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Obrigado por adquirir nosso produto. Para obter um ótimo desempenho do 
produto, por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar.
Este manual é aplicável com o seguinte modelo:

Terminal Portátil TETRA Z1p F3
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Termos

Individual Call 

Group Call

Uma chamada de half-duplex ou full-
duplex iniciada por um usuário individual 
para outro usuário individual.

Uma chamada de half-duplex iniciada 
por um usuário individual a um grupo.

Half-duplex

Comunicação Half-duplex  
"comunicação de duas vias", 
indica que a comunicação é 
realizada em ambos os sentidos, 
mas apenas uma direção de 
cada vez, ou seja, apenas uma 
das partes é permitido para 
transmitir ou receber de uma vez.

Full-duplex 

Modo Direto

(DMO) 

Comunicação full-duplex 
também é chamado de 
"comunicação síncrona full-
duplex". Indica a comunicação 
em ambas as direcções ao 
mesmo tempo, ou seja, ambas 
as partes podem transmitir e 
receber ao mesmo tempo. 

DMO suporta a operação half-
duplex e permite os terminais 
se comunicarem diretamente 
com o outro, sem uso de 
infraestrutura de rede TETRA. 
Assim, funções que requerem 
acesso à rede, tais como 
ligação telefônica, não estarão 
disponíveis.

Operation em 
modo 
Troncalizado 
(TMO)

O modo TMO permite a 
comunicação em half-duplex ou 
full-duplex operando através da 
rede de infraestrutura TETRA. 
Assim, as funções que exigem o 
acesso à rede estão disponíveis. 
Para operar no modo de TMO, o 
terminal deve ser concedida 
autorização pelo provedor de 
serviços, e deve ficar dentro da 
cobertura de rede.

Hytera Communications (a empresa) se esforça 
para transmitior com exatidão e integridade o 
conteúdo deste manual. Todas as especificações e 
design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 
devido a evolução permanente da tecnologia.
Nenhuma parte deste manual pode ser copiada, 
modificada, traduzida ou distribuída sem permissão 
expressa e por escrito.

Nós não podemos garantir, para qualquer propósito 
particular, a precisão, validade, tempestividade, 
legitimidade ou integridade dos produtos de 
terceiros e conteúdos envolvidos neste manual.
Se você tem alguma sugestão ou gostaria de saber 
mais detalhes, por favor, visite nosso website em: 
http://www. hytera.com.

Informações sobre a radiação 
RF

Este produto deve ser restrito a operações em um 
ambiente de exposição ocupacional RF controlada. Os 
usuários devem estar plenamente conscientes dos 
perigos da exposição e capaz de exercer o controle sobre 
a sua exposição RF para se qualificar para os limites de 
exposição mais elevados.

Perfil de Radiação RF
Radiofreqüência (RF) é uma freqüência de radiação 
eletromagnética na faixa em que os sinais de rádio são 
transmitidos. A tecnologia RF é amplamente utilizada na 
comunicação, medicina, processamento de alimentos e 
outros campos. Pode gerar radiação durante a utilização.

Segurança das Radiações RF 
A fim de garantir a saúde do usuário, especialistas de 
indústrias relevantes, incluindo a ciência, engenharia, e 
medicina do trabalho, com as organizações internacionais 
desenvolverão normas para exposição segura à radiação 
RF. Estas normas consistem em:

 » United States Federal Communications 
Commission, Code of Federal Regulations; 
47CFR part 2 sub-part J; 

 » American National Standards Institute (ANSI)/
Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) C95. 1-1992; 

 » Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) C95. 1 – 1999;

 » International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) 1998;

Regulação FCC
Comissão Federal de Comunicação (FCC) exige que 
todos os produtos de radiocomunicação devem 
atender aos requisitos estabelecidos nas normas 
supramencionadas, antes que eles possam ser 
comercializados nos EUA, e o 

http://www.hytera.com
http://www.hytera.com
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fabricante deve postar uma etiqueta RF sobre o 
produto para informar os usuários de instruções 
operacionais, de modo a melhorar a sua saúde no 
trabalho contra a exposição à energia de RF.

Diretrizes e Instruções Treinamento 
Operacional
Para garantir o melhor desempenho e conformidade 
com o ambiente ocupacional/controlado de RF, 
limites de exposição à energia das próprias normas 
e orientações acima, os usuários devem transmitir 
não mais do que 50% do tempo e fazer respeitar os 
seguintes procedimentos:
Seu terminal irradia energia mensurável RF apenas 
quando está a transmitir (falar), não quando ele está 
recebendo (escuta) ou em modo de espera.

