
Prefácio
Obrigado por escolher nosso produto. Para obter o melhor desempenho dele, leia com 
atenção este manual e o Folheto de Informações de Segurança fornecido antes do 
uso.

Este manual é aplicável para o modelo a seguir:
PD796 Ex



Ícones de instruções
Os ícones a seguir estão disponíveis por todo este manual:

Ícones de alerta
Cuidado: indica situações que podem causar danos 
ao seu produto.

Observação: indica dicas que podem ajudá-lo a 
utilizar melhor o seu produto.

Ícones de funções
: indica as funções que estão disponíveis somente no 
canal digital.

: indica as funções que estão disponíveis somente no 
canal analógico.

As funções que não estão marcadas com ícones de funções estão 
disponíveis nos canais digitais e analógicos.

Explicação dos termos
Operação das teclas
  Pressão breve: pressionar uma tecla e soltá-la rapidamente.
  Pressão longa: pressionar uma tecla e mantê-la pressionada por 

um período predefinido (2 segundos por padrão).
  Manter pressão: pressionar uma tecla e mantê-la pressionada.

Chamada particular
Uma Chamada particular é uma chamada iniciada por um único 
usuário para outro usuário.

Chamada de grupo
Uma Chamada de grupo é uma chamada iniciada por um único 
usuário para um grupo.

Chamada para todos
Uma Chamada para todos é uma chamada iniciada por um único 
usuário para todos os outros usuários de um canal.

Silenciador
Esta tecnologia pode remover o excesso de ruídos de fundo, 
melhorando a qualidade de comunicação.

ID de PTT
A ID de PTT, ou identidade do aparelho, permite que um aparelho 
com visor ou que a central de controle identifique o autor da 
chamada.

Informações sobre direitos autorais
Hytera é marca ou marca registrada da Hytera Communications 
Co., Ltd. (a Empresa) na República Popular da China e/ou 
outros países ou áreas. A Empresa detém a propriedade de suas 
marcas registradas e nomes de produtos. Todas as outras marcas 
registradas e/ou nomes de produtos que podem ser utilizados neste 
manual são propriedade de seus respectivos proprietários.
O produto descrito neste manual pode incluir os programas de 
computador da Empresa armazenados em memória ou outras 
mídias. As leis da República Popular da China ou outros países ou 
áreas protegem os direitos exclusivos da Empresa relacionados 
aos seus programas de computador. A compra deste produto não 
será considerada uma concessão, direta ou implícita, de quaisquer 
direitos ao comprador em relação aos programas de computador da 
Empresa. Nenhum programa de computador da Empresa pode ser 
copiado, modificado, distribuído, descompilado ou sofrer engenharia 
reversa de qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito 
da Empresa.



A tecnologia de codificação de voz AMBE+2TM incluída neste produto 
é protegida por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos 
de patente, direitos autorais e segredos comerciais da Digital Voice 
Systems, Inc. Esta tecnologia de codificação de voz é licenciada 
somente para uso neste produto. O usuário desta tecnologia é 
explicitamente proibido de tentar descompilar, reverter a engenharia 
ou desmontar o Código do Objeto ou de qualquer outra forma 
convertê-lo em um formato legível por pessoas.

Nº das patentes norte-americanas: 6.912.495 B2, 6.199.037 B1, 
5.870.405, 5.826.222, 5.754.974, 5.701.390, 5.715.365, 5.649.050, 
5.630.011, 5.581.656, 5.517.511, 5.491.772, 5.247.579, 5.226.084 
e 5.195.166.

Termo de isenção de responsabilidade
A Empresa realiza todos os esforços para garantir a precisão e a 
integridade deste manual, mas não fornece qualquer garantia de 
precisão ou confiabilidade. Todas as especificações e projetos 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, em virtude dos 
desenvolvimentos tecnológicos contínuos. Nenhuma parte deste 
manual pode ser copiada, modificada, traduzida ou distribuída de 
qualquer maneira sem nossa autorização expressa por escrito.

Para oferecer sugestões ou obter mais detalhes, visite nosso 
website em: http://www.hytera.com.

Informações sobre a radiação de RF
Perfil da radiação de RF
Radiofrequência (RF) é a faixa de frequência de radiação 
eletromagnética em que são transmitidos os sinais de rádio.  

A tecnologia de RF é amplamente utilizada nas áreas de 
comunicação, medicina, processamento de alimentos, entre outras. 
O uso este produto pode gerar radiação.

