
 

Prefácio 

Obrigado por adquirir o Rádio Digital Hytera Troncalizado. Desenvolvido com o padrão TETRA. O Rádio 

possui um grande display colorido TFT Antireflexivo e suporta tanto modos TMO e DMO. Os benefícios 

deste terminal irão lhe proporcionar uma nova experiência e permitir responder às situações emergentes. 

Para obter um ótimo desempenho de seu rádio, leia com atenção este manual e o folheto de Informações 

sobre segurança antes de utilizar o equipamento. 

Este manual é aplicável ao seguinte modelo: 

PT580H F4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informações sobre os Ícones 

Os seguintes ícones são utilizados neste manual: 

 Advertência: Indica situações que possam causar danos ao seu produto. 

 Nota: Indica sugestões que podem ajudá-lo a fazer melhor uso do seu produto. 

Explicação dos Termos 

Operação das Teclas 

Toque breve: Pressionar a tecla e soltá-la rapidamente;  

Toque longo: Manter a tecla pressionada por um período predefinido (Tempo padrão de 1,5 

segundos). 

Manter pressionada: Pressionar uma tecla e mate-la pressionada. 

Chamada Individual 

Chamada individual é uma chamada simplex ou duplex iniciada por um único usuário para outro 

usuário, envolvendo apenas a parte chamaradora e a parte receptora apenas. 

Chamadas em Grupo 

Chamada de grupo é uma simples chamada iniciada por um único usuário a um grupo de usuários, 

envolvendo o partido de chamada e todos os membros do grupo. 

Chamada de telefone 

Chamada telefônica é normalmente uma chamada duplex completa iniciada entre um assinante 

PT580H e PSTN (como usuário de telefone ou usuário de telefone móvel). 

Para enviar ou receber chamadas telefônicas, o terminal deve operar em modo de TMO, e deve ser 

autorizado a acessar a rede pública através do gateway (portal) PSTN. Chamada telefônica é um 

serviço de rede. Para mais detalhes e disponibilidade do serviço, por favor, entre em contato com 

seu provedor de serviços. 

Chamada de emergência 

Chamada de emergência tem a maior prioridade e é muito útil para o usuário solicitar ajuda quando 

a emergência ocorre. Geralmente, ela é definida para o tipo, chamada de grupo. Chamada de 

emergência pode interromper todas as chamadas não emergenciais em andamento. 

DMO (Operação em Modo Direto) 

Modo DMO permite que os terminais se comuniquem diretamente uns com os outros no modo 

simplex, sem restrição de rede. Mas as funções que exigem o acesso à rede, tal como ligação 



 

telefônica não é permitida. 

TMO (Modo de operação de entroncamento) 

Modo TMO permite que os terminais se comuniquem uns com os outros através da rede TETRA, em 

modo meio duplex ou duplex completo. Funções que requerem acesso à rede são suportadas. 

Para operar no modo de TMO, o terminal deve ter a autorização concedida pelo provedor de 

serviços e deve estar dentro da cobertura da rede. 

Criptografia de interface pelo ar  

Um método de criptografia útil para proteger a mensagem transmitida pelo ar. Ele codifica os dados 

e de sinalização transmitidos entre a estação base e o terminal, para proteger a mensagem de 

escutas. 

Duplex completo 

Duplex completo permite a capacidade de comunicar-se em ambas as direções simultaneamente. 

Meio Duplex 

Meio duplex permite a capacidade de comunicar-se em apenas uma direção de cada vez. Duas vias 

de comunicação são possíveis, mas não simultaneamente. 

Informações sobre Direitos Autorais 

Hytera é a marca comercial ou marca registrada da Hytera Communications Co., Ltd., na República 

Popular da China e outros países e/ou regiões. A Hytera é detentora da propriedade de suas marcas 

registradas e de seus nomes de produtos. Todas as demais marcas e/ou nomes de produtos que 

porventura sejam utilizados neste manual pertencem a seus respectivos proprietários. 

O produto Hytera descrito neste manual inclui programas de computador armazenados na memória ou 

em demais mídias. As Leis da República Popular da China e/ou de demais países ou regiões reservam à 

Hytera direitos exclusivos sobre seus programas de computadores. A compra deste produto não outorga 

ao comprador diretamente ou implicitamente quaisquer direitos referentes aos programas de computador 

Hytera. É proibida qualquer forma de cópia, alteração, distribuição, descompilação ou modificação por 

meio de engenharia reversa de qualquer programa de computador Hytera sem o prévio consentimento 

por escrito da Hytera. 

 

 

 



 

Isenção de Responsabilidade 

A Hytera se empenha para atingir precisão e perfeição deste manual embora não ofereça nenhuma 

garantia de exatidão ou confiabilidade. Todas as especificações e ilustrações estão sujeitas a alteração 

sem notificação em virtude do contínuo desenvolvimento tecnológico. É proibida qualquer forma de cópia, 

alteração, tradução ou distribuição de qualquer parte deste manual sem a expressa autorização por 

escrito da Hytera. 

Caso deseje enviar sugestões ou obter informações adicionais, acesse nosso website, 

http://www.hytera.cn. 

Conformidade com Normas e Diretrizes de Exposição a Energia de 

Radiofrequência 

Perfil da radiação RF 

Rádio Freqüência (RF) é uma freqüência de radiação eletromagnética na faixa em que os sinais de rádio 

são transmitidos. Tecnologia RF é amplamente utilizada na comunicação, medicina, processamento de 

alimentos e outros campos. Ela pode gerar radiação durante a utilização. 