Conformidade com a UE 

Como certificado pelo laboratório qualificado, o 
produto está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da 
Directiva 1999/5 / EC. Note que as informações 
acima são aplicáveis apenas a países da UE. 
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Conteúdo da Embalagem
Por favor, retire cuidadosamente e verificar se todos os 
itens listados abaixo são recebidos. Se algum item estiver 
faltando ou danificado, entre em contato com o seu 
representante.

Nota: A banda de frequência está marcada 
na etiqueta da antena; 

Rädio Portátil        Batteria          Antena    Alça

Carregador de
Mesa         

        Carregador      Documentação     

Visão Geral do Produto

Controles do Produto

No. Nome No. Nome

1
Conector de 
Accessório 11

Half-
duplex 
Microfone 

2 Power On-
Off/Volume 

Controle Knob
12

Tecla
Options/Back 

3 Tela LCD 13
Full-
duplex
Microfone 

4 Tecla Func/OK 14 Trava da Bateria 

5
Tecla de 
Navigação 15

Tecla Modo 
Switch/Hand-free 

6
Tecla Numérica 

16
Tecla PTT 
(Push-To-Talk)

7 Indicador LED 17
Tecla de 
Emergência

8 Antena 18 Altofalante

9 Seletor Knob
Grupo 19 Bateria 

10 Full-duplex 
Receptor 

/ /

Teclas Programáveis
Voce pode solicitar a sua revenda programar as 
teclas de navegação, , teclas numéricas 1-9, e os 
atalhos                      para as funções específicas.

Antes do Uso 

Carregando a Bateria
Utilize apenas o carregador e bateria original 
especificada pela Hytera. O LED indicará o processo 
de carregamento. A figura abaixo mostra como 
carregar a bateria.

OWNER'S  MANUAL
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O LED indica o processo de carregamento. Quando 
o LED fica vermelho, a carga se inicia. Quando a 
carga estiver completa, o LED carregador torna-se 
verde. 

A tabela abaixo mostra os detalhes. 

Nota

● Para obter o melhor desempenho da 
bateria, por favor carregue a bateria por 5 
horas antes do uso inicial.
● Por favor, consulte o Guia de
Informações de segurança para as 
informações detalhadas sobre o uso da 
bateria.

LED Status
Pisca Lentamente em Verm Standby 

Vermelho Carregando
Glows orange. 90% carregado
Glows green Totalmente Carregado

Pisca Rapidamente em Verm Falha no Carregamento 

Agregando Acessórios
Instalando o SIM Card
Se um cartão SIM é necessário para perceber o 
recurso de criptografia End-to-End (E2EE), que deve 
ser comprado separadamente, instale o primeiro 
cartão SIM.
Passo 1 Deslize a trava da bateria na maneira 
como a seta mostra (veja 1), e, em seguida, levante 

a bateria do seu fundo (ver 2). 

1
2

Passo 2 
Solte os parafusos da tampa do cartão SIM, 
abra a tampa e, em seguida, coloque o 
cartão no slot corretamente, como mostrado 
na figura abaixo.

Step 3 Recoloque a tampa e aperte o parafuso, 
como mostrado na figura abaixo. 

Conectando a  Bateria
2

1

Conectando a Antena

Cuidado: Não carregue o produto segurando 
a antena; ou o desempenho e a vida útil da 
antena será reduzida.

Colocando Acessório de Audio/Cabo 
de Programação

Atenção: O cabo acessório / programação de 
áudio deve ser anexado corretamente; caso 
contrário, o desempenho do produto à prova 
de água não será afectado.

Passo 1 Solte o parafuso da tampa do conector 
acessório, e descobrir o conector.
Passo 2 Alinhe o plugue acessório com o conector 
de acessórios do produto.

Passo 3 Prenda o plugue do acessório com o 
parafuso.



4

Status 

Ícones de Status
Nome Ícone Status do Rádio

Bateria Descarregada

Bateria Carregada

RSSI

O terminal está sem 
sinal (Aplicável 
apenas para TMO). 

Mais  barras indicam 
maior força do sinal 

Menssagem Não Lida

Caixa de Entrada Cheia

Operation 
Mode Icon

Operação em modo 
TMO. 
Operação em modo 
DMO. 
O terminal está operando no 
modo fallback.

Profile 
Icons

Modo Silencioso 

Modo Normal

Modo Vibração
Accessory 
Icon 

Acessório de audio 
conectado. 

