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Instalação e Operação
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Observações:
- A Mamut se reserva o direito de alterar o produto, conforme seus próprios critérios, sem prévio aviso.
- Este produto pode sofrer atualizações e melhorias.
A versão atualizada do programa MGRDSD_Gerenciador poderá ser baixada da página da Mamut no endereço:
http://www.mamut.com.br/programas/mgrdsd_gerenciador.zip.
No caso do Gravador, o programa (Firmware) deve ser atualizado na fábrica.
O cliente poderá enviar o Gravador para a fábrica para ser atualizado, devendo assumir apenas os custos do
transporte. A atualização será feita pela Mamut sem custo adicional.

Contato:
www.mamut.com.br
19 3404 8400
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1- Conectando o Gravador nas Linhas Telefônicas
Entende-se Linha Telefônica, como uma linha
direta ou pode ser um Ramal de um PABX.
O Gravador tem capacidade para gravar 4
Linhas Telefônicas simultaneamente.
Para conectar na linha telefônica, pode ser
utilizado o Cabo de Canais, fornecido,
conforme figura ao lado.
O par Azul / Branco do Azul corresponde ao
Canal 1 e assim sucessivamente como
mostrado na figura ao lado.
O canal do gravador deve ser conectado na
linha telefônica, em “Paralelo” ou seja como se
liga uma extensão.

Adaptador RJ11
Pode ser utilizado um adaptador RJ11 como o mostrado na figura ao
lado.
Outra opção seria retirar o plug RJ11 da ponta do cabo e conectar
diretamente nos fios da Linha Telefônica.

Preferencialmente, utilizar primeiro os canais na sequência, primeiro o
canal 1, e assim sucessivamente.
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O adaptador deverá ser colocado na tomada onde o telefone esta conectado:

Retirar o cabo do telefone, colocar o adaptador e conectar no Adaptador os cabos do Telefone e do
Gravador:

Para gravar mais de uma linha simultaneamente, conectar os outros pares do Cabo do Gravador:
Exemplo:
par Laranja - canal 2 numa segunda linha,
par Verde - canal 3 numa terceira linha,
e
par Marrom - canal 4 numa quarta linha.
ATENÇAO:
As características de funcionamento de uma linha telefônica suportam, em geral, a conexão de “um”
aparelho telefônico.
Uma linha telefônica apresenta vários estados durante o uso:
- No gancho, - Fora do gancho, - Discagem; - Toque da Campainha ( Ring);
A conexão de vários aparelhos telefônicos na mesma linha através das chamadas “extensões” pode
provocar a alteração de funcionamento da linha telefônica, como:
- Interrupção do Toque de Campainha;
- Diminuição do Volume do som.
- Dificuldade para discagem ou para identificação dos números (Bina).
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O Gravador apresenta para a linha telefônica aproximadamente as características de um segundo
aparelho telefônico conectado em extensão ( conexão em paralelo).
Na linha telefônica onde será conectado o Gravador, não é recomendável que sejam conectados
outros ou vários aparelhos telefônicos na mesma linha em extensão.
Distancia entre os Pontos a serem gravados
O Cabo fornecido tem uma capa que envolve os quatro pares.

Caso a distância entre os pontos seja maior que o cabo comporte, pode-se retirar a capa do Cabo para
uma maior separação dos 4 pares:
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Informações sobre o Cabo de conexão dos Canais
O Cabo na ponta onde deve ser conectado ao painel do produto, tem um conector RJ45.
A crimpagem deste cabo é diferente da crimpagem de um Cabo de Rede.
A figura abaixo mostra a posição dos pares do cabo UTP no conector:

Pino

Cor Cabo

1

Azul

2

Branco do Azul

3

Laranja

4

Branco do Laranja

5

Verde

6

Branco do Verde

7

Marrom

8

Branco do Marrom

2- Cartão SD a ser Utilizado
O cliente deve providenciar um Cartão SD, que pode ser de Capacidade
de 1 a 32GigaBytes.
O Ideal será ter, pelo menos, ter DOIS cartões.
Quando retirar o cartão em uso, para copiar e ouvir Gravações, o outro
poder ser inserido para que o Gravador possa voltar a Gravar.
Antes de inserir o Cartão no Gravador este deve ser preparado:
Formatar com - FAT32, como pode ser visto ao lado:
Copiar do CD fornecido, da pasta: \Cartao, o arquivo:
“gravador.ini” para a raiz do Cartão.
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3- Inserindo o Cartão no Gravador:
ATENÇÃO: Mantenha o equipamento desligado antes de inserir o Cartão.
O Cartão tem uma trava de segurança.
Esta trava pode ser ajustada em duas posições.
Antes de Inserir o Cartão, a trava de segurança deverá ser posicionada na posição como mostrado na
figura abaixo:

Trava para cima
Próxima dos Terminais
Dourados.