Segurança da radiação de RF
Para garantir a saúde do usuário, especialistas de setores 
relevantes, como ciência, engenharia, medicina e saúde, trabalham 
com organizações internacionais, a fim de desenvolver normas 
para uma exposição segura à radiação de RF. Essas normas são:
  Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, Código 

de Regulamentação Federal; 47CFR parte 2 subparte J;
  Instituto Norte-americano de Normas Nacionais (ANSI)/Instituto 

de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95. 1-1992;
  Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95. 1 

– 1999;
  Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações não 

Ionizantes (ICNIRP) 1998;

Regulamentos da FCC
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige que todos 
os produtos de comunicação de rádio atendam aos requisitos 
estabelecidos nas normas acima antes que possam ser 
comercializados nos EUA. Além disso, o fabricante deve afixar 
um rótulo de RF no produto para informar os usuários sobre as 
instruções operacionais, a fim de melhorar sua saúde ocupacional 
contra a exposição à energia de RF.

Treinamento e instruções operacionais 
Diretrizes
Para garantir um desempenho ideal e a conformidade com os limites 
de exposição à radiação de RF no ambiente ocupacional/controlado 
de acordo com as normas e diretrizes acima, os usuários não devem 

http://www.hytera.com


realizar transmissões por mais de 50% do tempo e devem sempre 
respeitar os seguintes procedimentos:
(1)  Seu aparelho irradia energia de RF mensurável somente 

durante a transmissão (conversa), e não durante a recepção 
(escuta) ou no modo de espera.

(2)  Durante a transmissão, mantenha o aparelho a uma distância 
de, no mínimo, 2,5 centímetros de seu corpo.

Conformidade com regulamentações da UE
Conforme certificado pelo laboratório qualificado, o produto está 
em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições 
relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Observe que as informações 
acima são aplicáveis somente aos países da UE.

Instruções de segurança
Para protegê-lo contra qualquer perda de propriedade, ferimentos ou 
mesmo morte, certifique-se de observar as instruções de segurança 
a seguir:

  Use somente a bateria Ex BL1807-Ex especificada pela 
Empresa. O uso de outras baterias pode resultar na falha da 
proteção da Ex.

  Carregue a bateria em uma área não perigosa e somente com 
o carregador designado.

  Use somente os acessórios especificados pela Empresa.
  Não carregue a bateria no modo de espera em áreas 

perigosas.
  Não use antenas danificadas. Em caso de contato de 

antenas danificadas com a pele, pode ocorrer uma pequena 
queimadura.

  Não exponha o aparelho à luz direta do sol por um longo 
tempo, nem coloque-o próximo a uma fonte de calor.

  Durante o uso, segure o aparelho na posição vertical e 
mantenha o microfone a uma distância de 2,5 a 5 centímetros 
da boca.

  Se usar o aparelho afixado ao corpo, certifique-se de que a 
antena esteja a uma distância de, no mínimo, 2,5 centímetros 
de seu corpo durante a transmissão.

  Não carregue o aparelho para dentro da Divisão 0.
  Não desmonte o aparelho nem substitua os acessórios em 

uma área perigosa.
   Não modifique de qualquer maneira o aparelho com segurança 

intrínseca. A modificação não autorizada do aparelho pode 
resultar no término da proteção da Ex.
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Verificando os itens na embalagem
Remova com cuidado os itens da embalagem e verifique se todos os itens listados abaixo foram recebidos. Se algum item estiver ausente ou 
danificado, entre em contato com o seu fornecedor.

Observação:  A antena pode variar com diferentes faixas de frequência. A faixa de frequência está marcada no rótulo da 
antena. Se ela não estiver, consulte o rótulo do terminal para obter informações sobre a faixa de frequência.

 

  

Bateria

Quick reference guide

Manual do proprietárioSegurança

Carregador Antena

AlçaPresilha de cinto Adaptador de alimentação

Aparelho

Manuais
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Visão geral do produto

Controles do produto

Nº Nome da peça Nº Nome da peça Nº Nome da peça Nº Nome da peça
1 SK1 (Tecla lateral 1) 6 Microfone 11 Indicador de LED 16 Tecla Para cima
2 Tecla PTT 7 Tela de LCD 12 Antena 17 Tecla Para baixo