Segurança de Radiação RF 

A fim de garantir a saúde do usuário, especialistas de indústrias relevantes, incluindo a ciência, 

engenharia, medicina e saúde, trabalham com organizações internacionais para desenvolver padrões 

para exposição segura à radiação RF. Estes padrões consistem em: 

 Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, Código de Regulamentos Federais; 

47CFR parte 2 sub-parte J; 

 Instituto Nacional de Padrões Americanos (ANSI) / Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos 

(IEEE) C95. 1-1992; 

 Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95. 1-1999; 

 Comissão Internacional de Proteção a Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) 1998;  

Informações sobre a Autorização do FCC 

Comissão Federal de Comunicação (FCC) exige que todos os produtos de comunicação de rádio devem 

atender aos requisitos estabelecidos nas normas acima, antes que eles possam ser comercializados nos 

EUA e o fabricante deve colocar uma etiqueta de RF sobre o produto informando os usuários das 

instruções operacionais, assim como para melhorar a sua saúde contra a exposição à energia de RF. 

 

http://www.hytera.cn/


 

Instruções operacionais e orientações de treinamento 

Para garantir o melhor desempenho e a conformidade com os limites de exposição profissionais / 

controlados do ambiente de energia RF nas normas e diretrizes acima, os usuários devem transmitir não 

mais do que 50% do tempo e sempre respeitar os seguintes procedimentos: 

   1. O seu produto irradia energia de radio freqüência, enquanto ele está transmitindo (durante a fala), 

      não quando ele está recebendo (escuta) ou em modo de espera. 

   2. Mantenha o produto a pelo menos 2,5 centímetros de distância do seu corpo durante a 

transmissão. 

Conformidade regulamentar da CE (Comunidade Européia) 

Como certificado pelo laboratório qualificado, o produto está em conformidade com os requisitos 

essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. Por favor, note que as informações 

acima são aplicáveis a países da CE (Comunidade Européia) apenas. 
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Verificação dos Componentes da embalagem 

Abra a embalagem cuidadosamente e certifique-se de que todos os componentes abaixo estejam 

inclusos. Caso algum dos componentes abaixo esteja danificado ou faltando, entre em contato com o seu 

revendedor. 

                          

   Bateria     carregador     Fonte de alimentação (adaptador) 

                                                

  Antena      Clipe de cinto     Alça 

                             

Manual do proprietário/ Livreto de Informação de Segurança / Guia de referencia rápida   

 

 Nota: A antena pode variar de acordo com diferentes bandas de frequência. A banda de 

frequência está marcada na etiqueta da antena. Caso não encontre essa informação na etiqueta da 

antena, consulte a etiqueta da unidade de rádio para obter informações sobre a banda de frequência. 

 



 

Visão geral do produto 

Controles do Rádio 

 

No. Nome do componente No. Nome do componente No. Nome do componente 

○,1 SK1 (Tecla Lateral 1) ○,2 Tecla PTT  ○,3 SK2 (Tecla Lateral 2) 

○,4 Tecla de emergência ○,5 Indicador LED ○,6 Antena 

○,7 
Botão seletor de grupo de 

conversa 
○,8 Receptor ○,9 Tela LCD 

○,10 Teclado de função ○,11 Alto-falante ○,12 Teclado numérico 

○,13 Microfone Duplex ○,14 
botão ligar-desligar/ 

controle de Volume  
○,15 Microfone simplex 

○,16 Capa de entrada de acessório  ○,17 Acessório de entrada  ○,18 Orifício da alça 

○,19 Clipe de cinto ○,20 Bateria ○,21 Peça de carga 

○,22 Tampa/Trava de bateria     



 

Teclado de função 

Function/OK Key

4-Way Navigation Key

Back/Options Key

Answer/Call Key
Power On/Off 

Hang Up Key

 

 

Teclas de atalho 

A maioria das teclas, incluindo SK1, SK2, quatro teclas de navegação, teclas numéricas 1-9, 

, e , podem ser definidas como atalhos para funções do terminal ou dos menus. 

Então você pode rapidamente acessar um menu ou função com uma tecla. Para detalhes sobre a 

operação, consulte atalhos na página XXX. 

   Nota: Toques longos e curtos do SK1 ou SK2 podem ser atribuídos com diferentes funções. 

 

Antes de Utilizar o Equipamento 

Carregamento da Bateria 

Utilize apenas o carregador e bateria especificados pela Hytera. O indicador LED do carregador indica 

que o carregamento da bateria está em processo. 

 

Procedimentos: 

1. Conecte a fonte de alimentação (adaptador) a entrada AC. Veja a seta ①. 

2. Plugue a fonte de alimentação (adaptador) a entrada traseira do carregador; Veja a seta ②. 

3. Coloque o rádio com a bateria conectada ou somente a bateria no carregador. Veja seta ③.  

4. O processo de carregamento é iniciado quando o LED do carregador acende na cor vermelha. 

5. O carregamento é concluído quando o indicador LED acende na cor verde 

Tecla Função/ok 

Tecla chamar/atender 

Tecla opção/ voltar 

Tecla ligar/desligar 

(por no gancho) 

Tecla forma de 

navegação 



 

 Nota: Para conseguir um ótimo desempenho da bateria, carregue a bateria por um periodo de 5 

horas antes do primeiro uso.   

