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Bem-vindo! 
Obrigado por adquirir o RAMAL CELULAR GSM. Antes de instalar e acionar o 
equipamento, leia atentamente as instruções deste manual. 
 
 
 
 
Introdução 
Este equipamento tem a função de acoplar seu ramal ou linha 
analógica com a tecnologia GSM. 
 
 

 
 
Antes de instalar o SIM card GSM, o mesmo deverá ser colocado. 
Em um aparelho celular, verifique se o mesmo gera e recebe 
chamada e não há qualquer restrição ou senha de PIN. 
 
Acessórios que acompanham o equipamento 
01-Antena de 2,5 Dbi. 
01-Fonte de Alimentação -12vcc 
01-Cabo de linha Rj11 
 



 
INSTALAÇÃO E USO: 
 
Segue abaixo desenho com descritivo: 
 

 
 
 
Ao ligar o equipamento o mesmo irá realizar um auto-teste, logo após o led 
NET irá piscar. Quanto menor o tempo de pisca do led NET, melhor a conexão 
com a operadora. Se o led NET piscar muito rápido é sinal de que algo esta 
errado na conexão com a operadora e neste caso, desligue o equipamento e 
retire o sim card e tenha certeza de que o mesmo está funcionando e logo 
após, recoloque o sim card e ligue o aparelho. 
Ligue o ramal ou linha telefônica no equipamento. 
Ligue para o chip que se encontra no equipamento e logo que o mesmo 
atender você ira ouvir o tom vindo da linha ou ramal conectado ao 
equipamento. 
Após a conexão você poderá usar a linha ou ramal analógico do pabx 
realizando todas as facilidades dos mesmos, a tecla ‘*’(asterisco) serve como 
a tecla FLASH do aparelho comum. 
 
Ex: A) Equipamento conectado ao PABX:  
Você recebe uma chamada da unidade, atenda seu celular e logo após você se 
conectará com o ramal do pabx entrando em comunicação com assinante. Se 
desejar transferir a chamada ou realizar uma consulta a outro ramal, digite a 



tecla ‘*’ (asterisco-FLASH) aguarde o tom do pabx ou linha e digite o ramal 
desejado ou comando. 
 
B) Realizando chamadas pela linha ou Ramal de  PABX: 
Ligue para o chip da unidade de celular. Quando o mesmo atender, você ouvirá 
o tom do pabx ou linha. Logo após,digite ‘Zero’ ou outro comando, para pegar 
linha no pabx e efetue a chamada. 
  OBS.: Sempre que você receber uma chamada do equipamento, irá aparecer 
em seu celular o número do chip da unidade. 
 
CARACTERISTICAS TECNÍCAS: 
Alimentação: 12Vcc \ Fonte automática 100-240 Vac 
Sistema de discagem: DTMF 
Impedância de entrada de linha: 600 Homs 
Tensão entrada mínima de linha: 21 Volts 
Tensão entrada máxima de linha: 48 Volts 
Tensão de chamada de linha: 95Volts RMS 
Tempo de Flash: 300ms 

 
PROGRAMAÇÃO: 
Ligue para a unidade de celular após o atendimento e digite “#SSSS#” onde 
SSSS=a senha de programação (default “0000”). Após o reconhecimento da 
senha a linha ou ramal de PABX, será desconectado e você irá ouvir um bip a 
cada 1 segundo. Você terá 10 segundos para digitar uma das opções de 
programação. Não há necessidade de desconectar o celular, após cada 
programação apenas digite o próximo digito de programação. Então, você terá 
cinco segundos após cada digito para completar a programação.  
 
 
Programar número do Primeiro celular de desvio (1): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘1’ (um) e aguarde o bip de ok. Logo 
Após, digite o número de celular com 8 ou 9 dígitos e depois aguarde o bip de 
OK. Se a programação estiver incorreta, você receberá o tom de erro. 
Programar número do Segundo celular de desvio (A): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘11’ (onze) e aguarde o bip de ok. 
Logo após, digite o número de celular com 8 ou 9 dígitos e depois aguarde o 
bip de OK. Se a programação estiver incorreta, você receberá o tom de erro. 
Programar número do Terceiro celular de desvio (B): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘12’ (doze) e aguarde o bip de ok. 
Logo após, digite o número de celular com 8 ou 9 dígitos e depois aguarde o 
bip de OK. Se a programação estiver incorreta, você receberá o tom de erro. 
Programar número do Quarto celular de desvio (C): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘13’ (treze) e aguarde o bip de ok. 
Logo após, digite o número de celular com 8 ou 9 dígitos e depois aguarde o 
bip de OK. Se a programação estiver incorreta, você receberá o tom de erro. 
Programar número do Quinto celular de desvio (D): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘14’ (quatorze) e aguarde o bip de 
ok. Logo após, digite o número de celular com 8 ou 9 dígitos e depois aguarde 
o bip de OK. Se a programação estiver incorreta, você receberá o tom de erro. 



 
 
 
Programar callback de celular (2): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘2’ (Dois) e aguarde bip 
OK.Depois,digite: 
‘0’(zero) para Desabilitar (Default), 
‘1’(Um) para Habilitar. 
Aguarde o bip de OK. 
Programar banda de freqüência GSM de celular (3): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘3’ (três) e aguarde bip OK.Digite 
‘0’(zero) para 900mhz –Default para todas as operadoras e aguarde o bip de 
OK. 
Digite ‘1’(um) para 800 á 850mhz, aguarde o bip de OK. 
 