3 SK2 (Tecla lateral 2) 8 Tecla OK/Menu 13 Botão Ligar-desligar/ 
Controle de volume do aparelho 18 Trava da bateria

4 TK (Tecla superior) 9 Alto-falante 14 Entrada para acessórios 19 Presilha de cinto
5 Botão seletor de canal 10 Teclado numérico 15 Tecla Voltar 20 Bateria
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Teclas programáveis

Para maior comodidade, é possível solicitar ao seu revendedor 
a programação das teclas SK1, SK2, TK  e  como atalhos 
para as funções listadas abaixo:

Nº Tecla de atalho Função

1 Zona para acima Seleciona uma zona desejada de 
forma rápida2 Zona para baixo

3 Bloqueio do teclado Bloqueia ou desbloqueia o teclado
de forma rápida

4 Lista de contatos Acessa o menu “Lista de contatos”
de forma rápida

5 Mensagens 
Acessa o menu “Mensagens”
de forma rápida

6 Registros de  
chamadas

Acessa o menu “Registros de 
chamadas” de forma rápida

7 Ajustar nível de energia Ajusta o nível de energia de forma 
rápida

8 Falar em movimento Comunica-se diretamente com
outros aparelhos

9 Monitorar Ajusta as condições de 
correspondência do sinal de 
entrada10 Monitorar 

temporariamente

11 Desligar silenciador
Sempre ativa o alto-falante, mesmo 
se o portador não estiver presente12 Desligar silenciador 

temporariamente

13 Tela inicial Retorna ao menu anterior ou à 
tela inicial de forma rápida

14 Rastreamento Recebe os sinais de outros canais

15 Excluir ruídos  
temporariamente

Ignora temporariamente as 
atividades indesejadas do canal

16 Emergência Solicita ajuda em  situações de 
emergência

17 Ajustar nível do 
silenciador

Ajusta temporariamente o limite 
do silenciador necessário para a 
ativação do aparelho

18 Indicador de potência 
da bateria Indica a potência da bateria

19 Trabalhando em uma 
posição inclinada

Ativa a Emergência nos casos em 
que o aparelho estiver em uma 
posição inclinada por um período 
de tempo predefinido, devido a uma 
situação inesperada

20 Codificador 
/Criptografar

Codificador: Criptografa sua voz
para garantir a privacidade de sua 
comunicação
Criptografar:  Criptografa sua 
voz e mensagens para garantir a 
privacidade de sua comunicação

21 Trabalhando sozinho Protege os operadores de acidentes

22 Chamada com um 
toque de 1 a 5

Realiza os serviços necessários
de forma rápida

23  Status Acessa o menu “Lista de status”
de forma rápida (para 5 tons)

24 Telemetria Supervisiona os dispositivos remotos

25 Teclado DTMF

Entra ou sai do modo do teclado 
DTMF (nesse modo, é possível 
inserir um número com o teclado 
para fazer uma chamada.)
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Visão geral do produto

26 Lista de telefones Acessa o menu “Lista de telefones” 
de forma rápida

27 Mobilidade
Comunica-se entre locais no 
sistema IP de Conexão com Vários 
Locais

Observação:
  É possível atribuir diferentes funções à 

pressão breve e longa de uma tecla por meio 
de seu revendedor.

  A tecla TK é programada como a tecla de 
Emergência por padrão e é programável pelo 
seu revendedor.

Antes do uso

Carregando a bateria
Use somente o carregador e a bateria especificados pela nossa 
Empresa. O LED do carregador pode indicar o processo de 
carregamento.

Diagrama de carregamento

Procedimentos
1.  Conecte o adaptador de alimentação na tomada de CA. 

Veja a seta ①.
2.  Conecte o adaptador de alimentação na entrada do carregador 

localizada na parte traseira. Veja a seta ②.
3.  Coloque o aparelho com a bateria conectada ou só a bateria 

no carregador.
4.  O processo de carregamento começa quando o LED do 

carregador exibe a cor vermelha.  Quando o carregamento 
estiver concluído, o LED do carregador exibe a cor verde.
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Antes do uso

Observação:  Para obter um desempenho ideal 
da bateria, carregue-a durante cinco 
horas antes do primeiro uso.

Indicador de LED
Indicador de LED Status do carregador
O LED pisca lentamente  
na cor vermelha.

Modo de espera  
(nenhum carregamento)

O LED exibe a cor vermelha. Carregamento
O LED exibe a cor laranja. 90% carregada
O LED exibe a cor verde. Totalmente carregada
O LED pisca rapidamente  
na cor vermelha. Falha

Cuidado:  Não se esqueça de ler o Folheto de 
Informações de Segurança para obter as 
informações de segurança necessárias.