Nome Ícone Status do Rádio

GPS

Um módulo GPS está 
ligado e os dados de 
GPS são válidos
Dados GPS válidos 
podem ser recebidos, 
e o acessório de áudio 
foi conectado.
Um módulo de GPS está 
conectado e não há dados 
GPS válido é recebido.

Não há dados de GPS 
válida pode ser recebido, e 
o acessório de áudio foi 
conectado.

BT Icon 

O recurso BT está 
habilitado, mas o 
produto não está ligado 
a um dispositivo BT.
O produto está ligado 
ao dispositivo BT. 

Call Icon A chamada está em 
andamento.

Group 
Selection 
Icon

Selecione um grupo de 
conversação. 

Nome Ícone Status do Rádio

Gateway 

Um dispositivo de entrada 
está disponível e ligado 
na DMO.

Um dispositivo de gateway 
está disponível, mas não 
conectado na DMO.

Repetidora

Um repetidor disponível e 
está ligado na DMO.

LED
LED Status do Rádio

Vermelho Transmitindo 

Verde Recebendo 
Pisca Lento em 
Verde Canal Livre em TMO

Canal Livre em DMO

Laranja Canal Ocupado em DMO

Carga da 
Bateria

Um repetidor disponível e 
não está ligado na DMO.

Pisca Lento em 
Azul
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Menu de Navegação
As seguintes listas de menu mostram os menus 
completos do terminal em TMO e DMO. Para 
selecionar e confirmar as opções no menu: 
Na tela inicial, você pode pressionar a tecla Func / 
OK para entrar no menu "Func", ou pressione as 
Opções / tecla Voltar para entrar no menu "Opções"; 
em seguida, pressione a tecla para cima / baixo na 
tecla de Navegação para selecionar o menu  
finalmente pressione a tecla Func / OK,. Nas seções 
a introdução de operações, um atalho para o de 
menu é configurado para sua conveniência, por 
exemplo, 
Mensagem -> Criar Msg.

Menu TMO

Menu DMO 
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Operações Básicas

Ligar/ desligar o aparelho
Para ligar o terminal, gire o botão Power On-Off/ 
Volume no sentido horário. Então, o indicador LED 
irá piscar em verdes, a tela do terminal acenderá e o 
equipamento emitirá um som. Após ligar, o terminal 
entra na tela inicial. No modo TMO, depois de ser 
ligado; o terminal irá registar-se com a rede. 
No modo DMO, o terminal estará pronto para uso 
depois de ser ligado.
Para desligar o terminal, gire o botão Power On-Off / 
Volume no sentido anti-horário até ouvir um clique.

Selecionando o Modo de Operação
Este terminal pode operar em TMO ou DMO. Para 
mudar o modo de operação, pressione a tecla 
Opções / Voltar na tela inicial para entrar no menu 
"Opções" e, em seguida, selecione "TMO" ou "DMO". 

Ajuste de Volume da Chamada
Gire o botão Power On-Off/Volume para a direita 
para aumentar o volume de chamadas, ou anti-
horário para diminuir o volume. Após o ajuste, o 
terminal irá salvar as configurações e voltar à tela 
anterior automaticamente.

Entrada através do Teclado
Você pode usar o teclado numérico para Inserir 
contatos, números, editar mensagens, etc. O 
terminal suporta estes métodos de entrada: Inglês e 
Numérico. Para mudar o método de 
entrada, pressione a tecla       no teclado 
numérico. No método de entrada de Inglês/
Numérico, você pode digitar caracteres 
especiais e pontuação comuns 
pressionando,           digite "*" pressionando           e 
introduza um espaço por muito tempo 
pressionando a tecla. O processo é o mesmo para 
outros idiomas (dependendo da sua 
personalização).

Bloqueio/Desbloqueio do Teclado
Para ativar o bloqueio do teclado, entre no menu de 
funções pressionando a tecla Func/OK na tela inicial 
e, em seguida vá em "Configurações -> KP Lock -> 
On". Após esse recurso ser ativado, o teclado vai 
bloquear automaticamente quando o tempo pré-
definido (pré-definido pelo dealer) expira. Em 
seguida, você pode pressionar a tecla OK e, em 
seguida,            para desbloquear o teclado.
Além de bloquear o teclado via menu, você pode 
bloquear o teclado manualmente, pressionando a 
tecla Func/OK e, em seguida,              diretamente 
na tela inicial.

