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A VETTI PARABENIZA E AGRADECE PELA ESCOLHA DO PRODUT O !!!

APRESENTAÇÃO:  Com o BlockPhone Super, você gerencia o uso de sua linha
telefônica garantindo economia, e evitando surpresas na hora de pagar sua  conta!!!
O BlockPhone Super é um equipamento moderno, de fácil instalação e extrema
utilidade. Este aparelho se adapta a todas as centrais telefônicas (inclusive PABX),
possuindo a melhor proteção contra descargas elétricas, interferências, umidade, etc.

MANUSEIO:  Depois de instalado, o BlockPhone Super é facilmente programado pelo
teclado telefônico por você mesmo, utilizando uma simples tabela de programação
(incluso). Após programado, para desativá-lo e ativá-lo você utilizará de uma chave.

FUNÇÕES: Permite bloquear DDD, DDI / Chamadas a Cobrar / Celular / Ligações
sobre-taxadas 900, 0900,145 / Temporiza ligações efetuadas de 0 a 99 minutos /
Libera ou Bloqueia 8 números aleatórios com até 13 dígitos cada (aceitando novos
prefixos de acordo com o sistema das novas operadoras 0xx) / Desbloqueio com
reativamento automático após uma ligação / Bloqueio  automático 101 (serviço de
discagem pela telefonista) / Bloqueio Total (faz com que  o telefone só receba ligações).

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA:
# Técnicos exclusivamente a sua disposição de dúvidas (via telefone).
# 2 anos de garantia do produto.
# O Bloqueador mais eficiente contra burla e fraudes.
# Inclusos conectores que garantem e facilitam uma boa instalação.
# O único bloqueador que funciona em conjunto com secretária eletrônica (uso com o
adaptador para secretária).
# Este aparelho não requer pilhas ou fonte.
# Funciona com ADSC ( Speedy, Velox, etc.)
# Alguns Identificadores de chamadas não funcionam direito após a instalação de
bloqueadores telefônico.
OBS.: A única diferença entre o Blockphone com chave e com senha, está no
seu desativamento. C/ chave: desativamento pela chave - C/ senha: desativamento
por senha pelo teclado do aparelho telefônico.
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APRESENTAÇÃO :
Com o BlockPhone Super, você gerencia o uso de sua linha telefônica garantindo economia e
evitando surpresas na hora de pagar sua conta !!! O BlockPhone Super é um equipamento
moderno, de fácil instalação e extrema utilidade. Por ser inteligente, o BlockPhone se adapta
automaticamente a qualquer central telefônica e independente também da localidade (sítios,
fazendas, etc.). O BlockPhone Super Vetti possui uma excelente proteção contra interferências,
descargas elétricas e umidade (circuito climatizado “resinado”), funciona em fax-modem, PABX
e telefone sem fio.
INSTALAÇÃO:
1° passo :  (Encontrar a entrada da linha telefônica) Para bloquear todos os telefones conectados
na linha o BlockPhone Super deve ser instalado na entrada principal da linha telefônica. Para
encontrá-la, basta cortar um dos fios da entrada da linha e verificar se todos os aparelhos
telefônicos ficaram mudos (fig. 1).
2° passo :  Após interromper a linha principal, o BlockPhone Super deve ser instalado com os
fios vermelhos na linha telefônica que vem da rua e os fios pretos ligados na linha que vai para
o(s) aparelho(s) telefônico(s) (fig. 2). Aconselhamos instalar o bloqueador de modo camufla-
do, imbutindo-o na parede (caixa 4x2) da linha telefônica, ou na caixa principal de entrada de
linha, junto ao relógio, se houver.
OBS. 1 – caso o Bloqueador seja ligado de modo invertido, ele funcionará do mesmo jeito,
porém não estará corretamente protegido contra descargas elétricas.
OBS. 2 – para melhor proteção, aconselhamos que conecte o fio verde (terra) a um aterramento
elétrico. A utilização deste fio é optativa, porém, a não utilização da mesma, implicará em desprezar
uma proteção maior do aparelho (prego ou parafuso na caixa 4x2, na parede, não resolve).
OBS. 3 – Aconselhamos também a utilização dos conectores para a instalação (fig. 3), pois,
além de deixar bem mais prática a instalação, eles garantem uma boa conexão dos fios evitando
eventuais tipos de ruídos em sua linha telefônica.
Pronto !!! após a instalação do BlockPhone, vamos programá-lo pelo teclado de qualquer
aparelho telefônico conectado a esta linha.

OBS.: Em caso de Linha ADSL (Speedy, Velox, etc.), solicitar pelo E-mail: suporte@vetti.com
um outro esquema de instalação.

PROGRAMAÇÃO :
Para programar e desprogramar o BlockPhone pelo teclado do telefone (ou disco), você utilizará
a Tabela de Programação (incluso) onde estará cada função que queira utilizar, você seguirá
com sua senha secreta, uma seqüência de comandos intercalados por um BIP (sinal digital
“sonoro” emitido pelo BlockPhone) e ao completar cada função, o BlockPhone Super emitirá
2 BIPs confirmando e finalizando a função (para programar o blockphone, certifique-se que a
chave do mesmo encontra-se na posição ligado “neste caso, o led acenderá toda vez que tirar
o fone do gancho”).

