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GUIA DE UTILIZAÇÃO DO PEN LOOP

Agradecemos a você por ter escolhido A ESPERA PEN LOOP como seu
equipamento de mensagem de espera.
Este produto foi especialmente desenvolvido para ser utilizado como uma
poderosa ferramenta de marketing na divulgação de seus produtos e serviços em
sistemas de PABX.
Pensando sempre em oferecer praticidade na utilização de seus
equipamentos, a MICROTEL TECNOLOGIA desenvolveu uma espera telefônica
compacta e robusta que permite a troca da gravação com muita facilidade.

PROCEDIMENTO PARA REPRODUÇÃO
Basta ligar a saída de áudio do PEN LOOP (fig. 1 – 1) a entrada de música externa
do PABX.
Durante a reprodução do(s) arquivo(s) de áudio o led (fig. 1 – 2) ficará piscando
pausadamente.
Obs.: O PEN LOOP reproduz arquivos MP3 e Wma contidos no PEN DRIVE.
IMPORTANTE: Os PEN DRIVEs devem estar sem bloqueio para execução dos
arquivos da mesma forma que os arquivos Mp3 devem estar em perfeitas condições
de reprodução, caso contrário podem ocasionar falhas.
Utilize um bom antivírus, para verificar o dispositivo (pen drive), pois vírus podem
impedir o funcionamento do PEN LOOP.

FIG. 1

PROCEDIMENTO PARA AJUSTE DE VOLUME
Para ajustar o volume da saída de áudio é só acessar o TRIMPOT de áudio
(localizado na parte inferior do seu PEN LOOP) e ajustá-lo para uma posição que o som
da mensagem fique agradável.
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PROCEDIMENTO PARA TROCA DE MENSAGEM(S)
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SAÍDA DE ÁUDIO DE 8 OHMS
LED DE SINALIZAÇÃO.
COMPARTIMENTO DO PEN DRIVE
CHAVE DE SELEÇÃO DE VOLTAGEM (110/220Vac)

1) INSTALANDO O PEN LOOP
A)
B)
C)
D)
E)

Escolha um local isento de umidade, poeira, luz solar direta, vibrações e campos
eletromagnéticos;
Fixe o Pen Loop utilizando os furos de fixação localizados no fundo de seu gabinete;
Verifique se a chave de seleção de rede elétrica (fig. 1 – 4) está na posição compatível
com a rede elétrica local;
Conecte a saída de áudio do PEN LOOP (fig. 1 – 1) a entrada de música do PABX;
Conecte o plug de força à rede local e pronto.

IMPORTANTE: O Pen drive deve estar permanentemente
conectado ao PEN LOOP.
- NÃO USAR PEN DRIVE KINGSTON -

Você pode ter uma ou inúmeras mensagens (arquivos de áudio) em seu Pen
Loop, o limite de tempo e mensagens será dado em função da capacidade de
armazenamento do PEN DRIVE utilizado.
Proceda conforme o indicado abaixo para troca de mensagem(s):
1 – Desligue o PEN LOOP da rede elétrica (plug de força), retire o pen drive e conecte-o
ao computador onde encontra-se a mensagem (arquivo de áudio) que você deseja utilizar
para espera telefônica;
2 – Faça a cópia do arquivo escolhido para a unidade de disco ocupada pelo PEN DRIVE;
3 – Você pode colocar a quantidade de arquivos que quiser, respeitando sempre a
capacidade de armazenamento do PEN DRIVE;
4 – Retire o PEN DRIVE do computador, conecte-o novamente ao PEN LOOP e religue o
plug de força a rede elétrica.
Obs.: Utilize sempre PEN DRIVEs de qualidade comprovada.

Características técnicas
Alimentação: 110 ou 220 Vac +- 10%
Consumo: < 5 W
Versões de equipamento: Espera telefônica com PEN DRIVE (opcional) para PABX
Conectividade: Entrada de música externa de PABX
Resposta em freqüência: 60 a 20 KHz
Saída de áudio: Analógica de 8 Ohms
Potência de áudio: 300 mW (máxima)
Ajuste de volume: Através de trimpot localizado na parte inferior do gabinete
Reprodução da mensagem: cíclica (espera telefônica)
Tempo de gravação: O quanto o Pen drive comportar
Tipo de mensagem: Arquivo em Mp3 ou Wma
Troca da gravação: Através da colocação do novo arquivo no PEN DRIVE utilizado

PEN LOOP

TERMO DE GARANTIA
A Microtel Tecnologia garante este produto por 01 (um) ano a contar da data
da aquisição, e se reserva no direito de substituir ou consertar o produto que contenha
vícios de fabricação.
Excluem-se da garantia os seguintes itens:
- Uso inadequado do produto;
- A não conformidade das especificações deste manual;
- Produtos que tenham sido violados;
- Danos provocados por raios ou outros agentes da natureza;
- Danos provocados por outros aparelhos ou acessórios acoplados ao produto;
- Danos morais, físicos ou materiais, mesmo que provocados por possível falha
do equipamento;
- Frete, seguro, desinstalação e reinstalação para envio e retorno do equipamento
da assistência técnica;
- Programação ou reprogramação das configurações feitas pelo usuário;
- Desgaste natural de pilhas, baterias, cabos, conectores, gabinetes, etc.
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