Código PIN - Mudança 
O código PIN impede que um usuário não 
identificado use seu terminal. Para ativar ou 
desativar o código PIN, entre no menu de funções na 
tela inicial, pressionando a tecla Func/OK e, em 
seguida vá em "Configurações -> Segurança -> 
Código PIN". Toda vez que você precisar alterar as 
configurações, é necessário para introduzir o

Toda vez que você precisar alterar as 
configurações, é necessário para introduzir o código 
PIN (Código PIN Default: 1234). 
Com esse recurso ativado, você terá que digitar o 
código PIN correto antes de operar o terminal após 
ligá-lo. Se você introduzir o código errado por 3 
vezes, o terminal será bloqueado. Então você terá 
que digitar o código PUK correto (Código PUK 
default: 12345678) para redefinir o código PIN.
Para alterar o código PIN, vá em "Configurações -> 
Segurança -> ChangePIN", e introduzir o código PIN 
atual antes de mudar o código. 

Gerenciando os Contatos 
Lista de Contatos
Para ver a lista, pressione a tecla Func/OK para 
entrar no menu de funções e, em seguida, vá para o 
menu "Contatos".

Novo Contato
Para adicionar um novo contato, você pode entrar no 
menu de funções pressionando a tecla Func/OK e vá 
em "Contatos". Em seguida, pressione a tecla Func/
OK para entrar em "Opções -> Novo contato" para 
adicionar um novo contato: digite o alias do contato 
na tela de edição, e pressione a tecla OK para entrar 
na tela "Input No" para introduzir o número de 
contato . Por fim, pressione a tecla OK novamente 
para selecionar o tipo de chamada ("Não Private", 
"PABX" ou "PSTN").

Visualizando a capacidade de memória
Para ver a capacidade de memória, você pode 
entrar no
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Menu Func, pressionando a tecla Func/OK, e ir para 
o menu "Agenda"; em seguida, pressione Func/OK 
para entrar "Memory".

Usando um dispositivo Bluetooth 
Assim que o produto se conecte ao dispositivo BT, 
um sinal de áudio vai ser transmitido via o 
dispositivo BT em vez do microfone eo altofalante 
do produto.

Alerta: 
● Para obter a qualidade máxima de áudio, 
você deve usar dispositivos BT especificados 
pela empresa: fone de ouvido sem fio, 
microfone remoto sem fio, PTT. Para mais 
detalhes, consulte o capítulo 12. Consulte o 
manual correspondente para as operações 
detalhadas dos dispositivos BT.

● Se usado com BT fone de ouv ido de 
outra  empresa ,  o produto deve se
conectar  ao PTT sem fio  espec i f i cado pe la  
Companhia .  Caso contrár io ,  o áudio não 
será  transmit ido at ravés  do fone de 
ouv ido BT .

Coloque o produto na forma abaixo; para não 
reduzir a qualidade de áudio.

 ● Quando usar o produto, certifique-se de usá-lo 
no mesmo lado com os dispositivos BT e seu 
display LCD voltado para o exterior.

 ● Se o produto não está com você, certifique-se de 
que a distância entre ele e o dispositivo BT está 
a 10 metros e sua tela LCD voltada para o 
dispositivo BT.

Recomenda-se a ligar o produto para o dispositivo 
BT das maneiras a seguir:

Conexão Inicial
Passo 1 Ative o recurso BT: pressione a tecla de  
              atalho; ou vá em "Func -> Others -> BT ->

Switch”. O ícone  aparecerá na barra
de status. 

Nota: O PTT e do fone de ouvido devem ser 
conectados da mesma forma 
separadamente. Aqui vamos exemplificar 
como conectar o PTT.

Step 2 Ligue o dispositivo BT e colocá-lo em modo 
de conexão. Por favor, consulte o manual 
correspondente para operações detalhadas. 
Step 3 Procurando o PTT: vá para “Func -> 
Others -> BT -> Match -> PTT Search”, o produto 

irá procurar o PTT BT. 
Step 4 Selecionar “Stop” quando o produto 

achar o PTT. 
Step 5 Conectar o PTT BT: vá para “Options 

-> Connect”. Após Conectar a tela irá 
mostrar a Mensagem Connecting...

e o icone  na barra de status. 

Conexão Não-Inicial 
Um dispositivo BT uma vez conectado fica reservado 
na Lista de Dispositivos (no menu Func -> Outros -> 
BT -> Match) e pronto para conexão. Você pode 
selecionar o dispositivo BT da lista de dispositivos e 
tente conectar. Se a conexão é falhar, por favor, faça 
as operações indicadas na conexão inicial. 

