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 Parabéns,

Você acaba de adquirir o Gravador Telefônico Digital Pctel® Liner. Líder em seu 

segmento, disponibiliza a mais alta tecnologia em gravadores telefônicos 

digitais, convertendo compromisso da excelência em tecnologia, 

assegurando a velocidade da informação e oferecendo os melhores 

resultados.

Bem Vindo ao Mundo da Segurança da Comunicação.
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Condições e Recomendações para Utilização e Garantia

1. Esse Produto possui garantia de 5 (cinco) anos a partir da data de fabricação 

indicada no lacre de garantia.

2. Esta garantia cobre única e exclusivamente defeitos de fabricação de qualquer 

componente deste produto, incluindo hardware.

3. A presente garantia se torna sem efeito se for constatado que o produto, ou 

qualquer item que faça parte do mesmo, sofreu danos por queda, acidente, uso 

indevido, apresentar sinais de reparos ou modificações por pessoas não 

credenciadas pela  Pctel.

4. A Pctel garante o funcionamento do produto sob as condições apresentadas em 

nossos manuais, caso seja utilizado em condições inferiores não podemos 

garantir a funcionalidade do sistema.

5. A Pctel não arcará com qualquer indenização por perdas e danos causados pelo 

uso do produto ou falha no funcionamento do mesmo.

6. Esta garantia não cobre despesas de frete ou outros custos decorrentes do envio 

do produto para reparo ou troca.

7. É de responsabilidade do usuário a instalação e/ou configuração do seu 

microcomputador e periféricos.

08. A instalação do software da Pctel resulta na aceitação dos termos de utilização 

do mesmo. Todos os softwares são de distribuição gratuita, porém protegidos 

pela lei de direitos autorais, proibindo assim sua cópia total ou parcial.

9. Não nos responsabilizamos por produto com suposto defeito de fabricação que 

for enviado fora dos procedimentos abaixo:

9.1. Todo produto deve passar pela equipe de suporte da Pctel, pois somente a 

mesma tem autonomia para decidir sobre o retorno do aparelho e conhecimento 

sobre o funcionamento do mesmo.

9.2. Produtos enviados à garantia devem vir acompanhados do formulário de RMA 

(Autorização para Retorno de Material) preenchido e com código de atendimento 

válido fornecido pela equipe de suporte.
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10. De acordo com a Lei número 8078/90, art.18 parágrafo 1º,  o fornecedor do 

produto tem o prazo de 30 (trinta) dias a partir da comunicação por escrito 

(formulário de RMA) do usuário final informando o suposto defeito para o conserto 

ou solução adequada.

11. A instalação de qualquer software no servidor que não for feita pela equipe 

Pctel invalidará automaticamente a garantia do produto.

12. Garantia válida somente em território nacional (Brasil), verificar condições de 

garantia internacional.

Suporte Técnico:

01. O Suporte Técnico oferecido é válido exclusivamente para informações quanto 

à instalação e configuração do produto adquirido, devendo o mesmo estar 

devidamente registrado com a Pctel Eletrônica Ltda. Não estão inclusos cursos 

e/ou treinamentos.

02. Suporte Técnico Gratuito, acesse nosso site www.pctelonline.com.br ou 

telefone +55 62 3096-9780 e saiba como obter ajuda. 

03. A Pctel Eletrônica LTDA não se responsabiliza pela utilização do produto. É de 

total responsabilidade do usuário a realização de cópias de segurança (backup), a 

fim de evitar a perda de dados no caso de qualquer tipo de suporte prestado.

Condições e Recomendações para Utilização e Garantia
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1) Conecte um Cabo Ethernet ligando a Span Port do Switch à Placa de Rede 

OnBoard do Liner, para Comunicação com o Gravador Liner.

2) Conecte um Cabo Ethernet ligando uma Porta de Comunicação do Switch à 

Placa de Rede OffBoard do Liner, para Comunicação com a Rede Local.

Instalando o Pctel Liner

Instalação Física 

Instalando em um Switch com Span Port (instalação recomendada)
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Instalando o Software

Após instalar devidamente todo o hardware necessário, é 

recomendado que instale o software Pctel através do CD, ou faça 

o download em nosso site (www.pctel.com.br) da versão mais 

atualizada para melhor comodidade no uso do produto.

Atenção: Antes de instalar seu Pctel, desinstale qualquer versão anterior que esteja em 

seu computador

01. Leia as instruções e clique em 

“avançar” para começar a 

instalação.
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Acompanhe passo a passo a instalação do software:

02. Selecione a pasta em que 

você deseja salvar as gravações.

Obs.: é IMPORTANTE memorizar o 

local em que estão as gravações. 