Programar volume de recepção de celular (4): 
Ao entrar em modo de programação digite ‘4’ (Quatro) e aguarde bip OK. 
Digite ‘1’(Um) para volume normal. 
Digite ‘2’(Dois) para volume médio. 
Digite ‘3’(Três) para volume alto. 
Aguarde o bip de OK. 
 
Programar volume de transmissão de celular (5): 
Ao entrar em modo de programação digite ‘5’ (cinco),aguarde bip OK 
Digite ‘1’(Um) para volume normal. 
Digite ‘2’(Dois) para volume médio. 
Digite ‘3’(Três) para volume alto. 
Aguarde o bip de OK. 
 
Programar código de Área (DDD) de celular (6): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘6’ (seis) e aguarde bip OK. Logo 
após, digite o código de área com 02 dígitos (Ex: 48). 
Aguarde o bip de OK. 
 
Programar código de Operadora (OP) de celular (7): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘7’ (sete) e aguarde bip OK. Logo 
após, digite o código da operadora de celular com 02 dígitos (Ex: 21). 
Aguarde o bip de OK. 
 
Programar código de verificação de celular (8): 
Ao entrar em modo de programação, digite ‘8’ (Oito) e aguarde bip OK. Depois, 
Digite: 
‘0’ (Zero) para Desabilitar o reconhecimento de celular (Default). 
‘1’ (Um) para Habilitar reconhecimento de celular. 
Aguarde o bip de OK. 
OBS.: Esta programação determina se a unidade libera a linha apenas para o 
celular que está programado. 
 
Programar nova senha (9): 



Ao entrar em modo de programação, digite ‘9’ (Nove)e aguarde bip OK. Depois, 
digite os quatro dígitos da nova senha. 
Aguarde o bip de OK. 
 
Ativar números de desvio (Memória de Celular): 
A unidade permite programar até 05 números de celulares para o desvio  
Para a ativação ligue para a unidade e após o atendimento digite 
“##+Nmemoria”,e aguarde o bip de aceito. 
Nmemoria = 1 á 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMADOR VIA SERIAL 
 
Baixe o aplicativo no site: www.chequetron.com.br ou www.chequetron.com. 
 
Segue abaixo figura ilustrativa do programador via serial. 
Para a programação, o computador deverá conter uma porta serial e um cabo 
serial null-modem que não acompanha a unidade e deverá ser adquirido em 
qualquer loja de informática ou confeccionado conforme descritivo abaixo: 
DB9-FEMEA (lado do micro)                  DB9-MACHO (lado interface) 
   Pino-2    -------------------------------------     Pino-3 
   Pino-3    -------------------------------------     Pino-2 
   Pino-5    -------------------------------------     Pino-5                                                  
 
 
 
 



 
 
 
 
A senha default  é ‘0000’ (esta é a senha da unidade ramal).Toda programação 
poderá ser feito através do programador. 
No caso de perda da senha, o cliente deverá entrar em contato com a 
CHEQUETRON TECNOLOGIA Pelo fone (48)3348-6343. 
                              
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              TERMO DE GARANTIA 
 
A CHEQUETRON TECNOLOGIA garante o funcionamento normal deste equipamento contra 
qualquer defeito de fabricação, nas condições previstas em seu projeto e descritas neste 
manual, assim como dos acessórios especialmente desenvolvidos para ele, pelo prazo de 06 
meses ou pelo prazo concedido na proposta comercial ou contrato aprovado pelo cliente. 
 
Para gozar do direito da garantia, o cliente deverá remeter o equipamento junto com a nota 
fiscal de compra do produto, sem emendas nem rasuras. Despesas de envio e retorno de 
equipamento ocorrerá por conta do cliente. 
 
 
Perderá a garantia quando: 
 
• O produto for instalado fora das normas e especificações do manual; 
 
• Danificado por incapacidade ou imperícia do instalador ou por não tomar os cuidados com as 
orientações ou alertas do manual; 
 
• Manuseado com intervenção técnica na placa, nos componentes e nas peças acessórias, por 
pessoas não habilitadas ou autorizadas; 
 
• Alterado ou utilizado com produtos fora das especificações e das recomendações do manual; 
 
• O lacre de garantia for rompido ou violado por pessoa não autorizada. 
 
A Garantia não cobre: 
 
• Acessórios sugeridos pelo fabricante, como cabos, fontes etc.: 
 
• Acessórios fornecidos pelo fabricante, como cabos, fontes etc. por mau uso ou em desacordo 
com especificações: 
 
• Transporte e remoção do produto para conserto, bem como acidentes provocados pelo 
transporte; 
 
• Defeitos causados por acidente, queda, agentes da natureza, descargas atmosféricas, sobre-
tensões nas linhas de alimentação elétrica ou linhas telefônicas e danos intencionais. 
 
 
 
Para os equipamentos que utilizam telefonia móvel, a CHEQUETRON não se responsabiliza 
por falha de comunicação proveniente do baixo nível do sinal da operadora de celular no local 
em que o equipamento estiver instalado. 
A CHEQUETRON se reserva o direito de alterar o produto, por qualquer exigência de caráter 
técnico ou comercial, sem a 
obrigação de atualizar, prévia ou imediatamente, os Manuais de Instruções. 
 
 
 
 
Entre em contato conosco para: 
esclarecer dúvidas pelo Fone (48)3348-6343. 
www.chequetron.com.br ou www.chequetron.com. 

 
 