 

Indicações de LED e de progresso de carregamento 

 

Indicador LED  Status da carga da Bateria 

LED piscando na cor vermelha  lentamente Standby (sem carga) 

LED aceso na cor vermelha Carregando 

LED aceso na cor laranja 85% ou mais carregado 

LED aceso na cor verde Totalmente carregada 

LED piscando na cor vermelha rapidamente Falha 

 

 Advertência: Certifique-se de ler o folheto de informações sobre segurança para obter as 

informações sobre segurança necessárias. 

 

Montagem dos Acessórios 

Colocando o cartão SIM 

1.    Solte o parafuso que fixa a tampa do cartão SIM, abra a tampa e em seguida, coloque o cartão na 

abertura corretamente, como mostrado na figura abaixo. 

 
2.    Fechar a tampa e apertar o parafuso, como mostra na figura abaixo. 

 

Para retirar o cartão SIM, desligue primeiro o terminal e depois repita conforme as instruções no passo 1. 

 Note: Os serviços relacionados do cartão SIM devem estar disponíveis na fase posterior. 

 



 

Fixação da Antena 

Gire a antenna no sentido horario para fixá-la. 

 

Para remover a antena, gire-a no sentido anti-horário. 

Fixação da Bateria 

1. Encaixe a bateria no compartimento da bateria corretamente, como mostrado na figura abaixo. 

2. Pressione levemente a parte inferior da bateria até ouvir um clique, 

 

Para remover a bateria, desligue o rádio primeiramente. Em seguida, deslize a trava da bateria para cima 

para destravar. 

Fixação do Clipe de Cinto 

1. Remova os dois parafusos, como mostrado na figura a seguir. 

2. Alinhe os furos dos parafusos no clipe de cinto com os furos do rádio e, a seguir, aperte os parafusos, 

como mostrado na figura abaixo. 

 

Para retirar o clipe de cinto, afrouxe os6 parafusos. 



 

Fixação do Acessório de Áudio/Cabo de Programação  

1. Solte o parafuso da capa de entrada de acessório e abra a tampa como mostra a seta. 

2. Alinhe o plugue com a entrada de acessórios. 

3. Aperte o parafuso do plugue 

 

Para remover o acessório, solte o parafuso. 

 

Indicação de status (estado) 

 

Ícones de Status 

Nome do Ícone Ícone Status do rádio 

Ícones de carga da bateria  
 Bateria fraca 

 Quanto mais barras, maior a carga da bateria  

RSSI 

 

 Sem sinal 

 Quanto mais barras, melhor o sinal  

Ícones de mensagem 
 Nova Mensagem/Mensagem não lida 

 Caixa de Mensagens de Entrada Cheia 

Ícones de modo de operação 
 Terminal operando em modo de TMO 

 Terminal operando em modo de DMO 

Ícones de perfil 

 Silencioso 

 Normal (Toque e vibração ativados) 

 Somente vibração 

Ícone de acessório  Um acessório de áudio está conectado 



 

Ícone de chamada  Uma chamada está em andamento 

Ícone de seleção de grupo de 

conversação  
 

Seleção de grupo de conversa em andamento 

 

Indicador LED 

Indicador LED Status do Rádio 

LED piscando na cor vermelha Transmitindo uma chamada 

LED aceso na cor verde Recebendo uma chamada 

LED vermelho piscando lentamente.  Bateria fraca 

LED piscando na cor verde  lentamente.  Canal no modo DMO livre 

LED aceso na cor laranja Canal no modo DMO ocupado 

 

Operações básicas 

Ligar/ Desligar o rádio. 

Gire o botão Liga-desliga/Controle de volume no sentido horário/anti-horário até ouvir um clique. 

Para ligar/desligar o equipamento 

Ajustar o volume 

Após ligar o rádio, gire o botão de Ligar-desligar/Controle de volume no sentido horário para aumentar 

o volume de chamadas ou anti-horário para diminuir. 

Para ajustar o volume do tom de alerta, vá para "Func -> Perfis -> Normal". 

A seleção de um grupo de conversa 

Após ligar o Rádio,o botão seletor de grupo de conversa para mudar para selecionar o grupo de conversa 

desejado (aparece no display). Enquanto isso o nome do grupo de conversa irá aparecer na tela. 

Você também pode configurar um grupo de conversa, como grupo padrão, vá 
para "Opções-> Grupo de conversa-> Lista selecionada". Veja a lista 
selecionada na página 15 para mais detalhes. 

Bloquear/Desbloquear o teclado 

Para bloquear ou desbloquear o teclado, pressione OK e em seguida . Quando o teclado está 

bloqueado, você também pode atender e responder a chamadas. Depois de uma chamada for 

completada, o teclado voltará a ser bloqueado. 

Mudar o modo de operação 

Vá em "Opções -> TMO / DMO" para selecionar o modo desejado. 



 

Chamada 

Chamada individual 

 Transmitir uma chamada individual 

Operações no modo DMO: 

1. Insira o número que deseja chamar através do teclado ou vá em "Func -> Agenda" para 

selecionar o contato que você deseja chamar. 

2. Então segure a tecla PTT e fale ao microfone para transmitir uma chamada simplex. 

Operações em modo de TMO: 

 Através do menu 

1. Vá para "Func -> Agenda" para selecionar o contato que você deseja chamar. 

2. Segure a tecla PTT para transmitir uma chamada simplex ou pressione  para realizar uma 

chamada duplex. 

 Através de entrada manual 

1. Insira o número que deseja chamar através do teclado. 

2. Defina Ctype como Não Privado (ele irá aparecer na tela). 

3. Pressione a tecla PTT para transmitir uma chamada simplex ou pressione  para transmitir 

uma chamada duplex 

 Nota: A entrada de número privado deverá cumprir as regras de discagem SSI & TSI. Consulte o 

Apêndice 2 regras de discagem SSI e TSI na página 22 para maiores detalhes. 

