
Manual de Configuração

CG-600

Especificações Técnicas

Modelo:  CG-600

Tensão de Funcionamento:  DC 12V

Corrente de Funcionamento:  900mA

Sensibilidade: 106dB

Frequência: 433.92MHz~75k

Capacidade de Configuração: Até 256 (CG-100 e CG-300)

Distância de Funcionamento: 300m

Dimensões: 535 x 158 x 48mm

Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o 
período de garantia, solicitamos que entre em contato com a Jetway para 
a orientações referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, 
do nosso formulário de suporte no website www.jetway.com.br ou 
através do e-mail suporte@jetway.com.br



Instruções do Sistema

1. Recursos

- Exibe as 3 últimas chamadas ao mesmo tempo


- Se comunica com 256 unidades do CG-100 e CG-300


- Exibe números de até 3 dígitos de 000 a 999


- Mantém as 10 últimas chamadas


- Tipo de toque e volume ajustáveis

1 Liga / Desliga Fonte 

4 Ajuste de Volume

6 SEL: Seleciona o Dígito

8 CONFIRM: Confirma 9 Áudio 10 Antena

7 ADJUST: Ajusta o dígito

5 FUNC: Botão de função

2 Saída de Áudio P2 3 Áudio

Em status de configuração:

CONFIRM: Confirma a configuração


SEL: Seleciona o dígito


ADJUST: Ajusta o dígito (0 - 9)


FUNC: Entra / Sai da configuração

Em funcionamento:

SEL / ADJUST: Consulta os últimos 

registros de chamadas (as últimas 10 

chamadas)


CONFIRM: Cancela a consulta

Visão 

esquerda

Visão 

direita

Visão 

frontal

Posição A Posição B

Posição C2. Funcionalidades

1. Instruções das Funções

Configurações 

F01 - Salvar um transmissor (CG-100 / CG-300)

F02 - Deletar um transmissor (CG-100 / CG-300)

F03 - Configuração de hora

F04 - Tempo de exibição da chamada (0s - 20s)

F05 - Modo de chamada (toque ou voz com idioma chinês)

F06 - Seleciona o toque de chamada (7 tipos)

F08 - Tempo de auto cancelamento de chamada (0s - 60s)

F09 - Restaurar para o modo de fábrica

Entrar na Configuração: No status de espera, pressione 
“FUNC”, o receptor emitirá um sinal sonoro, mostrará “F01” e 

o último dígito “1” ficará piscando. Pressione “ADJUST” para 
ajustar o número da função (1 - 9), depois pressione 
“CONFIRM” para inserir a função desejada. 

Sair da Configuração: No status do menu principal, 
pressione “FUNC” para retornar ao status de espera, o 
receptor exibirá a hora atual.

Cancelar Operação: No status de configuração, pressione 
“FUNC” para retornar ao menu principal.

Nota: Durante a configuração, ao pressionar “CONFIRM”, o 
CG-600 informará que houve falha se o parâmetro estiver 
fora da faixa de configuração.

Sucesso na operação: 2 sinais sonoros curtos.

Falha na operação: 2 sinais sonoros longos.



Ligado: Ao ligar o equipamento, a tela exibirá “000” - “999”

e em seguida, exibirá a hora atual.

(pode salvar até 256 transmissores (CG-100 / CG-300) com 
números de “000” a “999”).

1) Pressione a tecla “FUNC”, o CG-600 exibirá F01 na posição A.
2) Pressione a tecla “CONFIRM”, o CG-600 emitirá um sinal 
sonoro e a posição B exibirá 001.
3) Pressione a tecla “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número 

exibido na posição B, então pressione “CONFIRM”. A posição C 

exibirá “---”. 
4) Pressione qualquer botão no transmissor por 2s, o CG-600

exibirá um sinal sonoro e a posição B exibirá o próximo número 

a ser configurado.
Nota: Dois transmissores de uma tecla podem ser 
configurados para um número de chamada e cancelamento.

Se um transmissor já tiver sido salvo no dispositivo e for 
configurado novamente, o novo número sobrepõe o anterior, 
deixando o disponível para configurar com outro transmissor. 

F01 Salvar um transmissor

Posição A Posição B

Posição C

1. Instruções detalhadas

Na “F02”, pressione “CONFIRM”. A posição B exibirá “001”.

Na “F03”, pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar a hora. 
Em seguida, pressione “CONFIRM” para salvar a 
configuração e pressione “FUNC” para sair. 

1) Para deletar um único transmissor:

Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da 
posição B e pressione “CONFIRM”. O CG-600 emitirá um 
sinal sonoro e exibirá o próximo número para ser excluido.

1) Na “F04”, pressione “CONFIRM”. Será exibido o tempo 
atual de exibição que por padrão é 00, que significa que as 
chamadas não serão trocadas na exibição. 
2) Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número de “00” 
a “20”.  Por exemplo, selecione “05”, depois que a 
configuração for bem sucedida, o número será exibido um a 
um a cada 5s.

2) Deletar todos os transmissores:

Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da 
posição B para “000” e pressione “CONFIRM”. a posição B 
exibirá “000” a “999” e o CG-600 emitirá um sinal sonoro e 
mostrará “000” novamente. Após isso, todos os 
transmissores foram excluídos. (Pressione “FUNC” para sair).

F02 Deletar um transmissor

F03 Configuração de Hora

F04 Tempo de Exibição da Chamada (0s - 20s)



3) Pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e 
pressione “FUNC” para sair.

1) Pressione “DIGIT” e “ADJUST” para ajustar o número de 
“00” para “60”.
2) Pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e 
“FUNC” para sair.

F05 Modo de Chamada 

F06 Selecionar toque de chamada

F08 Tempo de cancelamento de chamada

Na “F05”, pressione “DIGIT” e “ADJUST” para escolher “1” ou 
“2”. Então, pressione “CONFIRM” para salvar a configuração 
e “FUNC” para sair.

Na “F06”, pressione “DIGIT” ou “ADJUST” para escolher o 
tom de chamada. Então pressione “CONFIRM” para salvar a 
configuração e “FUNC” para sair.

Na “F08”, pressione “CONFIRM”, será exibido o tempo de 
cancelamento automático. O padrão é 00, que significa que o 
número não será cancelado automaticamente, sendo 
necessário cancelar manualmente.

1 - Voz chinesa

2 - Toque (configuração padrão)

1) Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da 
posição B para “00”. Pressione “CONFIRM” e a posição A 
exibirá  de “00” a “99” e o CG-600 emitirá um sinal sonoro, 
indicando que a configuração foi feita com sucesso. 
2) Pressione “FUNC” para sair.

Configurações de Fábrica: 

- Salvar transmissor: 0

- Modo de chamada: Toque

- Tempo de exibição de chamada: 00s

- Tempo de auto cancelamento: 00s

Indicações de diferentes tipos de serviços:

Multiplas chamadas: Se o número 001, 002 e 003 chamar 
alternadamente, o receptor mostrará as chamadas, sendo 
que a última aparecerá na posição A e as anteriores na 
posição B e posição C, podendo programar o tempo de 
alternação entre elas.
Consultar chamadas: No status de funcionamento, pressione 
a tecla “SEL” OU “ADJUST” para consultar as 10 últimas 
chamadas.
Excluir chamadas: No status de funcionamento, pressione 
“CONFIRM” para excluir o número de chamada.

F09 Restaurar para o modo de fábrica
Na “F09” será exibido “000”

Outras Instruções

Chamar Graçom Pedir a Conta


