
ATENÇÃO !

O telefone só irá identificar quando a linha
tiver o serviço de identificador de chamada.

Telefone com fio
TELEJI 46 v3



1  Tecla CAL 8  Tecla descer
2  Tecla LCD 9  Tecla Pa/VIP
3  LCD 10 Tecla FLASH
4  Tecla Subir 11 Tecla REDIAL
5  Tecla SET 12 Viva-voz
6 Tecla OUT/X 13 Tecla HOLD/RING
7 Tecla DEL
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ESPECIFICAÇÕES

DIAGRAMA

INSTALAÇÃO

O seu aparelho pode ser instalado em qualquer ponto da sua residência ou escritório, desde que não fique expostas 
as avarias externas, e que nesse ponto seja possível disponibilizar uma terminação de linha telefônica.

1. Abra a tampa da pilha localizada na parte traseira, e conecte 3 pilhas do tipo AAA.
2. Conectar o cabo liso de uma das extremidades no jack do equipamento e a outra no jack de saída da linha.
3. Conectar o cabo espiral de uma das extremidades no jack do fone e a outra no jack da base (na parte lateral).
OBS:
Nunca deixe as pilhas usadas no equipamento pois poderá danificar o equipamento.
Remova as pilhas do aparelho, quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo.
Nunca misture as pilhas novas com as pilhas usadas, pilhas de marca diferentes, ou de origem duvidosa.
Para que o equipamento possa identificar as ligações recebidas é necessário que a linha esteja com o serviço de 

identificador de chamada.

Sistema FSK/DTMF
Calculadora
3 Alarme
Viva-voz
Bloqueador de chamada
Função Flash 600
Função auto - Redial
Pré discagem
Registra 35 ligações recebidas
Registra 5 ligações efetuadas
Controle de discagem TONE/PULSE
Música de espera
Controle de contraste
Ocultador de prefixo das ligações recebidas.
Proteje as ligações recebidas para não ser apagado acidentalmente.



AJUSTANDO O EQUIPAMENTO

AJUSTANDO A DATA E AS HORAS
1. Pressione o botão SET, será mostrado no visor “SET 1 dA7E”, e então pressione o botão SET.
2. O visor irá mostrar ”2004” piscando, utilize as teclas SUBIR ou DESCER para ajustar o ano.
3. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o campo do mês.
4. O visor irá mostra o mês piscando, utilize as teclas SUBIR ou DESCER para ajustar o mês.
5. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o campo do dia
6. O visor irá mostrar o dia piscando, utilize as teclas SUBIR ou DESCER para ajustar o dia.
7. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o campo das horas.
8. O visor irá mostra o primeiro dígito das horas piscando, utilize  SUBIR ou DESCER para ajustar o 

primeiro dígito das horas.
9. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o segundo dígito das horas.
10. O visor irá mostra o segundo dígito das horas piscando, utilize SUBIR ou DESCER para ajustar o 

segundo dígito das horas.
11. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o campo dos minutos.
12. O visor irá mostra o primeiro dígito dos minutos piscando, utilize SUBIR ou DESCER para ajustar o 

primeiro dígito dos minutos.
13. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o segundo dígito dos minutos.
14. O visor irá mostra o segundo dígito dos minutos piscando, utilize SUBIR ou DESCER para ajustar o 

segundo dígito dos minutos.
15. Pressione o botão DEL para confirmar e sair do ajuste.

AJUSTANDO FILTRO DE IDENTIFICAÇÃO
1. Pressione o botão SET, será mostrado no visor “SET 1 dA7E”, e então pressione o botão SUBIR quantas vezes 

forem necessário para que o visor mostre ”SET 2 COdE”.
2. Pressione o botão SET para entrar no modo de ajuste do filtro.
3. O visor irá mostrar ”COdE - - - - -” com o primeiro traço piscando, utilize  SUBIR ou DESCER para 

ajustar o primeiro traço.
4. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o segundo campo.
5. O visor irá mostra o segundo traço piscando, utilize  SUBIR ou DESCER para ajustar.
6. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o terceiro campo.
7. O visor irá mostra o terceiro traço piscando, utilize  SUBIR ou DESCER para ajustar.
8. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o quarto campo.
9. O visor irá mostra o quarto traço piscando, utilize  SUBIR ou DESCER para ajustar.
10. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o quinto campo.
11. O visor irá mostra o quinto traço piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar.
12. Pressione o botão DEL para confirmar e sair do ajuste.