Seqüência da Função de programação:
# O BlockPhone Super sai de fábrica com a senha padrão “1234” a qual pode ser alterada a
qualquer momento (seguindo uma determinada função pela tabela de programação).
# O BlockPhone Super sai também de fábrica com função “BLOQUEIO PADRÃO DE FÁBRICA”
ativada, onde esta função bloqueia automaticamente 900/ 0900/ 145/ DDD/ DDI/ 101/ BCC
(chamadas a cobrar) / Celular.
OBS.:  Assim que instalar deve-se aguardar o 2.° TOM de discagem para iniciar a programação,
pois o BCC está ativado, mais informações pág. 03.
FUNÇÕES:
As funções que você encontrará na tabela de programação são as seguintes:
#  DESLIGAR O BLOQUEADOR  – seguindo esta função, você desligará o BlockPhone e sua
linha telefônica  funcionará como se não existisse o mesmo.

#  LIGAR  O BLOQUEADOR  – seguindo esta função você ligará o BlockPhone e a programação
voltará do mesmo jeito que estava da última vez que desligou.

#  LIBERAR A PRÓXIMA LIGAÇÃO – com esta função, você desativa o BlockPhone apenas
para efetuar uma ligação (somente uma) para qualquer número telefônico que esteja bloqueado,
e ao colocar o fone no gancho, automaticamente o BlockPhone voltará a funcionar do jeito
que estava programado (não precisando ligar o bloqueador novamente).
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# LIBERAÇÃO DE PREFIXOS – com esta função você pode liberar números específicos
de telefone. Assim como a função “Bloqueio de Prefixo”, a capacidade também é de 8
números aleatórios com até 13 dígitos cada. A programação é exatamente da mesma
maneira da função bloqueio de prefixo, lembrando também que o BlockPhone Super
pode trabalhar perfeitamente com o sistema das novas operadoras como ex: (0xx11)
4712-7978.
IMPORTANTE 1: Toda vez que esta função for utilizada, o BlockPhone automaticamente
ativa o bloqueio geral (exceto ligações gratuitas e emergências), pois você estará
somente liberando números desejados.
IMPORTANTE 2: Quando for liberar algum número iniciado por “0” ou “9” as funções
“Bloqueio de DDD/DDI” ou “Bloqueio de Celular” devem ser desativadas para que seja
possível discar para os números liberados.

EXEMPLO PARA LIBERAR + DE 1 PREFIXO:  Tirar o fone do gancho / discar 5 +
senha / bip / discar 0 / bip / discar telefone / bip / discar 0 / bip / discar próximo telefone
/ bip / (para finalizar) discar 3 / bip bip.

FUNÇÕES ESPECIAIS:
Estas funções servem para alguns tipos de ajustes no BlockPhone Super em alguns
casos raros (possíveis problemas).

# PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA RAMAL DE PABX : Esta função habilita o modo
Ramal de PABX, sendo que o BlockPhone Super não entenderá mais o 1º dígito discado.
Obs:  quando ativar esta função, automaticamente será desativada a função
Bloqueio BCC.
Obs:  para desativar esta função é necessário discar um número antes do 5+senha.

# LIBERAÇÃO 0800 E DDC (9090 e 90xx): esta função bloqueia ou libera as ligações
gratuitas: 0800 e DDC (discagem direta a cobrar).
Obs:  o BlockPhone vem de fábrica liberado (ativado) para estes tipos de ligações
gratuitas.

# 2.° MODO DE OPERAÇÃO: Esta função fará um ajuste no funcionamento do
BlockPhone Super em situações emergenciais que estão listados no quadro Possíveis
Problemas na pág. 06

# ALTERAR SENHA – Esta função será utilizada para alterar a senha do BlockPhone e colocar
uma nova senha secreta.
Obs:  tome muito cuidado para não esquecer a nova senha, caso contrário, terá problemas
com o BlockPhone (terá que efetuar um reset no blockphone podendo ser na loja que comprou
ou pela Vetti via telefone com a autorização da loja que comprou). Aconselhamos que anote a
nova senha junto com a tabela de programação.

# TEMPORIZADOR DE CHAMADAS EFETUADAS – Esta função limitará o tempo de uso
das ligações efetuadas de 00 a 99 minutos, e quando estiver ativada, 10 segundos antes de
cair à ligação, o BlockPhone Super emitirá um BIP informando que será derrubada a ligação.
Para desativar esta função memorize o tempo em 00 minutos.

# LIMPAR PROGRAMAÇÃO – Independente de como esteja programado o BlockPhone,
esta função irá desativar todas as funções do BlockPhone, menos as Funções Especiais.
Obs 1:  normalmente usa-se esta função para dar início a uma nova programação.
Obs 2:  somente a senha de acesso será mantida.