Nota: A lista de dispositivos será 
atualizada, desde que você executar "PTT 
Search" ou "EP Search".  

Ativar/Desativar o modo discreto
O modo discreto é aplicado para esconder o produto 
de ser descoberto. Quando o produto está no modo 
discreto, não haverá indicação audível ou visível, 
como não há indicadores ou iluminação LCD, e o 
terminal entrará no modo silencioso ou modo de 
vibração (pré-definida pelo distribuidor).

Nota: Se o produto no modo encoberto foi 
ligado a um acessório de áudio, o sinal de 
áudio apenas pode ser transmitido através do 
acessório de áudio.
● Habil itar  o modo Discreto:

 Func -> Settings 
-> CovertMode”. 

● Desabilitar: Func/OK e pressione
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Serviço de Chamada
TMO 
Chamada Individual
No modo de TMO, uma chamada individual pode ser 
iniciada como uma chamada de half-duplex ou 
chamada full-duplex, o que pode ser recebido sem 
pressionar nenhuma tecla (Signaling Direto) ou
pressionando      ou PTT (Hook Signaling). Contate 
seu revendedor para mais detalhes de programação. 

Iniciando uma Chamada Individual
 ● Via Menu 
Na tela Inicial, pressione Func/OK para entrar 
na Agenda“PhoneBook” ou Lista de 
Chamadas“Call Log”e selecione um contato.
Pressione o PTT para iniciar uma chamada half-
duplex ou preessione       para iniciar uma 
chamada full-duplex. 

 ● Via Manual 
Na tela inicial, para iniciar uma chamada individual 
half-duplex, introduzir o número que deseja chamar 
através do teclado e, em seguida, pressione PTT. 
Para iniciar uma chamada de full-duplex, introduzir o 
número que deseja chamar através do teclado e 
pressione várias vezes         para selecionar o tipo de 
chamada "No. Private". Em seguida, pressione

para iniciar uma chamada full-duplex.

Nota: 
● As entradas do teclado estão de acordo 
com as normas - SSI&TSI Dialing Rules

● As chamadas terminarão automaticamente 
após um tempo pre-determinado (que pode 
Ser configurado.)

Respondendo a uma Chamada Individual
 ● Half-duplex

» Se for uma chamada recebida com sinalização 
direta, o aparelho emitirá um tom de alerta avisando 
que uma chamada foi recebida. 

» Se for uma chamada recebida com Hook 
Signaling, o terminal emite um de alerta e vibra 
para informar o interlocutor de que há uma 
chamada recebida. Para receber a chamada, o 
PTT ou a tecla Func/OK devem ser 
pressionados.
Para ter permissão para falar durante a 
chamada, há duas situações:

1) Se você não tem prioridade, mantenha o
PTT para falar, assim que houver um 
intervalo na comunicação liberando seu 
PTT após falar;

2) Se você já tiver sido programado com 
prioridade preventiva, mantenha PTT para 
falar a qualquer momento

 ● Full-duplex
» Se for uma chamada recebida com sinalização 
direta, o aparelho emitirá um tom de alerta 
avisando que uma chamada foi recebida. 
» Se for uma chamada recebida com Hook 
Signaling, o terminal emite um de alerta e vibra 
para informar o interlocutor de que há uma 
chamada recebida. 
A tecla  PTT, Func/OK ou devem ser 
pressionadas. Após atender a chamada todos 
participantes podem falar a qualquer momento 
sem Pressionar qualquer tecla 

Desligando/Rejeitando uma chamada individual
Quando se inicia a chamada individual, pressione a 
Options/Back ou

pressione Options/Back ou para rejeitar e 
terminar a chamada.

Chamada em Grupo
Iniciar uma chamada em grupo
Na tela inicial, você pode iniciar uma chamada de 
grupo para o grupo padrão, pressionando PTT. Para 
chamar outros grupos, por favor, faça o seguinte:
Passo 1 Na tela inicial, gire o seletor de chamada em 
grupo
Por favor executar esta etapa, logo que o ícone 
aparece; caso contrário, você pode não conseguir 
selecionar.
Passo 2 Pressione Func/OK para confirmar a 
seleção
Step 3 Pressione PTT para iniciar a chamada em 
grupo. 

Respondendo uma Chamada em Grupo
Você pode receber uma chamada de grupo, sem 
qualquer operação. Para ter os direitos de falar 
durante a chamada, há duas situações:
1) 

2) 

Desligando
Pressione     para sair de uma chamada em grupo. 
Somente fuinciona para rádios com a função 
HangOut programada.