Nota.
O código serve para filtrar os prefixos das ligações recebidas. Basta colocar o mesmo prefixo que é identificado no 

código, quando receber uma ligação onde o prefixo é o mesmo que foi ajustado no código, o equipamento irá ocultar 
esse prefixo e mostrará o restante.

Exemplo: foi ajustado o código como 121-, quando receber as ligações 12125059044 e 702188990055, o 
equipamento irá mostrar 25059044 e 702188990055.

AJUSTANDO PRE-FILTRO
1. NÃO AJUSTAR, NÃO TEM FUNCIONALIDADE.

AJUSTANDO AUTO IP
1. Essa função só serve para o sistema asiático. Não tem funcionalidade, e não ajustar.
2. A função AUTO IP é um serviço para os usuários do sistema pré-pago de telefonia, onde o cliente compra um 

cartão com um certo credito para usar em qualquer linha.
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AJUSTANDO O MODO DE DISCAGEM PULSE/TONE
1. Pressione o botão SET, será mostrado no visor “SET 1 dA7E”, e então pressione o botão SUBIR quantas vezes 

forem necessário para que o visor mostre ”SET 5 P - T”.
2. Pressione o botão SET para entrar no modo de ajuste.
3. O visor irá mostrar ”TONE” piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar o modo de discagem, 

TONE para tom e PULSE para pulso.
4. Pressione o botão DEL para confirmar e sair do ajuste.

AJUSTANDO A ALARME
1. Pressione o botão SET, será mostrado no visor “SET 1 dA7E”, e então pressione o botão SUBIR quantas vezes 

forem necessário para que o visor mostre ”SET 6 ALAr”.
2. Pressione o botão SET para entrar no modo de ajuste.
3. O visor irá mostrar ”ALAr OFF” piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar o modo de 

discagem, ALAr OFF para desligado e ALAr ON para ligado.
4. Pressione o botão DEL para confirmar e sair do ajuste.
NOTA:
Em algumas linhas o modo ON irá fazer com que a linha fique soando um alarme, posicione para o modo OFF.

AJUSTANDO A HORA DO ALARME
1. Pressione o botão SET, será mostrado no visor “SET 1 dA7E”, e então pressione o botão SUBIR quantas vezes 

forem necessário para que o visor mostre ”SET 7 ALeT”.
2. Pressione o botão SET para entrar no modo de ajuste.
3. O visor irá mostrar ”1 00-00 OFF” piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para escolher o alarme 1, 2 

ou 3. Possibilitando ajustar até 3 alarme.
4. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o alarme escolhido.
5.O visor irá mostra o primeiro digito das horas piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar.
6. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o segundo campo.
7. O visor irá mostra o segundo digito das horas piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar.
8. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o terceiro campo.
9. O visor irá mostra o primeiro digito dos minutos piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar.
10. Pressione o botão SET para confirmar e ir para o quarto campo.
12. O visor irá mostra o segundo digito dos minutos piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar.
13. Pressione o botão SET para confirmar e ir para a confirmação do alarme

. 14. O visor irá mostra OFF piscando, utilize os botões SUBIR ou DESCER para ajustar, OFF desligado e ON 
ligado.

15. Pressione o botão DEL para confirmar e sair do ajuste.
NOTA:
Para ajustar outros dois alarmes, repetir os mesmos passos acima.
Quando o alarme tocar, pressione qualquer botão para desligar. 

AJUSTANDO CONTRASTE DO VISOR
1. Pressione o botão LCD e será mostrado no visor “LCD X”.
2. Pressione o botão LCD quantas vezes forem necessária para ajustar o contraste do visor. Quanto maior o 

número mais escuro o visor irá ficar.



RECEBENDO LIGAÇÕES
1. Quando o aparelho estiver tocando pressione o botão da viva-voz ou retire o fone para atender.
2. Para finalizar pressione o botão da viva-voz ou coloque o fone na base.

REALIZANDO LIGAÇÕES
Método 1
1. Pressione o botão da viva-voz ou retire o fone da base, ao sinal de linha livre, digitar os números desejados.
2. Para finalizar pressione o botão da viva-voz ou retire o fone da base.
Método 2
1. Digite os números desejados, e pressione o botão da viva-voz ou retire o fone da base para ligar. Ao digitar 

um numero errado utilize o botão DEL para apagar o número.
2. Para finalizar pressione o botão da viva-voz ou coloque o fone na base.

REDISCANDO O NÚMERO
1. Pressione o botão da viva-voz ou retire o fone da base e pressione o botão RD/BACK para refazer a ultima 

ligação

BOTÃO FLASH
1. Função combinada com as funções da operadora, consulte a sua operadora para ter maiores informações.

