um 
período de 1 (um) ano a partir da data de 
aquisição, contra defeitos de fabricação que 
impeçam o funcionamento dentro das 
características técnicas especificadas do 
produto. Durante o período de vigência da 
garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério 
próprio), qualquer componente que apresente 
defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos 
por:
-  Instalação fora do padrão técnico especificado 
neste manual;
-  Uso inadequado;
-  Violação do equipamento;
-  Fenômenos atmosféricos e acidentais.
A visita de pessoa técnica a local diverso 
dependerá de autorização expressa do cliente, 
que arcará com as despesas decorrentes da 
viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a 
empresa vendedora para que seja reparado.
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:Tipo de toque 1/Volume alto

:Tipo de toque 1/Volume baixo
:Tipo de toque 1/Volume médio

:Tipo de toque 2/Volume baixo 
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:Tipo de toque 2/Volume alto
:Tipo de toque 3/Volume baixo

:Tipo de toque 3/Volume alto

:Tipo de toque 3/Volume médio

:Tipo de toque 2/Volume médio 
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