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                         CERTIFICADO DE GARANTIA
® A DECIBEL garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar 

da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a 
correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam 
constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não 
estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que 
venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da 
natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se 
estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente 
sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não 

®credenciada pela DECIBEL .

 Modelo: ________________________________.   

 Nº de Série: _____________________________.

 Nº do Pedido de Compra: __________________.

  Nº da Nota Fiscal: ________________________.    

Visite o nosso site:     E-mail: 
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.

Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)            

www.decibel.com.br decibel@decibel.com.br
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D109 - BADISCO ELETRÔNICO COM HEAD PHONE

Este aparelho foi desenvolvido de forma a atender as tendências exigidas
nos serviços de Telecomunicações, permitindo que o operador trabalhe com
as mãos livres. Para um melhor aproveitamento do seu Badisco são
fundamentais a leitura e entendimento deste manual de operação.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

•Monitora linha em alta impedância para voz e dados;

•Possui amplificador de recepção com controle de volume;

•Tecla MUTE para inibir a transmissão;

•Sinalização (discagem) por PULSO ou TOM selecionável
por chave no teclado;
•Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;

•Possui circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica e proteção contra
carriers;
•Atende à Prática Telebrás nº 245-150-706 (padrão)  Especificação de
Teclados Decádico e MF.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

•Teclado com 23 teclas, sendo que as teclas BC/BL, SPKR, OSC, CAMP,
100ms/600ms e POL não possuem função;
•Head-Phone (fone de cabeça), que permite a liberação das mãos;

•Alça para transporte, que permite ao operador transportar e operar o
badisco preso ao seu pescoço;
•Cabo de 1,30 m de comprimento, terminado em garra jacaré;

•Todas as identificações são indeléveis;

•Peso: 200 gramas;

•Carcaça em ABS preto;

•Resiste a impactos em queda livre.

•Flash de 600ms;

3. OPERAÇÃO:

•Conecte o cabo de teste no conector Jack localizado na parte traseira do
Badisco;
•Conecte o cabo do Head-Phone  no conector Jack localizado na parte
dianteira do badisco;
•Conecte o cabo de teste do badisco à linha telefônica através das garras
Jacaré.

4. FUNÇÃO DAS TECLAS:

•1 até 0: Envia sinal de discagem correspondente ao número a ser discado;

•MF/DC: Seleciona o modo de discagem entre multifreqüêncial e decádico
(Tom/Pulso). Para alternar entre os modos é necessário desligar, religar
o badisco e pressionar a tecla MF/DC. 
•RED: Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso ou tom; 

•FLASH: Introduz uma interrupção na corrente da linha;
ON/OFF: Chave solta badisco em modo monitoração, chave pressionada
badisco ligado;
•MUTE: Inibe a transmissão, eliminando o efeito  local, enquanto estiver
pressionada;
•BC/BL/SPKR/OSC/CAMP/POL/100 ms/600 ms: Não possuem função.

Figura 1
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