Montando os acessórios
Montando a antena
Gire a antena no sentido horário para fixá-la.

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

Montando a bateria
1.  Alinhe a bateria com os trilhos-guia do aparelho e deslize-a 

seguindo a direção, como indicado em 2.

2.  Abra a trava da bateria e segure-a até que a fechadura de metal 
entre por completo no compartimento da bateria.

3.  Empurre a bateria até que ela fique perfeitamente ajustada na 
abertura e, em seguida, solte a trava da bateria.

Para remover a bateria, desligue o aparelho primeiro. Em seguida, 
abra a trava da bateria e deslize a bateria para fora enquanto 
pressiona a trava da bateria.

Montando a Presilha de cinto
1.  Remova os parafusos.
2.  Alinhe os orifícios dos parafusos da presilha de cinto com os da 

carcaça do aparelho e, em seguida, aperte os parafusos.
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Para remover a presilha de cinto, afrouxe os parafusos.

Montando o acessório de áudio/cabo de 
programação
1.  Abra a tampa de entrada do acessório, conforme mostrado 

pela seta.
2.  Alinhe o plugue com a entrada do acessório.
3.  Aperte o parafuso do plugue.

Para remover os acessórios, afrouxe o parafuso.

Antes do uso

Cuidado:  Conecte o acessório corretamente; caso 
contrário, o desempenho à prova d´água 
do aparelho pode ser prejudicado.
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Indicação de status
Ícone de LCD
Ícone de status

Nome do ícone Ícone Status do aparelho

RSSI

Sem sinal

Um número maior de 
barras indica uma melhor 
potência de sinal 

Ícone de 
Mensagens

Nova mensagem/
mensagens não lidas
A Caixa de entrada está 
cheia

Ícone de 
Rastreamento

O Rastreamento está em 
andamento
O Rastreamento pausa em 
um canal não prioritário
O Rastreamento pausa no 
Canal prioritário 1
O Rastreamento pausa no 
Canal prioritário 2

Ícone de energia 
TX

Baixa energia TX para o 
canal atual
Alta energia TX para o 
canal atual

Potência da 
bateria Ícones

Um número maior de 
barras indica uma maior 
potência da bateria

Ícone Monitorar O recurso Monitorar está 
ativo

Ícone de Alto-
falante O alto-falante está ativado

Ícone de 
emergência

O Modo de emergência 
(ao contrário de 
Ocultar o modo de 
emergência) está ativo 
ou uma mensagem de 
emergência foi recebida

Ícone do acessório Um acessório está 
conectado

Ícone de GPS

O recurso de GPS está 
ativo e dados válidos do 
GPS foram recebidos

O recurso de GPS está 
ativo, mas não foram 
recebidos dados válidos 
do GPS

Ícone Codificador/ 
Criptografar

O recurso Codificador/
Criptografar está ativo

Ícone de Chamada 
não atendida

Uma chamada não foi 
atendida

Ícone do Teclado 
DTMF

O teclado DTMF está 
ativado

Ícone de 
Mobilidade

A mobilidade está em 
andamento

Ícones do modo de operação
Nome do ícone Ícone Modo de operação

Ícones do 
modo de 
operação

DM Modo direto: Neste modo, os 
aparelhos se comunicam diretamente

RM
Modo de repetidor: Neste modo, os 
aparelhos se comunicam por meio 
de um repetidor
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Indicação de status

Indicador de LED
O indicador de LED localizado na parte superior irá ajudá-lo a 
identificar de forma fácil o status atual do aparelho.

Indicação no LED Status do aparelho
O LED exibe a cor verde. Inicialização
O LED exibe a cor vermelha. Transmissão
O LED exibe a cor verde. Recepção
O LED pisca lentamente  
na cor laranja. Rastreamento

O LED pisca rapidamente  
na cor laranja. Emergência

O LED exibe a cor laranja.

Depois do término da 
comunicação de voz, é possível 
segurar a tecla PTT para 
conversar enquanto o LED exibir 
a cor laranja.

Operações básicas

Ligando/desligando o aparelho
Para ligar/desligar o aparelho, gire o botão Ligar-desligar/Controle 
de volume do aparelho no sentido horário/ anti-horário até ouvir 
um clique.

Ajustando o volume
Depois de ligar o aparelho, gire o botão Ligar-desligar/Controle de 
volume do aparelho no sentido horário para aumentar o volume 
das chamadas ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.

