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Relógio com display LCD de alto brilho com 3 modos 

indicativos: som, vibração ou som e vibração. 

Compatível com Jetway Botão Chamador de uma ou 

três funções. Modelos: CG-300 e CG-100.


Um Relógio Receptor CG-700 é capaz de se comunicar 

com no máximo 99 unidades do Botão Chamador e é 

capaz de recuperar as 10 últimas chamadas.


Quando o relógio entrar em stand-by será exibido a 

hora atual. O símbolo         será exibido quando a 

bateria estiver sendo carregada. 


FUN ENT

SELNEXT

EM CONFIGURAÇÃO:
LIGAR:

FUN-1 Salvar o Botão Chamador

Nota:

FUN: Tecla de Função, configuração de entrada/saída

Pressione e segure o botão “FUN” por 3 segundos.

(1) Durante a “FUN-1”, pressione o botão “ENT”, o

display irá exibir “0001” e  o “1” ficará piscando.
(2) Pressione o botão “NEXT” e o botão “SEL” para 

escolher o número de “0001” a “9999”.
(3) Pressione o botão “ENT” para confirmar o número 

de chamada, enquanto será exibido “____”.

(4) No Botão Chamador CG-100 ou CG-300, pressione


o botão          por 2 segundos. O CG-700 emitirá um 


beep e mostrará o próximo número para configuração. 

E1 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir “E1”

com um beep e mostrar outro número, significa que o 

Botão Chamador já foi configurado. 
E2 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir “E2”

com um beep, significa que esse número já foi 

configurado com outro Botão Chamador.  
E3 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir “E3” 

com um beep, significa que a memória está cheia, e não

será possível salvar um novo Botão Chamador. 

SAIR DO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

No modo de configuração, pressione “FUN”, então 

o display mostrará a hora atual.

CANCELAR A CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO:

No modo de configuração, pressione o botão “FUN” para

cancelar a configuração e sair do modo de configuração.

SAIR AUTOMATICAMENTE:

O Jetway Relógio Receptor CG-700 irá sair 

automaticamente do modo de configuração caso 

nenhuma operação seja feita dentro de 40 segundos.

DESLIGAR:

Entre na “FUN-7”

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

Pressione o botão “FUN” no CG-700, o display irá 

mostrar “F-1”.

Pressione o botão “SEL” para escolher a função de 1 a 9.

Pressione o botão “ENT” para confirmar a função que

deseja acessar.

F-1: Salvar o Botão Chamador

F-2: Deletar o Botão Chamador

F-3: Salvar Teclado Chamador

F-4: Configurar a hora

F-5: Selecionar modo indicativo 

F-6: Selecionar modo indicativo do Display

F-7: Desligar

F-8: Configuração do tipo de Botão Chamador: função

única ou multifunção

F-9: Restaurar para as configurações de fábrica

ENT: Tecla de Confirmação de configuração 

EM FUNCIONAMENTO:

Lista de Funções:

ENT: Cancelar a informação de chamada

NEXT/SEL: Altera os chamados para cima e para baixo 

NEXT: Seleciona qual dígito deseja alterar

SEL: Altera o dígito selecionado

CG-100 CG-300
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FUN-2 Deletar um Botão Chamador

FUN-3 Salvar um Teclado Chamador CG-200

FUN-4 Configurar a Hora

(1) Durante a “FUN-2”, pressione o botão “ENT”, o display

irá exibir “0001” e o “1” ficará piscando.

(1) Durante a “FUN-3”, pressione o botão “ENT”, o display

irá exibir “P802”. Pressione o botão “ENT” novamente, e 

agora o display exibirá ‘---’. 

FUN-6 Selecionar Modo Indicativo do Display

Durante a “FUN-6”, pressione a função “SEL” para escolher

o modo indicativo do display: 1, 2 ou 3, depois confirme a

configuração com o botão “ENT”.

FUN- 7 Desligar

Durante a “FUN-7”, pressione o botão “ENT”, o display 

exibirá “OFF”. Pressione o botão “ENT” novamente para

desligar. 