ATENÇÃO:
Caso a trava de segurança esteja na outra posição, como mostrado na figura abaixo o Gravador 'não
ira funcionar”.

Trava para baixo
Gravador
Não Funciona
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Posição do Cartão para ser inserido: (Mantenha o equipamento desligado antes de inserir o Cartão)

Inserir o Cartão até que encontre a mola, que impede o cartão de continuar sendo inserido:
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Com a ajuda de um objeto “não cortante” ajudar a inserir o Cartão até que ocorra o “Click”.

4- Ligando o Gravador
O gravador pode ser ligado em Rede Elétrica de 110 ou 220Volts.
O chaveamento é automático:
Ao ligar o Gravador, após alguns segundo o Led “L / F” deve começar a piscar.
ATENÇÃO:
- Somente ligue o Gravador após inserir o Cartão.
O Gravador não entra em funcionamento caso o Cartão seja inserido com o Gravador Ligado na
energia elétrica.
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5- Retirando o Cartão do Gravador:
Antes de retirar o cartão, acionar o “Botão para Retirar o Cartão, conforme figura.
Produto Versão 1:

Produto Versão 2 - Botão no painel Frontal:

Após acionar o botão, o Led “L / F” deve piscar de forma diferente e o cartão poderá ser retirado.
ATENÇÃO:
- Após o acionamento do botão o Gravador deverá ser “desligado” da energia elétrica antes de
retirar o cartão.
- Para inserir o Cartão o Gravador deve estar “desligado” da energia elétrica.
- Somente ligue o Gravador após inserir o Cartão.
O Gravador não entra em funcionamento caso o Cartão seja inserido com o Gravador Ligado na energia
elétrica.
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6- Arquivos no Cartão SD
O nome dos arquivos das gravações contem várias informações:
Pasta de H:\
07/11/2016
06/11/2105
06/11/2105
06/11/2105

12:08
160 gravador.ini
12:13
176.128 3_161106_121242_S_021138293.wav
13:53
40.448 4_161106_135320_E_A11934048400C.wav
13:55
182.272 2_161106_135513_S_034048406.wav
4 arquivo(s)
399.008 bytes
0 pasta(s)
1.970.933.760 bytes disponiveis

O nome dos arquivos das gravações contem várias informações:
161106_135513_S_034048406.wav

161106 - Data = 06 / 11 / 2016;
135513 - Hora = 13 horas, 55 minutos e 13 segundos;
S = sentido da chamada, S = Saída ou chamada efetuada, E = Entrada ou Chamada Recebida.
034048406 = Número do telefone 0, 3404 8406

7- Identificação do Número do Assinante (Bina)
O Gravador pode identificar os números das chamadas recebidas com os seguintes critérios:
A- A linha (ou Ramal) deve enviar a informação. Para isto a linha telefônica deve ter o serviço de Bina
contratado.
B- A informação (Bina) deve vir no padrão DTMF. O Gravador somente identifica números no padrão
DTMF. A identificação do padrão FSK ainda não está disponível para este modelo.
Caso o Gravador não identifique os números das chamadas recebidas, verificar junto a operadora a
disponibilidade do serviço.
Situações que podem ocorrer:
- Em função das condições da linha telefônica em uso a identificação de chamadas pode apresentar
falhas, perda de dígitos, dígitos duplicados, dígitos errados, ausência de identificação.
- Em função do nível de audio, seja voz ou ruídos, na linha, durante uma chamada, pode ocorrer a falsa
identificação de um ou mais números.
- A Mamut não garante a perfeita identificação dos números para todas as chamadas sejam de Entrada
(Recebidas) ou de Saída (Originadas).
8- Programa MGRDSD - Gerenciador
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Este programa deve ser em utilizado em um computador com “Windows”.
No computador, copiar do CD a pasta: \MGRDSD Gerenciador, na “raiz do disco”.
NÃO COPIE NA AREA DE TRABALHO.
Atenção: O disco em que for copiado o programa, deve ter espaço disponível, pois todas as gravações
serão armazenadas numa pasta associada ao programa MGRDSD_Gerenciador.
Este programa ira copiar os arquivos do cartão para o HD do computador e permitir o gerenciamento,
ouvir gravações, procurar por data e etc.
Ao copiar os arquivos do cartão, o programa “APAGA” os arquivos do cartão para liberar espaço para
receber novas gravações.
8.1- Importando Gravações
Colocar o cartão SD no adaptador, no computador onde foi instalado o programa
MGRDSD_Gerenciador.
Acionar o botão “Importar Gravações”.