Se você não tem prioridade, mantenha o  PTT 
para falar, assim que houver um intervalo na 
comunicação liberando seu PTT após falar;
Se você já tiver sido programado com prioridade 
preventiva, mantenha PTT para falar a qualquer 
momento
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Chamada Telefônica
A chamada telefonica é uma chamada individual full-
duplex com sinalização Hook. Para iniciar a 
chamada, siga os passos abaixo. Para atender ou 
desligar / rejeitar a chamada; ver o "Call Individual" 
em "TMO".

Iniciando uma chamada telefónica
Passo 1 Selecione um gateway. Na tela inicial, 
pressione Opções / tecla Voltar para entrar no "PSTN 
porta" ou submenu "PABX Gate". Selecione um 
gateway apropriado e pressione Func chave / OK 
para confirmar.
Passo 2 Introduza um número de telefone. Retorne 
à tela inicial. Introduza um número de PABX ou 
PSTN, que é composta por um prefixo (especificado 
pelo gateway, entre em contato com o administrador 
do sistema) e o número de telefone do contato alvo.

Passo 3 Selecione o tipo de chamada "PABX” ou 
“PSTN”através da tecla Func/OK.

Passo 4 Pressione   para iniciar a chamada.

Chamada de Emergência
Iniciando uma Chamada de Emergência

Pressione a tecla de emergência e você pode iniciar 
uma chamada de emergência para o contato pré-
definido. Qualquer contato individual, contato, grupo 
default, PSTN ou contato PBX podem ser 
predefinidas como o contato de emergência. Existem 
dois níveis de chamada de emergência: prioridade 
de emergência e prioridade preventiva 3, que pode 
ser

programado pela revenda. A prioridade de 
emergência é dotado do maior privilégio; assim uma 
chamada com essa prioridade pode quebrar 
qualquer outra chamada com prioridade preventiva 
3, bem como chamadas com prioridades mais 
baixas.
Atendendo uma Chamada de Emergência
A chamada de emergência é sempre recebida 
automaticamente. Durante uma chamada de 
emergência, o chamador pode falar sem a 
necessidade de usar qualquer tecla. Se outro membro 
precisa falar, ele / ela deve segurar PTT somente após 
a parte que chama pára de falar e libera seu PTT.

Desligar uma chamada de emergência
Veja a parte correspondente da "chamada Individual" 
ou "chamada de Grupo".

DMO 
Chamada Individual
No modo de DMO, uma chamada individual pode ser 
iniciada apenas como uma chamada de half-duplex.

Iniciando
Na tela inicial, diretamente introduzir o número que 
deseja chamar através do teclado ou pressione Func 
chave / OK para entrar na "Agenda" ou "Call Log" 
submenu, e selecione um contato. Em seguida, 
pressione PTT para iniciar a chamada.

Atendendo
Você pode receber automaticamente uma chamada 
individual na DMO. Durante a chamada, você pode 
segurar PTT para falar depois que o partido iniciando 
pára de falar e libera seu PTT.

Chamada em Grupo
Chamadas de grupo no modo DMO é o mesmo que 
no modo de TMO. Por favor, consulte o método de 
operação descrito em "Grupo Call" na seção acima 
"TMO".

Chamadas de Emergência
No modo de DMO, chamadas de emergência são 
dotados única prioridade de emergência. Por favor, 
consulte o método de operação descrito em 
"Chamada de Emergência" na seção acima "TMO".

Messagem de Status
Mensagem de status (programada pela revenda), 
pode facilitar o envio das mensagens instantâneas 
das mensagens usadas com freqüência. Quando a 
mensagem é enviada com sucesso,o terminal 
receberá o ID e o status.

Desligando
Pressione       para sair de uma chamada.
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Nota: A função Enviar StatusMsg e a 
mensagem de status são predefinidos pelo 
concessionário através do CPS. 

Enviando uma Mensagem de Status 
 ● Pressione Func/OK key e vá para “Message -> 

Create Msg -> StatusMsg -> Sel Msg”. 
Selecione uma mensagem de status desejado, e 
pressione a tecla Func / OK para prosseguir. 
Escolha um indivíduo ou um grupo como o 
contato de destino, introduzir o número 
apropriado e pressione Func / OK para enviar a 
mensagem. 

 ● Pressione por um longo tempo a tecla 
programada StatusMsg para enviar a mensagem  
diretamente.