FUN- 8 Configuração do Tipo de Botão Chamador:

Função Única ou Multifunção

FUN - 9 Restaurar Para o Modo de Fábrica

(1) Durante a “FUN-8”, pressione o botão “ENT”, o display 

mostrará “1” ou “4”. 

1: Função única, funcionará somente com o Botão 

Chamador de uma única função. Modelo CG-100.

4: Função única e multifunção funcionarão juntos.

Modelos CG-100 e CG-300.

(1) Durante a “FUN-9”, pressione o botão “ENT”,. O display

exibirá “0001”.
(2) Pressione o botão “NEXT” e o botão “SEL” para alterar

para “0000”.
(3) Pressione o botão “ENT” para confirmar, o display 

exibirá do “1111” para “9999” e depois exibirá “0001”, que

significa que a configuração foi realizada.

Modo do Indicador: SOM.

Modo do Display: SÍMBOLO.

Tipo de Botão Chamador: Função Única e Multifunção.

Carregar totalmente a bateria quando for utilizar a primeira

vez.

Se houver apenas uma chamada, o Relógio Receptor 

mostra a chamada o tempo todo até que ela seja cancelada.

Se houver muitas chamadas, o Relógio Receptor mostrará

a chamada mais recente e armazenará as 10 últimas cha-

madas.

Verifique o histórico de chamada: pressione “NEXT” ou 

“SEL” para consultar os últimos 10 chamados.


Cancelar as chamadas: pressione o botão “ENT” para can-

celar cada chamada ou pressione o botão         no Botão 


Chamador multifunção.

Carregando Bateria: Desligar o Relógio Receptor CG-700 e

depois colocar para carregar. O CG-700 deve ser carregado

quando estiver com a bateria baixa.

(2) Pressione o botão “SEL” para escolher “1” ou “4” e 

confirme a configuração com o botão “ENT”. O Relógio 

Receptor CG-700 emitirá um beep de confirmação. 

A. Escolha “0000” para deletar todos os Botões Chama-

dores. O Relógio Receptor CG-700 irá exibir do “1111”

ao “9999” junto com um beep, depois exibirá “0001”

novamente, que significa que todos os Botões Chamadores

foram deletados.

Durante a “FUN-4”, pressione o botão “NEXT” e o botão

“SEL” para configurar a hora atual.

Nota: 

         1 --------- SÍMBOLO

         2 --------- LETRA

         3 --------- SÍMBOLO + LETRA

           

B. Escolha do “0001” ao “9999” para deletar Botão Cha-

mador específico, O CG-700 exibirá o próximo número a 

ser deletado.

(2) Pressione o botão “NEXT” e o botão “SEL” para 

escolher qual Botão Chamador será deletado, de “0000” 

para “9999”.

(2) No Teclado Chamador CG-200, digite “1--1” e pressio-

ne a tecla “CALL”. O Relógio Receptor emitirá um sinal so-

noro indicando de sucesso.

Nota:

Nota:

Padrões de Fábrica:

5 - Notas

6 - Especificações Técnicas

Suporte Técnico

Alimentação: 3.7V (Bateria de Lítio)

Corrente de Funcionamento: <15mA
Sensibilidade: 85dB

Frequência: 433.92MHz ~75K

Distância de Funcionamento: 200m

Dimensões: 65 x 44 x 19mm

Em caso de dúvidas ou eventuais 

falhas que venham a ocorrer 

durante o período de garantia, 

solicitamos que entre em contato 

com a Tanca para a orientações 

referentes ao equipamento, através 

dos nossos telefones, do nosso 

formulário de suporte no website 

www.tanca.com.br ou através do 

e-mail suporte@tanca.com.br

FUN-5 Selecionar Modo Indicativo (Padrão: SOM)

Durante a “FUN-5”, pressione o botão “SEL” para escolher

o modo indicativo: 1, 2 ou 3, depois confirme a configura-

ção com o botão “ENT”.

Nota: 

         1 --------- SOM

         2 --------- VIBRAÇÃO

         3 --------- SOM + VIBRAÇÃO

           

CG-200
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