
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO
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"
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"
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 Leia estas instruções antes de usar o produto.
 A cada 3 meses, troque as pilhas.
 Para identificar as ligações recebidas é necessário
solicitar o serviço de identificador de chamada para
a linha, no sistema DTMF

Mini identificador
Modelo: TELEJI-19S
VERSÃO: 2007.02
Modelo: TELEJI-19S
VERSÃO: 2007.02



1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita que o produto seja manuseado por usuário que não tenha lido este manual de instruções e não tenha 

sido orientado sobre o modo correto de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças.
4. Desconectar as pilhas quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou 

manutenção.
5. Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
6. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela TELEJI.
7. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela TELEJI.
8. Antes de inserir as pilhas certifique-se de que a polaridade não esteja trocada.
9. Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não utilize se o cabo elétrico estiver descascado, 

danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
10. Nunca misture as pilhas novas com usadas.
11. Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede telefonica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou 

tropece nele.
12 Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela TELEJI (consulte guia para utilização de fios de extensão no 

final deste manual).
13. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por oficinas autorizadas TELEJI.
14. Não guarde o produto em locais úmidos.
15. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo.
16. A cada 3 meses é necessário a substituição das pilhas comuns e 6 meses as pilhas alkarinas..
17. Para evitar choques elétricos, não mergulhe o corpo do aparelho em água ou outro liquido qualquer.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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ILUSTRAÇÃO

! Mini identificador de chamada
! Sistema DTMF
! Armazena as últimas 99 ligações recebidas (mostra data e hora das ligações)
! Armazena as últimas 31 ligações efetuadas (mostra os segundos usados)
! Visor informa data hora
! Ocultador de prefixo das ligações recebidas (até 5 dígitos)
! Lampada indicativa das ligações recebidas não revisadas
! Funciona com pilhas

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

Abra a tampa do aparelho e conecte 2 pilhas  AA (pequena), e recoloque a tampa no local;
Desconectar o fio liso do seu aparelho, e conectar esse fio no JACK de entrada no aparelho TELEJI-19S.
Conectar o cordão liso de uma das extremidades do fio no JACK de saída no aparelho TELEJI-19S e a 

outra extremidade no JACK de entrada do seu aparelho telefônico que fica na parte lateral do aparelho 
“geralmente”.

Solicite o serviço de identificador de chamada a sua operadora no sistema DTMF.
O equipamento irá identificar automaticamente após a sua habilitação.

Instalação

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
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Botão APAGAR
(apaga e sai do menu)

Botão DESCER
(rolagem para baixo)

Botão SUBIR
(rolagem para CIMA)

Saída para telefone
Lâmpada
indicativoBotão Lig Feita

(visualiza as lig feitas)

Entrada da linha

Seletor 24V / 48V

Compartimento
das pilhas

Botão RETORNAR
(disca os números no visor)

Botão AJUSTAR
(confirma e entra no menu)

M= Mês                             D= Dia                               AM= Antes de meio-dia    PM= Pós meio-dia

IN= Entrada                      OUT= Saída                       LOCK= Bloqueado           REP= Repetido

NEW= Nova                      SUN= Domingo                MON= Segunda-feira       TUE= Terça-feira

WED= Quarta-feira           THU= Quinta-feira           FRI= Sexta-feira                SAT= Sábado.



No modo stand by (em repouso), o aparelho irá mostrar a data, a hora e o ano ou a data lunar.
Antes de o telefone tocar, ela irá te mostrar o número de quem está te ligando. 
Quando houver uma nova ligação, o visor vai te mostra NOVO “NEW”, significando que foi recebida 

uma nova  chamada.
Quando o número for repetido, o visor vai te mostrar REP, significando que o número que foi recebido é 

repetido.
Quando aparecer no visor PPP, significa que o número recebido é de uso privado.
Quando só aparecer 00 “2 zeros” ou 000 “3 zeros”, significa que é ligação internacional, e o número não é 

mostrado.

NOTA: 
O aparelho não irá identificar, se estiver conectado num central telefônica (PABX).
Observe que no número recebido há algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central 

telefônica deve mandar junto com o número do assinante, o número de cada categoria do mesmo, conforme a 
tabela abaixo:

1- Assinante normal (residencial, comercial ou celular)
2- Assinante normal (celular)
3- Companhia telefônica
4- Telefone público
5- Operador da companhia telefônica
6- Linha de dados
7- Telefone público interurbano ou cartão
Ex: No  display aparece a seguinte chamada recebida: 1 21 25059044. O “1” significa a categoria 

(assinante normal). O “21” significa o código de área (Rio de Janeiro). 25059044 número do assinante. Esses 
prefixos podem ser ocultados, bastando colocar o mesmo prefixo na função CODE (ver no ajustando code).