 Receber e responder a uma chamada individual 

Operações no modo DMO: 

Quando a tecla PTT é solta o terminal está sempre pronto para receber chamadas. Quando a outra 

parte para de falar, você pode manter pressionada a tecla PTT e falar ao microfone para chamar de 

volta. 

As operações em modo de TMO: 

 Chamada simplex 

Quando uma chamada simplex é recebida você pode receber sem qualquer operação. Quando a 

outra parte para de falar, você pode manter pressionada a tecla PTT e falar ao microfone para 

chamar de volta. 



 

 Chamada Duplex 

Quando uma chamada duplex é recebida você pode pressionar  para receber. E então, ambas 

as partes podem falar simultaneamente, sem nenhuma operação de tecla. 

Chamadas em Grupo 

Chamada de grupo é uma simples chamada iniciada por um único usuário para todos os usuários em um 

grupo de conversa. Grupos de conversa disponíveis são predefinidos pelo seu fornecedor. O modo DMO 

suporta até 1024 e o modo TMO suporta até 2048 grupos de conversa. Ambos os modos de chamadas 

suportam grupos de conversa e as operações são as mesmas. 

 Transmitir uma chamada de grupo 

1. Com o Rádio Ligado, gire o botão seletor de grupo de conversa para mudar para o seu grupo de 

conversa desejado (aparece na tela). 

2. Pressione OK para confirmar sua seleção. 

3. Pressione a tecla PTT para iniciar a chamada. 

  Nota: No modo de TMO você pode transmitir uma chamada de grupo para um grupo de 

conversa só após ser conectado com sucesso. Se você não conseguiu se conectar a um grupo de 

conversa, a razão pode ser que o grupo não existe na rede ou você está fora da cobertura da rede. 

 Recebendo e respondendo a uma chamada de Grupo 

Você pode ouvir uma chamada de grupo de entrada sem nenhuma operação de tecla. Quando a 

outra parte para de falar, você pode manter pressionada a tecla PTT e falar ao microfone para 

chamar de volta. 

Chamada de telefone (TMO apenas) 

 Completar uma ligação 

1. Insira o número que deseja chamar através do teclado. 

2. Definir Ctype para PABX ou PSTN. 

3. Pressione  para iniciar a chamada 

 Atender uma chamada de telefone 

Quando há uma chamada telefônica, você pode pressionar  para atendê-la. E então, ambas as 

partes podem falar simultaneamente, sem nenhuma operação de tecla. Para rejeitar ou desligar uma 

chamada telefônica, pressione.  



 

 Nota: O terminal deve ser definido com número.de Gateway (portal) apropriado Entre em contato 

com a operadora para obter mais detalhes. 

Chamada de Emergência 

Ambos modos DMO e TMO suportam chamada de emergência e as operações são as mesmas. 

Toque longo na tecla de emergência para iniciar uma chamada de emergência. Para encerrar a chamada, 

pressione . No modo de DMO, chamadas de emergência são transmitidas para o grupo de conversa 

atual. E no modo de TMO, o receptor alvo é programável através do software de programação. 

 

Menu de Navegação 

Menu『Funções』 

Na tela inicial, pressione a tecla Func para acessar a lista de menu. As operações nos modos TMO e 

DMO são as mesmas. Aqui vamos apresentar todos os itens de menu com base no modo de TMO. 

 

『 Func『  Menu
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Agenda 

Agenda Mensagem Registro de 

chamadas 

Perfis configurações Outros 



 

 

Este menu é usado para armazenar suas informações de contato. Ele pode conter até 512 entradas. 

Cada entrada consiste em nome e número de contato. Para acessar este menu, vá para "Func - 

Agenda>" na tela inicial e então você pode executar essas operações: 

 Criar um novo contato 

 Exibir um contato 

 Modificar um contato 

 Excluir um contato 

 Excluir todos os contatos 

 Ver memória da agenda 

 Procurar um contato (por nome) 

 Chamar um contato 

 

Mensagem 

 

 Criar mensagem 

1. Status de mensagem 

Status de mensagem é predefinido pelo cliente. Você pode escolher para ler e enviar-las, mas a não 

pode editá-las. 

2. Envio de mensagens para outros usuários. 

Esta opção permite que você crie uma nova mensagem de texto com no máximo 140 bytes. Após criar  

você pode salvar a mensagem em rascunhos ou enviá-la para um usuário individual ou de um grupo de 

conversa. 



 

 Caixa de entrada 

Todas as mensagens recebidas são guardadas aqui. Ela pode conter até 50 entradas. Quando uma nova 

mensagem chega,  o ícone e o número de novas mensagens irá aparecer no visor . Pressione View 

(ver) para ler a nova mensagem agora ou pressione Back (voltar) para ver mais tarde. Quando a caixa de 

entrada está cheia com mensagens não lidas,  o ícone aparecerá. Por favor, organize sua caixa de 

entrada a tempo de receber mais mensagens. Para qualquer mensagem,é possível realizar estas 

operações: 

Resposta: para responder ao remetente da mensagem; 

Apagar: para apagar a mensagem atual; 

Apagar tudo: para apagar todas as mensagens recebidas; 

Individual: para encaminhar a mensagem a um usuário individual; 

Grupo: para encaminhar a mensagem a um grupo de conversa; 

Editar: para editar a mensagem; 

Extrair No.: para extrair os números envolvidos na mensagem; 

Chamada: chamar o remetente da mensagem. 

