Programações Especiais (99)
As programações especiais foram desenvolvidas para permitir a customização,
personalização e a solução de problemas das centrais HDL. Para programar use a o formato:
#1+SENHA+99+ Cod. +1# - para ativar uma opção
#1+SENHA+99+ Cod. +0# - para desativar uma opção
Cod. Descrição
{00} - Desativa Numeração Flexível - Funções sem "*",
{01} - Destrava ramais de usuário com senha particular,
{02} - Coloca música logo após o atendimento automático,
{03} - Transborda o atendimento automático se o canal de voz estiver ocupado,
{04} - Libera a proteção para bloqueio nos troncos,
{05} - Efetua trasbordo automático dentro de um grupo nas chamadas externas,
{06} - Desabilita detecção de MF durante a reprodução das mensagens de voz,
{07} - Permite enviar o número do ramal que transferiu a ligação ao invés do número externo
durante uma consulta externa,
{08} - Força os primeiros 16 ramais a usarem vias fixas (para teste),
{09} - Utiliza a opção de somente uma fechadura para o comando de abertura com senha,
{10} - Bloqueia o acesso dos apartamentos ao porteiro eletrônico,
{11} - Obsoleto,
{12} - Desabilita o tom de discar nos porteiros,
{13} - Habilita rotinas de proteção contra transientes que provocam queda de ligações,
{14} - Bloqueio do modo de abertura com senha nos Porteiros Eletrônicos F12 da Central,
{15} - A Central somente gera tom para os 8 primeiros ramais de cada bastidor (para teste),
{16} - No atendimento automático, caso o ramal desejado esteja ocupado, a ligação será
encaminhada para um ramal livre da fila de transbordo,
{17} - Bloqueia abertura da fechadura pelos apartamentos (somente pela portaria),
{18} - Mensagem de atendimento automático noturna habilitada,
{19} - Cancela o bloqueio automático da senha da fechadura,
{20} - Difunde somente para os ramais da tabela previamente programada,
{21} - Bloqueia ligações se a placa de inversão de polaridade não estiver operacional,
{22} - Permite retirar os avisos sonoros ("bips") no modo : "intercalação" e "conferência",
{23} - Insere o atendimento automático no final da fila de transbordo,
{24} - Emite aviso ("bip") para os ramais ocupados do grupo de toque geral,
{25} - Permitir a instalação do software numa Central com 5 bastidores,
{26} – Bloqueia todas as discagens decádicas e todas funções de alarme/alerta.
{27} - Bloquear a proteção de chamadas entrantes em que é discado alguma tecla,
{28} - Habilitar o tempo de reocupação de uma linha,
{29} - Para limitar o tempo em 2 minutos e 30 segundos de todas as ligações internas,
{30} - Para ativar Rotas Inteligentes,
{31} - Para receber apenas chamadas dos números cadastrados na agenda bloqueando as demais,
{32} - Para a Central utilizada como sub-sistema operar sem a mesma discar o primeiro zero da
discagem,
{33} - Para ampliar o tempo de toque das chamadas entrantes no atendimento automático de 40
segundos para 1 minuto e 30 segundos,
{34} - Para aumentar o tempo máximo de retenção das ligações retidas em posição de 1 minuto
para 2 minutos e 30 segundos,
{35} - Programar o retardo no "ring" para atendimento somente após o segundo toque (evitar
chamadas falsas),
{36} - Ativar identificação de chamadas para VoIP (inserindo o código D1 no início do número),