Quando aparecer no visor ERROR, significa que o aparelho não conseguiu fazer a leitura correta do sinal 
enviado pela sua companhia telefônica.

Quando aparecer números repetidos como 66666 ou outros números, que não tenha recebido nenhuma 
ligação, não precisa se preocupar pois significa um chiado na linha telefônica.

Quando o telefone tocar e o identificador de chamada identificar números quebrados, favor seguir as 
orientações abaixo:

Remova as pilhas e da linha telefonica, e vire o seletor de voltagem para 24V e ou 48V.

Notas:
! Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamadas 
habilitado, ela não irá identificar o  número do telefone. Consulte sua operadora.
! O aparelho auto detecta o sistema utilizado pela sua companhia telefônica, se DTMF ou FSK.
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Identificador de chamada



1- VERIFICANDO CHAMADAS RECEBIDAS.
A) Quando estiver em standby (repouso).
B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER, para visualizar os números.

2- VERIFICANDO CHAMADAS FEITAS.
A) Para que o aparelho identifique os números discados, é necessário que o aparelho discador esteja na 

posição TONE (Verifique o manual do seu aparelho)
B) Pressione o botão LIG. FEITAS para visualizar os números.

3- APAGANDO O NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.
A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão APAGAR.

4- DISCANDO NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.
A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão RETORNAR.

5- AJUSTANDO DATA/HORA.
A) Pressione o botão AJUSTAR, e depois pressione o botão SUBIR ou DESCER até mostrar no visor “SET 

DATE”, em seguida pressione o botão AJUSTAR para entrar no menu;
B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o ano;
C) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o mês;
E) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
F) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o dia.;
G) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
H) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o modo de exibição das horas se é 12Hs ou 24Hs;
I) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
J) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar as horas;
L) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
M) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar os minutos;
N) Pressione o botão APAGAR para finalizar o ajuste;
O) Pressione o botão APAGAR para sair do MENU.

6- AJUSTANDO CODE (filtro de linha)
Essa função serve para ocultar o código do assinante ou qualquer prefixo desejado.
EX: (CODE 1 = 121) 
A) Pressione o botão AJUSTAR, e depois pressione o botão SUBIR ou DESCER até mostrar no visor “SET 2 

CODE”, em seguida pressione o botão AJUSTAR para entrar no menu, no visor mostrando “CODE 1”;
B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 1° dígito;
C) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 2° dígito;
E) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
F) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 3° dígito;
G) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
H) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 4° dígito;
I) Pressione o botão AJUSTAR para ir ao segundo filtro, no visor mostrando “CODE 2”;
J) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 1° dígito;
L) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
M) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 2° dígito;
N) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
O) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 3° dígito;
P) Pressione o botão AJUSTAR para mudar de campo;
Q) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 4° dígito;
R) Pressione o botão AJUSTAR para finalizar o ajuste;
S) Pressione o botão APAGAR para sair do MENU.
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Manuseio e ajuste



1- AJUSTANDO O CONTRASTE DO VISOR (intensidade do visor)
A) Pressione o botão AJUSTAR, e depois pressione o botão SUBIR ou DESCER até mostrar no visor “SET 6 

LCD”, em seguida pressione o botão AJUSTAR para entrar no menu;
B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para escolher o nível desejado;
C) Pressione o botão AJUSTAR para finalizar o ajuste.
D) Pressione o botão APAGAR para sair do MENU.

2- PROTEGENDO E DESPROTEGENDO AS LIGAÇÕES RECEBIDAS
A) Quando o número desejado estiver no visor, pressione o botão AJUSTAR, para proteger, e para 

desproteger pressione novamente o botão AJUSTAR;
B) Quando o numero estiver protegido o visor irá mostrar a palavra “LOCK” indicando que o numero n'ao 

poderá ser apagado da memória.

As outras funções existentes no menu que não foram comentadas nesse manual não se aplicam na 
funcionalidade do aparelho, ou seja, ajustando ou não as funções não listadas no manual, não surgirão efeito 

algum.

A luz vermelha do lado direito superior irá piscar toda vez que tiver ligações recebidas não vista.
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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 GRUPO VEC 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 GRUPO VEC.

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, alteração, rasura ou até a remoção do número 
serial, bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A 
rede de serviços VEC, 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 agente 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 GRUPO VEC.
Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e 

outros acessórios.
As peças substituido na garantia pertence a TELEJI.

Modelo: MINIIDENTIFICADOR TELEJI 19S  Numero de serie: __________________

Nome: _____________________________________________________ Versão 2.0

Nota fiscal: : ____________________________Data da venda: _________________

Revenda: ___________________________________________________________

Central de atendimento
Tel. 021 2232-9600 / 2507-1315

Www.teleji.com.br

Garantia
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