Visualizando a mensagem de status 
Quando o icone         aparece na barra de status 
indica que há mensagem não lida (s). Faça o 
seguinte para visualizá-lo:

 ● Na tela do prompt de uma mensagem não lida, 
pressione a tecla / OK Func para entrar na caixa 
de entrada, e pressione Func chave / OK 
novamente para ler.

 ● Na tela inicial, pressione a tecla / OK Func e 
navegue para "Mensagem -> Caixa de entrada -> 
Caixa de entrada". Depois, você pode visualizar 
a mensagem não lida.

Mensagem do Usuário
TMO 
Editando uma Mensagem

 ● Pressione a tecla Func/OK e navegue para 
"Mensagem -> Criar Msg -> Msg User". 
Pressione a tecla Func / OK novamente para 
editar uma mensagem do usuário.

Enviando uma mensagem de Usuário
 ● Após a edição, pressione a tecla Func/OK para 

confirmar. Em seguida, selecione o contato alvo 
e decidir se a enviá-lo como uma mensagem de 
flash.

Nota :  Se a mensagem é enviada como 
uma mensagem flash, a parte receptora 
pode visualizar todo o conteúdo em um 
período de tempo pré-definido, sem 
qualquer operação. Uma vez que o 
período de tempo expirar, o terminal vai 
voltar para a tela anterior, com o ícone       
de exibição na barra de status.

Visualizando a Mensagem
Quando o ícone        aparece na barra de status, que 
indica mensagem não lida. Faça o seguinte para 
visualizá-lo:

 ● Na tela do prompt de uma mensagem não lida, 
pressione a tecla Func/OK para entrar na caixa 
de entrada, e pressione Func/OK novamente 
para ler..

 ● Na tela inicial, pressione a tecla Func/OK e 
navegue para "Mensagem -> Caixa de entrada -
> Caixa de entrada".

DMO 

Editando uma Mensagem
Pressione a tecla Func/OK e navegue para 
"Mensagem -> Criar Msg -> Msg User". Pressione a 
tecla Func/OK novamente para editar uma 
mensagem do usuário.
Enviando uma mensagem de Usuário
Após a edição, pressione Func/OK para con fi rmar. 
Em seguida, escolha um indivíduo ou um grupo 
como o contato de destino, introduzir o número 
apropriado e pressione Func/OK para enviar a 
mensagem.

Visualizando a Mensagem
Operar da mesma forma que a descrita em "Ver a 
Mensagem" na seção acima "TMO".
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Solução de Problemas 

Problema Análise Solução

Registro de rede falhaou a rede não 
pode ser encontrada.

O terminal pode estar operando em DMO. Alternar para o modo TMO.
O terminal pode estar fora da cobertura da rede (no modo 
de TMO).

Verifique a intensidade do sinal. Certifique-se que o 
terminal está dentro da cobertura de rede.

O terminal não tem acesso concedido à rede. 
Contacte o operador de rede para obter a autorização 
de terminal.

A Chamada não pode ser iniciada. 

O terminal ou a pessoa chamada pode não estar dentro da 
cobertura de rede.

Verifique a intensidade do sinal. Certifique-se que o 
terminal está dentro da cobertura de rede.

O terminal pode operar em um modo impróprio. 
Verifique o modo de operação. Certifique-se que as 
obras do terminal no modo certo.

Uma chamada de grupo não pode ser 
iniciada ou recebida.

O terminal pode não ser um membro do grupo.
Verifique se o terminal é um membro do grupo. Se não, entre em 
contato com o revendedor para adicionar o terminal para o grupo.

O terminal não pode estar autorizado a acessar o grupo-
alvo.

Contacte o operador de rede para obter a autorização 
de terminal.

As chamadas são sempre interrompidas.
O canal atual é atribuído às chamadas de emergência ou de 
outras chamadas com maior prioridade.

Aguarde até que o canal se torne disponível e tente 
novamente.

Uma chamada de half-duplex não 
pode ser estabelecida.

O período de tempo predefinido para o estabelecimento de 
uma chamada pode expirar.

Certifique-se de que a chamada é estabelecida dentro 
do período de tempo predefinido.

O canal pode ser ocupado por um outro terminal com maior 
prioridade chamada. 

Aguarde até que o canal se torne disponível e tente 
novamente.

Os recursos de canal podem ser atribuídos a outros 
serviços devido a rede está sobrecarregada.

Aguarde até que o canal se torne disponível e tente 
novamente.

Desconexão anormal ocorre durante 
uma chamada.