BLOQUEIO OU LIBERAÇÃO DE PREFIXO
OBS.: Estas duas funções seguintes não funcionam ao mesmo tempo
# BLOQUEIO DE PREFIXOS – com esta função você pode bloquear números específicos de
telefone. A capacidade do BlockPhone Super Vetti é de bloquear no máximo 8 números com
até 13 dígitos cada.
Independente do que já esteja programado, os números que digitar, serão bloqueados como
a seguir:
Se você bloquear o número 4712, todo número que começar com 4712 será obviamente
bloqueado. Mas se você bloquear o número 4712-7978, especificamente (somente) este
número estará sendo bloqueado.
Obs 1:  O BlockPhone Super, por ter a capacidade de bloquear ou liberar números com até
13 dígitos, pode trabalhar perfeitamente com o sistema das novas operadoras como ex: (0xx11)
4712-7978.
Obs 2:  Para liberar números locais, não cadastrar número da operadora e código de área.

EXEMPLO PARA PROGRAMAR + DE 1 PREFIXO:  Tirar o fone do gancho / discar 5 + senha
/ bip / 4 / bip / 1 / bip / n.° telefone /  bip / (retornar n.° 1) 1 / bip / próximo telefone / bip / 3 / bip
bip.

#  LIBERAR A PRÓXIMA LIGAÇÃO SEM O BIP – Se na função anterior, após os 2 BIPs retornar linha
ocupada ou muda, faça esta função que você não ouvirá os 2 BIPs no fim da programação, somente o
tom de discar em seguida disque o número desejado.

# BLOQUEIO PADRÃO DE FÁBRICA –  como já dito, esta função bloqueia automaticamente 900/ 0900/
145/ DDD/ DDI/ 101/ BCC/ Celular, e esta é a única função que já sai de fábrica ativada. Para desativá-
la, basta utilizar a  “tabela de programação” ou a sequência abaixo.

# BLOQUEIO TOTAL – Ativa o Bloqueio para não efetuar nenhuma chamada e não receber ligações a
cobrar. Para desativar Limpar Programação 39 (Ativa).

# BLOQUEIO TELE 900, 0900, 145 – como o próprio nome já diz, ela bloqueia ligações sobre-taxadas
como: 0900/ 900/ 145 (Telesexo, Disque Namoro, etc.).

# BLOQUEIO DDD, DDI, 101 – esta função bloqueia DDD/ DDI/ 101 (serviço de discagem por telefonista).

# BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR (BCC) – como o próprio nome já diz, com esta função
ativada, o BlockPhone não permitirá o recebimento de chamadas a cobrar.
Obs. 1:  quando esta função estiver ativada, toda vez que o telefone for tirado do gancho, escuta-se um
FLASH (pequeno corte no tom da linha) após 2 segundos. Se você achar muito incômodo e não quiser
ouvir este FLASH, deverá desativar esta função.
Obs. 2:  portanto, você só deve iniciar a discagem de um número telefônico ou seqüência de programação
após esse FLASH.
Obs. 3:  Secretária Eletrônica e Fax-modem não funcionarão se esta função estiver ativada, devido ao
FLASH quando retira o fone do gancho. Neste caso, para que estes aparelhos funcionem corretamente,
a única solução é instalando o Adaptador para Secretária/BlockPhone Vetti (acessório disponibilizado
pela Vetti encontrado nas melhores lojas).

# BLOQUEIO DE CELULAR – esta função ativada, faz com que o BlockPhone Super não permita que o
usuário disque para telefone Celular LOCAL (Iniciais 9, 8 e 7).
Obs:  para bloquear Celular fora da área de seu prefixo, você deverá bloquear também DDD ou o número
específico desse Celular incluindo a operadora e o código DDD.

# AJUSTE DO TEMPO DE FLASH (CORTE): todo tipo de bloqueio de chamadas que o
BlockPhone estiver programado para bloquear, ele emitirá um FLASH (corte) na linha ao
identificar a discagem de um número bloqueado. O tempo deste FLASH é equivalente a 1
segundo (padrão de fábrica), portanto, em alguns casos raros de centrais, este 1 segundo não
é suficiente para bloquear (cortar) a ligação, exigindo um FLASH mais????.

Da mesma forma, se o FLASH estiver muito incômodo pode-se diminuí-lo, sugerimos que vá
gradativamente diminuindo o FLASH fazendo testes para saber se o BlockPhone Super ainda
está conseguindo cortar a ligação, quando o BlockPhone não mais conseguir cortar a ligação,
deverá voltar ao tempo anterior.

# AJUSTE DO TEMPO PARA DAR O FLASH (CORTE): como dito na função acima, em
casos raros também é necessário prolongar um pouco o tempo para dar o flash, (na função
bloqueio de chamadas a cobrar), você pode alterar este tempo de 1 a 9 segundos (o padrão é
de 2 Seg.).Da mesma maneira, vá fazendo testes e subindo o tempo gradativamente até que
o BlockPhone consiga bloquear a chamada a cobrar.
Obs.:  em caso de maiores dúvidas entre em contato com nossa assistência técnica via telefone
ou com a loja que comprou o aparelho.

POSSÍVEIS PROBLEMAS:
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