Dessa forma você saberá para 

onde apontar o Gravador Pctel 

Liner.



Instalando o Software
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03. Confirme o local de destino 

e clique em “Instalar”.Caso você 

deseje modificar a pasta que 

está armazenando as ligações 

clique em “voltar”.

04. Antes de prosseguir, a 

Instalação do Liner realiza a 

Instalação do Win Pcap, 

necessário para o 

funcionamento do Gravador. 

Portanto, clique em “Next”, para 

que operação possa ser 

executada.

05. Para dar continuidade à 

Instalação, clique novamente 

“Next”.



Instalando o Software

06. Aceite a Licença, clicando 

em “I Agree”.

07. Importante manter a Opção 

ao lado, habilitada. Caso 

contrário o Gravador não vai 

funcionar corretamente.

08. Para finalizar a Instalação 

do Win Pcap, clique em “Finish”, 

e assim dar continuidade à 

instalação do Gravador Liner.
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Instalando o Software
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09. Acompanhe a Instalação do 

Software da Pctel Liner.

10. A Instalação Finaliza 

Automaticamente.

11. Escolha o caminho onde 

serão armazenadas suas 

gravações.

E escolha o formato do arquivo 

entre Mp3 ou Wav. 

Recomendamos o uso doMp3.

Para finalizar, clique em 

“Próximo”.



Instalando o Software
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12. A mensagem ao lado é 

exibida, informando que as 

Configurações foram salvas 

com sucesso.

13. Antes de finalizar a 

Instalação clicando em 

“Concluir”. Verifique que as 

opções: “Executar Gerador de 

Chaves” e “Executar 

Configurador Genérico”, 

estejam habilitadas.

14. – No Gerador de Chave de 

Validação, devem ser 

informados:

Nº de Série (caso não possua 

este Número, entre em contato 

com o Suporte PCTEL); 

Quantidade de Canais 

Habilitados; Status do Gravador 

(Registrado ou em Avaliação)

Após informar todos os dados 

necessários, clique em “Gerar”.



Instalando o Software
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15. A Chave Gerada será 

exibida, clique em “Salvar” para 

registrar a Chave gerada.

16. Será exibida a uma 

mensagem informando que os 

Parâmetros foram salvos com 

sucesso.

Clique em “Ok” e fecha a Janela.

17. Ao ser executada o Configurador Genérico, selecione a Guia “Gravador 

Voip”.

Configure as informações: IP Local; IP do Servidor Voip; Tempo de TimeOut 

(Padrão 50 segundos); Placa de Rede do Gravador Voip (a que está ligada à Span 

Port); Tipo de Gravação, que vai ser definida pela posição do Gravador Liner: 

Linha (Antes da Central) ou Ramal (Depois da Central).

Selecione a Guia “Configuração de Canais”.



Instalando o Software
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18. Primeiramente devem ser gerados os Canais.

Caso seja necessário configure o Número do 1º Canal (padrão 2000) e clique em 

“Gerar Canais”.

19. Será exibida uma mensagem confirmando a reinicialização dos canais 

existentes, clique em “Sim” para continuar.



Instalando o Software
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20. Serão exibidos no Grid “Canais Cadastrados” os canais recém gerados.

Para editar os canais, selecione o canal desejado no Grid e preencha as 

informações: Número do Ramal; Tipo do Ramal.

Clique em salvar para registrar as alterações.

Após editar todos os canais necessários, clique em Salvar.



Instalando o Software
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21. Será exibida uma mensagem de confirmação, clique em “Sim”

22. Será exibida uma mensagem informando que as configurações foram salvas 

com sucesso, clique em “Ok”.

Para finalizar o Configurador Genérico, clique em “Sair”



Instalando o Software
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23. Será exibida uma mensagem de confirmação, como já gravamos todas as 

alterações anteriormente, clique me “Sim” e o Configurador será finalizado.



Pctel Eletrônica Ltda
Rua Itumbiara, Nº31, Qd. 148, Lt. 29 St. Cidade Jardim

Telefax: 62 3096 9780| e-mail: suporte@pctelonline.com.br | site: www.pctelonline.com.br

 Conheça nossa linha de produtos, acesse: www.pctelonline.com.br

Informações adicionais ao usuário

 Você terá sempre uma equipe de atendimento pronta para tirar as suas 

dúvidas e prestar qualquer orientação sobre a utilização do seu Pctel.

 Obtenha ajuda no site: www.pctelonline.com.br, e-mail: 

suporte@pctelonline.com.br, telefone: +55 62 3096-9780. 

 Em nosso site, você poderá encontrar mais instruções sobre como usar 

seu produto da melhor forma, bem como a melhor configuração para seu produto, 

ou entre em contato com a Equipe de Suporte Pctel.
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