 Caixa de Saída  

Todas as mensagens enviadas são guardadas aqui. Ela pode conter até 20 entradas. As opções 

disponíveis são: apagar, apagar tudo, individual, de grupo, extrair número e chamada. 

 Rascunhos 

Você pode salvar até 10 mensagens elaboradas aqui. Para qualquer mensagem, você pode optar por 

excluir, editar ou enviá-la. 

 

Registo de chamadas 

 

Este terminal pode salvar até 20 entradas na opção discadas, recebidas e não atendidas, 

respectivamente. Quando existe uma chamada não atendida, indicações apropriadas serão dadas no 

visor. Depois de selecionar uma entrada, as opções chamar, ver, salvar, apagar e excluir tudo estão 

disponíveis 

Perfis 



 

 

 Normal 

Neste modo, o terminal irá alertá-lo sobre uma chamada recebida ou uma nova mensagem ao dar toque 

e indicação de vibração. Para corresponder às suas necessidades reais e preferências, você pode 

personalizar os seguintes parâmetros: 

 Volume de Alerta 

Você pode aumentar ou diminuir o nível de volume usando a tecla Left (esquerda) ou Right (direita). 

 

 

 

 Tipo de alerta 

Você pode usar a tecla Left (esquerda) ou Right (direita).para selecionar o tipo desejado de alerta para 

uma chamada, uma nova mensagem ou toque do teclado,. Para receber uma chamada ou uma 

mensagem nova, as opções disponíveis incluem: Desligar, toque, vibrar, tocar e vibrar; para toque de 

teclado as opções disponíveis incluem ligado e desligado. 

  

 

 

 Toque 

Você pode usar a tecla Left (esquerda) ou Right (direita).para selecionar o toque de alerta desejado para 

uma chamada ou uma mensagem nova. 

 



 

 

 Silencioso 

Neste modo, nenhum toque ou indicação de vibração será dado quando uma nova chamada ou 

mensagem nova chegar. 

 Vibração 

Neste modo, apenas a indicação de vibração será dado quando uma nova chamada ou mensagem 

chegar. 

 

Configurações 

 

 

 Data e Hora 

Esta opção permite que você defina a data, hora e o formato da hora. O método é o seguinte: 

 Para definir a data e a hora 

 

Pressione Left (esquerda) ou Right (direita).para selecionar o item a ser definido e depois insira o valor 

para a direita através do teclado. Quando o tempo atual é exibido no formato de 12 horas, pressione a 

tecla UP (para cima) ou DOWN (para baixo) para alternar entre AM e PM. 

 Para definir o formato de hora 

 



 

 

 

Você pode alternar o formato de tempo entre 24H e 12H usando a tecla Left (esquerda) ou Right 

(direita).. Quando estiver tudo pronto, pressione OK para que elas surtam efeito. 

 Bloqueio do teclado 

Esta opção permite ativar ou desativar o recurso Auto bloqueio do teclado. Se ele estiver ativado, o 

teclado será bloqueado automaticamente após o tempo programado (10 segundos padrão) decorrer. 

 Protetor de tela 

Esta opção permite ativar ou desativar a proteção de tela. Se ele estiver habilitado, ele será ativado 

automaticamente após o tempo programado (15 segundos padrão) decorrer. 

 Tela 

 

 

Inversão de Tela 

Esta opção permite-lhe inverter a informação exibida em 180 ° para que você possa acessá-lo 

facilmente. 

 Nota: quando a tela é invertida, a função da tecla OK e Back invertem 

Brilho 

Você pode usar a Left (esquerda) ou Right (direita).para ajustar o nível de brilho. 

Iluminicação do teclado 

Esta opção permite ativar ou desativar a luz do teclado. A duração da iluminação é programável com o 

software de programação. 

 Segurança 



 

 

 

 

 

Habilitar/Desabilitar o código PIN  

Para definir ligar ou desligar o código PIN , você será solicitado a digitar o código PIN. O terminal 

será bloqueado quando o código PIN errado for inserido até o tempo limite pré-definido. Para 

desbloqueá-lo, você precisa digitar o código PUK correto. Em seguida, o terminal irá moetrar uma 

interface, onde você pode redefinir o código PIN ou pressione a tecla BACK (Voltar) para restaurar o 

valor padrão. No entanto, quando um código PUK errado for inserido até o tempo limite pré-definido, 

o terminal será desativado temporariamente, mostrando "Rádio desativado", e depois se desligará 

automaticamente. 

 Nota: O número de vezes que você tem permissão para entrada de PIN ou PUK errado é 

programável através do software de programação. Quando o terminal estiver desativado, entre em 

contato com o revendedor para ativá-lo. O código PIN padrão é 1234, e o padrão de código PUK é 

12345678. 

Alterar o código PIN 

Esta opção permite alterar o código PIN. Antes de mudar isso, você precisa digitar o código PIN antigo 

corretamente. Em seguida, você será solicitado para inserir o seu novo código PIN duas vezes. Por favor, 

certifique-se que os códigos inseridos são idênticos, caso contrário, você terá que reiniciar novamente. 

 Função Man Down  

Quando este recurso é ativado, o terminal irá enviar uma chamada de emergência para o ID 

( identificação) predefinido automaticamente uma vez que ele cai ou se inclina em 45 °. Com esse 

recurso, você pode desfrutar de proteção pessoal reforçada. 

 Redefinir tudo 

Esta opção permite redefinir todas as configurações para o valor padrão. Para realizar esta operação, é 

necessário inserir o código PIN correto. 