O terminal pode ficar fora da cobertura da rede (no modo de 
TMO).

Verifique a intensidade do sinal. Certifique-se que o 
terminal está dentro da cobertura de rede.

O terminal pode operar em uma posição desfavorável em 
que a comunicação pode ser bloqueada por edifícios altos 
ou frustrado nas áreas subterrâneas (em modo DMO).

Mova-se para uma área aberta e reinicie o terminal.
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Problema Análise Solução

Como para a mesma mensagem de 
estado, o conteúdo apresentado na 
parte receptora é diferente da do 
remetente. 

As partes têm associado o mesmo ID mensagem de status 
com diferentes conteúdos.

Certifique-se que o status da mensagem ID está 
associado com o mesmo conteúdo.

O dispositivo BT não pode se 
conectar ao produto. 

A bateria do dispositivo BT pode estar fraca Carregar o dispositivo BT.

A distância entre o dispositivo de BT e o produto pode ser 
de 10 metros.

Certifique-se de que a distância entre o dispositivo de 
BT e o produto é superior a 10 metros.

Se as soluções acima não resolverem seus problemas, entre em contato conosco ou com seu revendedor local.



13

Cuidados e Limpeza 
Para garantir o desempenho ideal, bem como uma 
longa vida útil do produto, por favor, siga as dicas 
abaixo.

Cuidados
 ● Não furar ou raspar o produto.
 ● Mantenha o produto longe de substâncias que 

podem corroer o circuito.
 ● Não segure o produto pelo cabo da antena ou do 

fone de ouvido diretamente.
 ● Coloque a tampa do conector de acessórios 

quando o produto não está em uso.

Limpeza
Atenção :  Desligue o produto antes da 
limpeza.

● Limpe a poeira e partículas finas na
superfície do produto e peça o carregamento 
com um pano limpo e sem fiapos e seco ou 
uma escova.

● Use sabão neutro e um tecido não-tecido 
para limpar as chaves, botões de controle e 
caso frente após o uso de longa data. Não 
utilizar preparações químicas, tais como 
removedores de manchas, álcool, sprays ou 
preparações de petróleo, de modo a evitar 
danos caso superfície. 

● Verifique se o produto está completamente 
seco antes de usar.

Acessórios Opcionais 
Os seguintes itens são os principais acessórios 
opcionais para o produto, e consulte o seu 
fornecedor local para mais outros acessórios.

Atenção: Use os acessórios especificados 
pelo só a Companhia. Se não, nós não será 
responsável por quaisquer perdas ou danos 
decorrentes do uso de acessórios não 
autorizados. 

 ● BL1401 
 ● BL1809 
 ● PS1018
 ● CH10L15

Bateria  Li-Ion (1400mAh)
Bateria Li-Ion (1800mAh) de Alta Capacidade 
Fonte de Energia
Carregador
Antena● AN0405H08
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Apendice

SSI&TSI Dialing Rules 
No sistema TETRA, os assinantes são distinguidas 
por diferentes identidades. Cada assinante é 
atribuído com uma identificação de assinante única 
curta (SSI), que serve uma parte da identidade do 
assinante TETRA (TSI). E TSI é geralmente 
composto da seguinte maneira: Móvel Country Code 
(MCC) + Mobile Network Code (MNC) + SSI. Para 
iniciar uma chamada individual, por favor, marque o 
SSI ou ETI em conformidade com as regras abaixo.

 ● SSI Dialing 
Certifique-se de que não há mais de 8 dígitos.

 ● TSI Dialing 
 » MNC+SSI: 

1) Introduza o MNC como ela é;
2) SSI deve ter 8 dígitos. Adicionar 0 antes do
primeiro dígito do SSI, que é menor do que 8 
dígitos. Por exemplo, quando MNC é 20 e 
SSI é 504, você precisa de entrada 
2000000504.

 » MCC+MNC+SSI: 
1) MCC deve conter 3 dígitos. Adicionar 0 

antes do primeiro dígito do MCC, que é 
menor do que 3 dígitos; 

2) MNC deve conter 4 ou 5 dígitos. Quando 
o MNC é menor do que 4 dígitos, adicione 
0 antes do seu primeiro dígito; quando se 
é de 5 dígitos, usá-lo diretamente;

3) SSI deve ter 8 dígitos. Adicionar 0 
antes do primeiro dígito do SSI, 
que é menor do que 8 dígitos. Por 
exemplo, quando MCC é 460, 
MNC é 20 e SSI é 504, você 
precisa de entrada 
460002000000504.
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