Selecionando uma zona
Uma zona é um grupo de canais que exibem a mesma propriedade 
e são programados pelo seu revendedor. O aparelho suporta até 
64 zonas, cada uma com um máximo de 16 canais. É possível 
selecionar uma zona por meio dos seguintes métodos:

1.  Por meio da seleção no menu Vá até o menu “Zona” e use a 
tecla Para cima/Para baixo para selecionar a zona desejada.

2.  Por meio das teclas de funções
É possível alternar de forma rápida entre a zona desejada, 
pressionando a tecla programada Zona para cima ou Zona 
para baixo.

Selecionando um canal
Depois de ligar o aparelho, gire o botão Seletor de canal para 
selecionar um canal desejado. Se você ativar o recurso Notificar 
canal em “Menu -> Configurações -> Definição do aparelho -> Tom -> 
Notificar canal”, seu aparelho transmitirá o número do canal depois 
de alternar o canal. O idioma de notificação do canal (atualmente, 
somente inglês e chinês estão disponíveis) é pré-configurado pelo 
seu revendedor.
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Operações básicas

Alternando o modo do canal
Cada canal pode ser programado como canal analógico ou digital. 
Se a zona atual incluir canais analógicos e digitais, é possível 
alternar rapidamente entre digital e analógico por meio do botão 
Seletor de canal.

Bloqueando/desbloqueando o teclado
Quando o teclado não estiver em uso, é possível bloqueá-lo 
para evitar operações acidentais. Os seguintes métodos estão 
disponíveis para bloquear ou desbloquear o teclado:

1.  Por meio da combinação de teclas
Use “OK+ ” para bloquear ou desbloquear o teclado.

2.  Por meio das teclas de funções
Pressione a tecla programada Bloqueio do teclado para 
bloquear ou desbloquear o teclado.

3.  Por meio da seleção no menu
Vá até “Configurações -> Definição do aparelho -> Bloqueio do 
teclado” e, em seguida, selecione “Ativar” ou “Desativar”.
Ativar: O teclado será bloqueado automaticamente se nenhuma 
operação for realizada no período de tempo predefinido.
Desativar:  O teclado não será bloqueado automaticamente. 
No entanto, é possível bloquear ou desbloquear o teclado 
por meio da combinação de teclas ou da tecla Bloqueio do 
teclado mencionada acima.

Observação:  Quando o recurso Bloqueio 
automático do teclado é ativado, 
o teclado será bloqueado 
automaticamente se nenhuma 
operação for realizada no período 
de tempo predefinido. É possível 
usar a opção “Desativar” no 
menu “Bloqueio do teclado” 
para desativar o recurso Bloqueio 
automático do teclado.
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Chamada
Para garantir um volume ideal do aparelho receptor, segure-o 
aparelho a uma distância de aproximadamente 2,5 a 5 centímetros 
da boca.

Chamada particular 
Transmitindo uma Chamada particular
É possível transmitir uma Chamada particular por meio dos 
seguintes métodos. Ao transmitir uma Chamada particular, o ícone 

 é exibido.

  Transmitindo uma chamada para o contato predefinido
Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir 
uma Chamada particular para o contato de Chamada particular 
predefinido para o canal atual.

Observação: Seu revendedor pode predefinir 
um contato para cada canal digital. O contato 
predefinido pode ser um contato de Chamada 
particular, Chamada de grupo ou Chamada para 
todos.

  Transmitindo uma chamada por meio da Lista de contatos ou 
dos Registros de chamadas

1)  Vá até “Contato -> Lista de contatos” ou até “Registros 
de chamadas” e acesse a lista de chamadas Realizadas/
Recebidas/Não atendidas.

2)  Use a tecla Para cima/Para baixo para selecionar o contato de 
Chamada Particular desejado.

3)  Mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir a Chamada 
particular.

  Por meio da inserção manual
1)  Vá até “Contato -> Discagem manual”.
2)  Insira um contato de Chamada particular desejado.
3)  Mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir a Chamada 

particular.

Observação:
  Se seu aparelho oferecer suporte à Discagem 

manual de chamada particular ou à Discagem 
manual de chamada de grupo, é possível alternar 
entre essas opções, pressionando . O LCD 
exibirá a ID adequada.