 

Outros 

 

 

 Minhas informações 

Nesta opção, você pode ver algumas informações básicas sobre o rádio, incluindo MCC (Móbile Country 

Code/ Código móvel do país), MNC (Mobile Network Code/Código de rede móvel) ISSI (Individual Short 

Subscriber Identity/ Identificação individual curta de assinante). 

 Atalhos 

Para aumentar a conveniência de operação, você pode atribuir a função desejada a uma tecla específica 

como atalho. Desta forma, você pode pressionar a tecla para acessar uma função facilmente. 

 

Para criar um atalho 

1. Selecione Atalhos para acessar a lista de teclas de atalho; 

2. Selecione sua tecla desejada e pressione Modificar para acessar a lista de funções atribuíveis; 

3. Selecione a função desejada e pressione OK para confirmar. 

 

Para cancelar um atalho 

1. Selecione Atalhos para acessar a lista de teclas de atalho; 

2. Selecione a tecla de atalho a ser cancelada e pressione Modificar para acessar a lista de funções 

atribuíveis; 

3. Selecione vazio e pressione OK para confirmar. 

 Nota: A definição de P1, P2, P3 e P4 é mostrado abaixo: 

 



 

Teclas P1 P2 P3 P4 

Definição Toque curto SK1 Toque curto SK2 Toque longo SK1 Toque longo SK2 

 

 Calendário 

Esta opção permite que você visualize informações de calendário. 

 

Menu『Opções』 

Na tela inicial, pressione Opções para acessar este menu. Aqui vamos apresentar todos os itens de 

menu com base no modo de TMO. 

                       

『Opções』Menupara TMO                 『Opções』Menu para DMO 

 

Grupo de conversa 

Com esta opção, você vai ver a lista selecionada, lista de varredura e uma ou mais pastas estáticas 

criadas através do software de programação, como mostrado na figura a seguir: 

 

Lista selecionada 

Com esta opção, você pode definir um grupo de conversa, como o grupo padrão. Alternativamente, você 

pode fazê-lo, girando o botão Talkgroup Selector (seletor de grupo de conversa) na tela inicial. O grupo 

padrão é indicado pelo ícone.  



 

Na tela inicial, você pode fazer uma chamada de grupo para o grupo padrão pressionando a tecla PTT 

diretamente. Para adicionar grupos para a lista selecionada, digite uma pasta estática e de Opções 

selecione "Como SlctList". 

 

Lista de Varredura 

Você pode apenas receber chamadas de grupos que estão inclusos na lista de varredura e foram 

conectadas com sucesso (indicado pelo ícone ). Mas você sempre pode receber chamadas do grupo 

padrão e de emergência, independentemente da condição anterior. 

Depois de entrar na lista de varredura, você pode realizar as seguintes operações: 

Varredura ligada: para ativar o recurso de varredura e incluir todos os grupos de conversa a lista de 

varredura; 

Varredura desligada: para desativar o recurso de varredura e para desligar todos os grupos de 

conversa, exceto grupo em segundo plano, grupo padrão e grupo de emergência. 

Varredura: para incluir todos os grupos de conversa a lista de varredura. 

Para adicionar grupos à lista de varredura, digite uma pasta estática e selecione de Opções “As 

ScanList” ("Como ScanList"). 

  Nota: A lista de varredura está disponível apenas para o modo de TMO. 

 

Pasta estática 

Depois de acessar qualquer uma das pastas, você pode realizar as seguintes operações: 

Adicionar: para incluir um grupo de conversa para a pasta atual; 

Apagar: para remover um grupo de conversa a partir da pasta atual; 

Apagar tudo: para remover todos os grupos de conversa a partir da pasta atual. 



 

Como SltList: para adicionar todos os grupos de conversa na pasta atual para lista selecionada; 

Como ScanList: para adicionar todos os grupos de conversa da pasta atual para lista de varredura  

 

 

 

DMO 

Você pode usar esta opção para fazer o seu terminal trabalhar em modo de DMO. No modo de DMO, 

esta opção deve ser TMO. Da mesma forma, você pode usá-lo para fazer o seu terminal trabalhar em 

modo de TMO. 

Idioma 

Esta opção permite que você selecione o idioma que é adequado a você. Atualmente, este terminal 

suporta apenas Inglês e Chinês Simplificado. 

 GPS  

 

Exibição de Dados de GPS 

 

Os dados de GPS incluim: data, hora, longitude, latitude, altitude e número de satélites disponíveis. A 

data e a hora são correspondentes com o fuso horário selecionado. 

Ajustar hora 

Esta opção permite calibrar o tempo atualmente exibido em seu terminal com o tempo GPS e é 



 

correspondente à opção de fuso horário. 

Transmitir dados 

Você pode escolher transmitir dados de GPS para um usuário individual, um grupo de usuários ou o 

centro de controle. Esta opção é correspondente à opção de modo de envio. 

Operações para enviar os dados de GPS são semelhantes aos de uma mensagem curta. Dados  

Recebidos por GPS são salvos em "Caixa de entrada de mensagem->". 

Individual 

Para transmitir dados de GPS para um usuário individual. 

Grupo 

Para transmitir dados de GPS para todos os usuários inclusos em um determinado grupo. 

 Nota: Para implementar a função transmissão de dados o terminal deve operar em modo de TMO. E 

os dados do GPS são considerados válidos somente quando o receptor GPS recebe dados de pelo 

menos 3 satélites. Caso contrário, " GPS data invalid ” (Dados de GPS inválidos) aparecerá na tela 

quando você tentar transmitir dados de GPS. 