{37} - Reduzir o tempo de toque da interface de 6 toques para 3 toques,
{38} - Bloquear detecção automática das placas,
{39} - Desabilitar a detecção de tom de ocupado,
{40} - Para cancelar o detector de tom (todas as situações),
{41} - Para habilitar ligação remota por tempo,
{42} - Aumentar a sensibilidade do detector de FSK,
{43} - Diminuir a sensibilidade do detector de FSK,
{44} - Para limitar o tempo em 2 minutos e 30 segundos de todas as ligações externas,
{45} - Desliga a proteção dos Mfs sobre a voz(usar quando a voz estiver picotando),
{46} - Desativa acionamentos automáticos nos finais de semana,
{47} - Liga tom no ramal/linha de alerta ao invés da musica(sirene),
{48} - Desabilita o recurso de controle automático de tráfego,
{49} - Libera difusão para funcionamento no final de semana,
{50} - Ativa interligação serial entre centrais,
{51} - Bloqueia o uso da função 161 pelos apartamentos (somente portaria),
{52} - Ativa o funcionamento da serial em velocidade,
{53} - Ativa a discagem de todos os MFs mais lentos na tentativa de solução de problemas de
discagem,
{54} - Reduz ganho do tom de discar,
{55} - Aumenta ganho do tom de discar,
{56} - Reduz o tempo de chamada de uma ligação interna/porteiro pela metade,
{57} - Permite usar a fila de transbordo para a tecla "0-F12" e o comando "*9" dos aparmentos,
{58} - Desativa proteções e verificações nas centrais (útil quanto existir ramais disparando!!)
{59} - Ativa música na retenção interna (apenas centrais Flex),
{60} - Interligação Tronco/Ramal,
{61} - Interligação através de central de interligação,
{62} - Ativa central com mestre na interligação,
{63} - Habilita proteção contra curto na placa de 16 ramais,
{64} - Bilheta ligações não atendidas,
{65} - Habilita o sigilo na discagem no desvio externo,
{66} - Força o tom de chamada ser enviado da central mestre,
{67} - Aumenta a sensibilidade do DTMF via DSP,
{68} - Diminui a sensibilidade do DTMF via DSP,
{69} - Centraliza Portaria nas centrais interligadas(atendedor da central mestre),
{70} - Habilita identificação de chamadas entre as centrais interligadas,
{71} - Reservado,
{72} - Ajusta nível do ADC/DSP para 2% de tolerância,
{73} - Aumenta tempo de conversação nas centrais interligadas para 30min,
{74} - Detecção de tom de ocupado segura(para chamadas derrubadas indevidademente),
{75} - Desvia chamadas dos porteiros F12 para a portaria durante o dia (Noturno Reverso),
{76} - Toque Extendido para todos os ramais (para uso com telefones HDL),
{77} - Verificações/reinicialização durante a madrugada,
{78} - Executa verificações continuamente na central,
{79} - Veifica cruzamento de enlaces na central(resultados na tela informações do CTI),
{80} - Usa o digito/MF “#” para continuar uma ligação remota/desvio externo
{81} - Mantém o alerta geral disparado continuamente (só desativa com o comando *191)
{82} - Disca call backs DDD sem as operadoras
{83} – Comando do Atuador Temporizado (tempo de fechadura)
{84} - Ativa temporização para resolver conflitos no plano de numeração de centrais
{85} - Desabilita rechama automática(menos para portaria)
{86} – Aumenta volume das mensagens SD Card em 33%(sujeito a saturação)
{87} – Desabilita filtro digital(anti-ruído) na gravação de voz e no DSP (bina Facilitare)

{88} – Efetua proteção adicional nas centrais com placa de enlaces e/ou Kit de interligação
{89} – Limita o registro/bilhetagem de números com 9 digitos(local,celular), 12(DDD) e 13 (DDI)
{90} – Libera os números da agenda coletiva para ramais com categoria números especiais
{91} – Desabilita o Bip de aviso de chamada nos porteiros F12
{92} – Ativa maior sensibilidade na detecção de ring nos troncos das centrais HDL.
{93} – Desativa o refresh do kit de interligação (para quando existir ligações mudas)
{94} - Envia os números de bina internos com 7 dígitos (preenche com '0' números pequenos)
{95} – Ativa Ganho Especial (Log) para Bina (melhor com sinais muito baixos ou muito altos)
{96} - Habilitar buffer circular de mensagens no SD card (nunca lota,apaga a mais antiga)
{97} - Identificação de Chamadas por Bilhete (bilhete no inicio( toque) e no desligamento)
{98} – Extende o tempo de discagem para números em conflitos de 3 para 5,5s.

Programações Especiais (98)
As programações especiais foram desenvolvidas para permitir a customização,
personalização e a solução de problemas das centrais HDL. Para programar use a o formato:
#1+SENHA+98+ Cod. +Opcao# - para ativar/configuração uma opção
#1+SENHA+98+ Cod. + 0 # - para desativar uma opção

Cod. Descrição
{10} – Configura ganho DTMF - usar valores entre 80 e 130
{12} – Ativa abertura com senha abreviada no F12 – usar 1, 2 ou 3 (para selecionar o acionamento)
{16} – Configura a quatidade digitos esperados num bina FSK – usar valore entre 8 e 14
{17} – Permite interligacao utilizando placas tronco bina (1 ativa)
{18} – Ativa um tronco único(ex:interface) para funcionamento da função (usar de 1 a 8)
{19} – Bloqueia uma via especifica com problemas de rúido/distorçao (usar de 1 a 16)
{20} – Numero de Centrais interligadas numa Central de Interligação (usar 1 a 8)
{21} – Ativa um tronco fixo(ex:interface) para saída de ligações do desvio externo (usar de 1 a 8)
{22} – Configura Nivel de sinal FSK (usar entre 80 e 125) – padrão 0 ou 105
{23} - Ganho FSK de sinal no FSK (usar entre 50 e 200) – padrão 0 ou 100
{24} - Bloqueia sincronismo/alteração no plano de numeração da Interligação (1-ativa,0-desativa)