BOTÃO HOLD/RING
1. Quando estive no modo STANDBY, pressione o botão, para ajustar o tipo de campainha.
2. Quando estiver utilizando o telefone, pressione o botão, para colocar em modo de espera.

CALCULADORA
1. Pressione o botão CAL, para entrar no modo da calculadora.
2. Utilize os botões 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 para inserir os dados.
3. Utilize os botões, LCD para dividir, OUT para multiplicar, SET para diminuir, RD/BACK para somar, * 

para colocar o ponto e # para confirmar a equação.
Exemplo.
1. Queira fazer a equação 5 mais 5
Pressione 5, RD/back, 5 e #
2. Queira fazer a equação 10 menos 8
Pressione 1, 0, SET, 8 e #
3. Queira fazer a equação 526 dividida por 10
Pressione 5, 2, 6, LCD, 1, 0 e #
4. Queira fazer a equação 14 vezes 2
Pressione 1, 4, OUT, 2 e #

VERIFICANDO CHAMADAS RECEBIDAS
1. Utilize os botões SUBIR ou DESCER para verificar as ligações recebidas
3. Para discar todos os números que estiverem amostra no visor, pressione o botão DIAL.
4. Para apagar o número no visor, pressione o botão DELETE.

NÚMEROS VIPS
1. Para marcar a ligações como vip, basta localizar a ligação recebida (somente os números recebidos que 

poderá ser armazenado), e quando o número estiver amostra no visor pressione o botão VOLUME.
2. Quando o número é marcado como vip, ao lado desse número será mostrado um cadeado, simbolizando que 

o número é vip, e que o número não poderá ser apagado.
3. Quando a função não perturbe estiver ativas somente as ligações vips, que o aparelho irá tocar.
4. Para retirar o número como vip, pressione o botão VOLUME quando o número estiver amostra no visor.
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OPERAÇÃO



Antes do telefone tocar, ele irá te mostrar o número de quem está te ligando.
Quando houver uma nova ligação, o visor irá mostra NEW significando que foi registrada uma nova chamada 

que ainda não foi vista.
Quando o número for repetido, o visor irá mostrar REP, significando que o número é repetido.
Quando aparecer no visor PPP, significa que o número é privado, ou ocultado, que não foi possível identificar 

o número.
Quando só aparecer 00 ou 00000, significa que é ligação internacional.
NOTA: O aparelho não irá identificar, se estiver conectado num PABX que não tenha a função DTMF.
Observe que o número recebido há algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central 

telefônica deve mandar junto com o número do assinante, a categoria da linha e a cidade de onde esta sendo 
originado.

1 - assinante normal (residencial, comercial ou celular).
2 - Assinante normal (celular do tipo GSM)
3 - Companhia telefônica
4 - Telefone público
5 - Operado da companhia telefônica
6 - linha de dados
7 - Telefone público interurbano ou cartão
NOTAS: 
Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamada habilitado, 

ela não irá identificar o número do telefône. Consulte a sua operadora.

73

Telefone com fio e sem fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Viva - Voz
Bloqueador de chamada
Visor luminoso
7 tipos de campainha
Pause / Redial / Flash

3026

Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flash

3026Y

Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flash

19S

FSK e DTMF
Identificador de chamada

CONHEÇA A NOSSA LINHA DE TELEFONE
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Quer fazer ligações internacionais, Inter-urbano

80% mais barato
Visite www.mediavoice.com.br



Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é valida quando 
utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

O TELEJI garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo 
assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do TELEJI.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de 
compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou 
exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, 
conforme o artigo 18, parágrafo 2°, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.
Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A 

rede de serviços TELEJI, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.
Esta garantia perderá a validade quando:
* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que 

evidenciem a queda do produto.
* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também 

sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.
* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no 

manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.
* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.
* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que 

ocasionam a entrada de alta tensão.
* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste 

certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.
* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.
* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.
* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços TELEJI.
Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros 

acessórios.

SAC: 21 - 25059044
De Segunda a Sexta
Das 9:00 as 18:00

Www.teleji.com.br

Modelo: TELEFONE COM FIO TELEJI-46 V.3  Numero de serie: __________________________

Nome: _________________________________________________________________ Versão 1.0

Nota fiscal: : __________________________________Data da venda: ________________________

Revenda: ________________________________________________________________________

Assistencia técnica ______________________________ Tel.______________________________

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOGARANTIA
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DEFEITO ALEGADO _____________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Assinatura do cliente_______________________

Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

DATA ____________ DEFEITO CONSTATADO __________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

ANOTAÇÕES __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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