Configuração de GPS 

Você pode definir o fuso horário e selecionar um método para transmitir dados de GPS. 

Fuso horário 

Você pode selecionar um fuso horário de acordo com a localização do terminal ou de sua preferência. Há 

25 fusos horários disponíveis, utilizados para a calibragem do tempo. 

Enviar modo 

Você pode escolher se deseja enviar dados GPS para um destino especificado periodicamente. O 

intervalo de transmissão é programável pelo seu fornecedor. Existem dois modos de transmissão 

disponíveis: 

 Envio Manual 

Para transmitir dados de GPS para outros terminais manualmente. 

 Auto Envio 

Para transmitir dados de GPS para outros terminais automaticamente em um intervalo regular. 



 

 

Solução de problemas 

Sintoma Solução 

O terminal não pode ser ligado 
Por favor, verifique se a bateria está muito fraca ou se a bateria não 

funciona devido a danos ou instalação inadequada. 

Falha do registro de rede ou rede 

não pode ser encontrada 

1. Favor verifique a intensidade do sinal e veja se o seu terminal 

está dentro da cobertura de rede. 

2. Entre em contato com o administrador de rede e confirme se o 

terminal adquiriu a devida autorização. 

3. Verifique se o seu terminal está no modo TMO. 

O terminal é incapaz de fazer uma 

chamada. 

1. Favor, verifique a intensidade do sinal e veja se o seu terminal 

está dentro da cobertura da rede. 

2. Verifique se o número chamado esta  dentro da cobertura de 

rede. 

O terminal é incapaz de chamar ou 

receber chamada de um grupo 

específico  

1. Verifique se o terminal é um membro do grupo alvo..  

2. Verifique se o seu terminal está autorizado a acessar o 

grupo-alvo. 

O terminal é incapaz de fazer uma 

chamada no modo DMO 

1. O destinatário está fora da cobertura. 

2. O destinatário não está no modo DMO. 

Transmissão meio duplex é 

encerrado 
1. tempo longo demais de transmissão faz o temporizador expirar. 

A chamada normal é interrompida 
Verifique se um terminal está fazendo uma chamada com prioridade 

preventiva ou chamada de emergência. 

Para a mesma mensagem de 

status, o conteúdo exibido da parte 

que envia e da parte que 

recebe ,varia.  

Por favor, verifique se ambas as partes têm atribuído o mesmo 

conteúdo para esse ID de mensagem de status. 

  



 

Desconexão anormal ocorre 

durante uma chamada 

1. Verifique a intensidade do sinal no modo TMO. 

2. Verifique se você está em um lugar onde os sinais podem ser 

bloqueados (tais como porão e túnel) e se a outra parte 

(outro lado da chamada) está fora de cobertura. 

3. Verifique a carga da bateria. 

 

Nota: Se as soluções acima não podem resolver os seus problemas ou você possa ter alguma outra 

pergunta, entre em contato conosco ou com o revendedor para mais suporte técnico. 

Cuidados e limpeza 

Para garantir o melhor desempenho, bem como uma longa vida útil do produto, favor seguia as dicas 

abaixo 

Cuidados com o produto 

 Não furar ou arranhar o produto. 

 Mantenha o produto longe de substâncias que podem corroer o circuito. 

 Não segure o produto por sua antena ou cabo do fone diretamente. 

 Coloque a capa de entrada de acessório quando o produto não está em uso. 

 

Limpeza do produto 

 Limpe a poeira e partículas finas na superfície do produto e peça de carga com um pano limpo e 

seco que não solte fiapos ou uma escova regularmente. 

 Use limpador neutro e um tecido sintético para limpar as teclas, botões de controle e caixa frontal 

após um longo tempo de uso. Não utilizar preparados químicos, tais como removedores de manchas, 

álcool, sprays ou preparados de petróleo, de modo a evitar danos na superfície da caixa. Verifique 

se o produto está completamente seco antes do uso. 

Cuidado: Desligue e remova a bateria antes de limpar. 



 

Acessórios opcionais 

Os seguintes itens são os principais acessórios opcionais para o produto e consulte, por favor, o seu 

concessionário local para mais informações. 

 

 
 

  

Fone de ouvido com 

MIC e PTT em linha 

ESN10 

Fone Com Microfone 

Remoto em linha formato 

D EHN12 

Fone de ouvido com 

Microfone e PTT em 

linha & tubo acústico 

transparente EAN16 

Fone Vigilância 3 Fios 

com tubo acústico 

transparente (preto / 

bege) EAN17/EAN18 

 
  

 

Microfone Remoto 

com alto falante a 

prova d’agua (IP57) 

SM18N3 

Fone de ouvido apenas 

recepção ESS07 

Fone de ouvido apenas 

recepção com tubo 

acústico transparente 

ESS08 

Adaptador) e carregador 

veícular CHV09 

  
  

Carregador Multiplo – 

Rapido – Para 

baterias Li-ion/Ni-MH) 

MCA06 

Analizador de bateria 

MCA05 

Capa de transporte de 

Couro (giratória) LCY003 

Cabo de programação 

(porta USB) PC36 

 

 Advertenica: Use apenas os acessórios especificados pela Hytera. Se não, Hytera não será 

responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes do uso de acessórios não autorizados. 

 



 

 

Apêndice 1 Método de Entrada 

Você pode inserir pseudônimos, números ou mensagens usando o teclado. Este terminal suporta estes  

métodos de entrada:Chinês simplificado Pinyin (拼), Inglês (ABC / abc) e números (123). 