Selecionar a Letra do Cartão e acionar o Botão Importar Gravações: Selecionar a Letra do Cartão e
acionar o Botão Importar Gravações:

As gravações serão importadas, este processo pode demorar em função da quantidade de arquivos no
cartão.

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDSD

21/03/18

12 de 17

Ao terminar deve ser mostrada a mensagem:

8.2- Ouvindo Gravações
Selecione uma data nos calendários: Data Inicial e Data Final:

Geralmente se escolhe um dia, mas se desejar pode escolher um período, por exemplo uma semana.
ATENÇÂO:
Se o período for muito longo, pode ocorrer uma demora no retorno das informações.
Para tocar uma gravação, de um “click” duplo na linha da gravação.

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDSD

21/03/18

13 de 17

Deve aparecer os controles do tocador: botoes Play, Stop, Volume e iniciar tocando o conteúdo da
gravação.
ATENÇÂO: Isto somente funciona se o sistema de som do computador ja estiver em funcionamento.
Teste, por exemplo, tocar uma música.
8.3 - Volume do Som das conversas nas Gravações
Uma chamada telefônica é realizada entre dois pontos.
Considerando que o Gravador seja ligado no ponto “B”, este ponto será o “Local”
e o outro lado da chamada, o ponto “A” será o “Distante”.
Portanto o som “Local”, no lado do Gravador, sempre será mais alto que o som “Distante”.
Isto é uma característica das Linhas telefônicas e não é considerado como um problema.
Para isto o Gravador tem um ajuste de “Ganho” que pode amplificar o som de uma gravação para
compensar este efeito natural das linhas telefônicas.
Este ajuste pode ser feito através da Configuração do Gravador.
8.4 - Chamadas Não Atendidas
O Gravador pode registrar Chamadas Não Atendidas que serão indicadas como mostrado abaixo:

No cartão, os arquivos aparecerão como mostrado abaixo:
15/12/2105
15/12/2105
15/12/2105

11:26
11:27
11:28

0 4_161215_112625_X_11934048400C.wav
474.112 2_161215_112613_S_00219132248888.wav
275.456 4_161215_112728_E_11934048400C.wav

Sendo:
4_161215_112625_X_11934048400C.wav
2_161215_112613_S_00219132248888.wav
4_161215_112728_E_11934048400C.wav

Não Atendida.
Saída.
Entrada
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8.5 - Comentário no registro de Gravação:
O campo azul, abaixo da lista, conforme figura abaixo serve para adicionar “comentários”.

Os “comentários” podem ajudar a identificar situações nas gravações.
Exemplo: o usuário falou com um determinado fornecedor, ouviu a gravação e deseja tomar alguma
ação com relação a conversa.
O usuário poderá então anotar, por exemplo o nome do cliente, o assunto, etc.
Exemplo: Banco Itau
Este comentário fica gravado no registro daquela gravação.
Posteriormente, para localizar a tal gravação, basta utilizar o “Filtro” no campo “Comentário”, digitar
parte do texto, exemplo: Itau, selecionar um período de datas e acionar o botão “Aplicar”.
O Gerenciador ira apresentar uma ou mais gravações que contenham este comentário.
8.6- Filtros
Existem outros filtros como:
Ramais: - corresponde ao número do canal do gravador - De 1 a 4;
Filtra apenas as gravações do canal selecionado.
Hora: - Selecionar sempre o mínimo e o máximo desejado e filtrar.
Duração: - Idem;
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Fone: - Pode filtrar um número de telefone, seja parcial ou completo;

Exemplo: filtrar o número parcial “8400” ira mostrar todos os números que contenham esta sequência.
9- Configuração do Gravador:
ATENÇÂO: Caso não sejam utilizados os quatro canais do Gravador, gravando quatro linhas
simultaneamente, os canais devem ser DESATIVADOS para não ficarem gerando gravações sem
conteúdo.
Acionar o botão Configurações:

Itens da Configuração:
A - Ativo
B - Ganho
C - TAA
D - Silêncio
E - Gravação Mínima
F - Chamadas Não Atendidas
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A - Ativo
Caso o canal não seja utilizado, desmarcar a caixa e acionar Aplicar;
B - Ganho
Ajuste do volume da Gravação. Amplifica o som x o numero programa ( x2, x3 etc).
Ver explicação no item “8.3 - Volume do Som das conversas nas Gravações”.
C - TAA
Tempo de Ausência de Audio
Quando estiver gravando Linhas Telefônicas este item “DEVE” ser = 0 (zero);
Este recurso existe para gravação de outros dispositivos como:
Rádio Comunicação (Rádio Táxi, Ferrovias, Caminhões de Empresas de Transporte, Bombeiros, Polícia
Militar, etc).
Mensagens de Audio ( utilizados em Rodoviárias, Aeroportos, Hospitais, etc)
Nestes casos, a gravação é iniciado pela presença de audio.
Para finalizar a gravação, o Gravador espera por silêncio na linha, por alguns segundos.
O TAA é o tempo em segundos que o Gravador ira esperar para considerar que deve finalizar a
gravação, exemplo = 5 - corresponde a 5 segundos ( tempo utilizado na maioria dos casos).
Caso a linha onde esteja sendo feita a gravação, entre em silêncio: o Gravador começa a contagem de
tempo TAA.
Se antes de completar os 5 Segundos ( exemplo) a linha voltar a ter audio ( conversas, ruídos etc), o
gravador continua gravando.
Se o tempo de silêncio superar os 5 Segundos ( exemplo) programados o Gravador encerra a gravação.
ATENÇÃO: para estes casos em geral não existe identificação de números.
Obs.: alguns Rádios de Comunicação, fornecem uma numeração DTMF, compatível com telefonia.
Caso isto ocorra, os números serão identificados.
D - Silêncio
O parâmetro silêncio, verifica o nível mínimo de audio para iniciar uma gravação.
Em Radio Comunicação é frequente ocorrer ruídos no audio, que poderiam provocar um “falso” inicio de
gravação,
Com este parâmetro podemos aumentar o valor do nível mínimo de audio a ser considerado para iniciar
uma gravação, desconsiderando assim os ruidos.
E - Gravação Mínima
Se o tempo total de uma gravação for inferior ao ajuste em “segundos”, ex: 5 segundos, a gravação é
descartada.
ATENÇÂO: a gravação sempre ocorre desde o instante inicial da conversa.
F - Chamadas Não Atendidas
Ativa ou Desativa o registro das chamadas “não atendidas”.
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10- Ajuste da Data / Hora do Gravador
O Gravador possuí um Relógio de Tempo Real, que é utilizado para o registro das gravações no
nome dos arquivos no Cartão SD.
Este Relógio, na falta da energia elétrica, é alimentado por uma Bateria, que fica dentro do
equipamento.
Porem este relógio pode sofrer variações na Data Hora ao longo do tempo ou quando a bateria
descarregar e houver uma falta de energia elétrica.
Para acertar a Data / Hora:
No CD, na pasta \Cartão,é fornecido um arquivo: datahora.txt
O conteúdo deste arquivo é o seguinte: dd/mm/aaaa hh:mm:ss
onde dd = Dia, mm = mes, etc.
Ajustando a hora:
Retire o Cartão do Gravador;
Coloque o cartão no adaptado no seu computador;
Copie o arquive (na raiz) no cartão;
Abra o arquivo com o “Bloco de Notas“ - ATENÇÃO: Não utilizar outros programas para edição.
Verifique a data hora atual: Exemplo: 01/10/2016 as 13:55
Edite o texto:
01/10/2016 13:56:00
Coloque sempre UM minuto a mais e NAO
mude os espaços.
Salve o arquivo no cartão;
Coloque o cartão no Gravador e ligue o Gravador.
Ao ligar o Gravador, este lê o arquivo, acerta o relógio interno e apaga o arquivo no cartão.
Se desejar conferir, faça uma ou duas ligações “para números conhecidos, exemplo seu celular).
Retire novamente o cartão do Gravador, leia o cartão com o programa MGD_Gerenciador e confira as
últimas gravações com os números de telefones que você discou. Elas devem aparecer com a data e
hora atualizadas.
11- Características Gerais
- Número de Linhas Telefônicas Simultâneas: quatro.
- Midea de Gravação: Cartão SD. Obs: podem ser utilizados cartões Micro SD com Adaptador.
- Capacidade do Cartão SD: de um a trinta e dois Gigabytes.
- Identificação de Chamadas: padrão DTMF.
- Alimentação: Conexão direta a rede de energia elétrica, Bivolt Automático.
- Ajuste de Volume da Gravação independente para cada canal.
- Gravação Acionada Por: Gancho ou Audio;
Obs.: pode gravar também:
• Saídas de Audio Analógico de Radio Comunicação ( Radio Táxi, Ferrovias, Caminhões de Empresas
de Transporte, Bombeiros, Policia Militar, etc)
• Mensagens de Audio Analógico ( utilizados em Rodoviárias, Aeroportos, Hospitais, etc).
Fim