 Mudar de método de entrada 

No modo de entrada, pressione  para mudar para o método de entrada desejado. O símbolo 

correspondente aparecerá no canto superior direito da tela; 

 Chinês Simplificado Pinyin 

Digite o pinyin através das teclas alfanuméricas, em seguida, uma lista de possíveis combinações e 

caracteres correspondentes aparecerão, por exemplo, para inserir o caractere chinês "间": 

 

1. Pressione    e  na ordem 

2. Pressione OK para mover o cursor de área Pinyin para caracteres área chinês; 

3. Use as teclas de navegação para se deslocar para o caractere alvo "间"; 

4. Pressione a tecla OK para inserir o caractere selecionado. 

 Alternar entre maiúsculas e minúsculas 

No modo de entrada, pressione  para mudar para o método de entrada desejado. Todas as 

letras em inglês estão distribuídas entre oito teclas alfanuméricas. Pressione a tecla apropriada 

várias vezes para obter e inserir sua letra desejada 

 Número 

Quando o método de entrada é alterado para número, pressione a tecla correspondente para inserir 

o seu número desejado. 

 Pontuação 

Em chinês simplificado modo Pinyin / Inglês, pressione  para inserir as pontuações 



 

desejadas, enquanto no modo de número, não é permitida a entrada de qualquer pontuação. 

 Espaço 

Em Inglês / modo numérico, pressione por tempo longo  para inserir um espaço, pressione 

por tempo curto para entrar "*"; 

Para inserir um espaço em modo simplificado pinyin chinês, pressione  e em seguida, 

selecione o espaço (o primeiro). 

 

 Nota: pressione brevemente Back (Voltar) para apagar o caractere inserido um por um, ou longo 

para apagar todos os caracteres digitados de uma só vez. 

 

 

Apêndice 2 regras de discagem SSI & TSI 
Este terminal suporta estes métodos de discagem: SSI & TSI, PABX e PSTN. Cada método deve seguir 

uma regra de discagem específica. Atualmente, este terminal só é capaz de verificar as regras discagem 

SSI & TSI. Quando você quiser chamar um assinante PABX ou PSTN, por favor, insira o número de 

destino diretamente através do teclado.As regras de discagem SSI e TSI são as seguintes: 

 Para o número alvo menos de 8 dígitos, insira diretamente; 

Por exemplo, quando MCC = valor padrão, MNC = valor padrão e ISSI = 504, você só precisa inserir 

504 ou 00000504 para fazer a chamada 

 Para o número alvo com 9-13 dígitos, insira MNC + ISSI; 

Neste caso ISSI, deve ser de 8 dígitos e adicionar 0 antes do primeiro dígito para completar o 

equilíbrio quando é menor do que o comprimento do mencionado. Para MNC ,a entrada é como ela é. 

Por exemplo, quando MCC = valor padrão, MNC = 20 e ISSI = 504, você precisa de entrada 

2000000504 ou 0002000000504 para fazer a chamada; 

 Para o número alvo mais de 13 dígitos, a entrada MCC + MNC + ISSI; 

Neste caso, ISSI deve ser de 8 dígitos, MNC deve ter 4 ou 5 dígitos e MCC deve ser de 3 dígitos. 

Adicionar 0 antes do primeiro dígito para completar o numero de dígitos quando qualquer um deles é 

menor do que o comprimento mencionado; 

Por exemplo, quando MCC = 460, MNC = 20 e ISSI = 504, você precisa de entrada 

4600002000000504 ou 460002000000504 para fazer a chamada. 



 

 Nota: MCC significa Mobile Country Code (Código móvel do País), MNC significa Mobile Network 

Code (Código de Rede Móvel) e ISSI significa Individual Short Subscriber Identity.(Identificação individual 

curta do assinante) 

 

 

Especificação Geral  PT580H F4   

Frequency Band 410-470MHz 

Dimensions (H×W×D)  127.5 × 54.5 × 35.5mm  

Weight  295g (with battery)  

Operating Voltage  7.4V  

Battery  1800mAh Li-Ion battery  

Battery Life (5/5/90 Duty Cycle)  >16 hours  

User Interface  

LCD Color Display  160 x 128 pixels with 65K colors  

Talk Groups - TMO  2048  

Talk Groups - DMO  1024  

Phonebook  512 entries  

Scan Lists  64 (200 groups in each list) 

Text Message List  20  

Call Log  20 Received Calls 20 Dialed Calls 20 Missed Calls  

Scan Lists  20 lists of 20 groups  

Environmental  

Operating Temperature  -20℃ ~ +55℃  

Storage Temperature  -40℃ ~ +85℃  

Humidity  ETS 300 019 (95%)  

Water and Dust Protection  IEC60529 IP67  

Drop, Shock & Vibration  MIL-STD-810 C/D/E/F/G  

RF Specifications  

RF Channel Bandwidth  25KHz  

RF Power Output  3W  

RF Power Control  5 steps of 5dB  

Receiver Class  Class A  

RX Static Sensitivity  -112dBm (typical -116dBm)  

RX Dynamic Sensitivity  -103dBm (typical -105dBm)  

Maximum Audio Power Output  1W  

GPS Specifications 

Sensitivity  ≤-138dBm acquisition sensitivity ≤-154dBm tracking sensitivity  

Accuracy  ≤10m  

Cold Start (Time to First Fix)  <120s  

Hot Start (Time to First Fix)  <10s  

 

 