  Se o recurso Seleção de tecla numérica padrão for 
ativado pelo seu revendedor, é possível inserir um 
número de Chamada particular na tela inicial e, 
em seguida, manter pressionada a tecla PTT para 
transmitir a Chamada particular. No entanto, se o 
teclado DTMF estiver ativado, o número digitado na 
tela inicial será um número de telefone. É possível 
discar o número de Chamada particular somente 
por meio do menu “Discagem manual”.

Recebendo e respondendo a uma Chamada 
particular
Quando uma Chamada particular é recebida, seu aparelho exibirá 
o ícone .

É possível manter pressionada a tecla PTT no período de tempo 
predefinido para retornar a chamada. Se você não responder 
a uma Chamada particular recebida, seu aparelho fornecerá 
indicações adequadas.

Observação: 
  Se o recurso Exibir chamada não atendida for 

ativado pelo seu revendedor, seu aparelho 
exibirá os ícones  e  de chamada não 
atendida.

  Se o recurso Exibir chamada não atendida não 
for ativado pelo seu revendedor, seu aparelho 
exibirá somente o ícone  de chamada não 
atendida.
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Chamada de grupo 
Transmitindo uma Chamada de grupo
É possível transmitir uma Chamada de grupo por meio dos 
seguintes métodos. Ao transmitir uma Chamada de grupo, o íone  

 é exibido.

  Transmitindo uma chamada para o contato predefinido
Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir 
uma Chamada de grupo para o contato de Chamada de grupo 
predefinido para o canal atual.

  Transmitindo uma chamada por meio da Lista de contatos
1)  Vá até “Contato -> Lista de contatos”.
2)  Use a tecla Para cima/Para baixo para selecionar o contato de 

Chamada de grupo desejado.
3)  Mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir a Chamada 

de grupo.
  Por meio da inserção manual
1)  Vá até “Contato -> Discagem manual”.
2)  Insira um contato de Chamada de grupo desejado.
3)  Mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir a Chamada 

de grupo.

Observação:  
  Se seu aparelho oferecer suporte à Discagem 

manual de chamada particular ou à Discagem 
manual de chamada de grupo, é possível 
alternar entre essas opções, pressionando 

. LCD exibirá a ID adequada.
  Se o recurso Seleção de tecla numérica padrão 

for ativado pelo seu revendedor, é possível 
inserir um número de Chamada de grupo na 
tela inicial e, em seguida, manter pressionada a

Chamada

  tecla PTT para transmitir a Chamada de grupo. 
No entanto, se o teclado DTMF estiver ativado, 
o número digitado na tela inicial será um 
número de telefone. É possível discar o número 
de Chamada de grupo somente por meio do 
menu “Discagem manual”.

Recebendo e respondendo a uma Chamada de grupo
Quando uma Chamada de grupo é recebida, seu aparelho exibirá 
o ícone .
É possível manter pressionada a tecla PTT no período de tempo 
predefinido para retornar a chamada.

Chamada para todos
Transmitindo uma Chamada para todos
Dois métodos estão disponíveis para a transmissão de uma 
Chamada para todos: transmitir uma chamada para o contato 
predefinido e transmiti-la por meio da Lista de contatos. Eles são 
os mesmos que os descritos em Transmitindo uma Chamada 
de grupo. Ao transmitir uma Chamada para todos, ícone  é 
exibido.

Observação: É possível transmitir uma Chamada 
para todos somente quando ela for ativada por seu 
revendedor.

Recebendo uma Chamada para todos
Quando uma Chamada para todos é recebida, seu aparelho 

exibirá o ícone .
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Observação:  Não é possível responder a uma 
Chamada para todos recebida.

Chamadas em canais analógicos 
Para transmitir uma chamada, pressione a tecla PTT e fale ao 
microfone. Para recebê-la, solte a tecla PTT.

Telefone
Se o repetidor estiver conectado com um gateway PSTN (como 
Zetron M30), o aparelho pode se comunicar com o telefone por 
meio dele.

Transmitindo uma Chamada de telefone:
1.  Acesse o sistema de telefone.
   Discagem em tempo real

Mantenha pressionada a tecla PTT e insira o código de 
acesso com o teclado. Em seguida, solte a tecla PTT. 
O aparelho emitirá um sinal e exibirá as informações de 
discagem. Quando o sistema de telefone for acessado, o 
aparelho passará para o modo de teclado DTMF.

   Discagem em buffer
1)  Insira o modo de teclado DTMF. Para entrar neste modo, os 

seguintes métodos estão disponíveis.
   Vá até “Menu -> Telefone –> Discagem manual” para 

entrar no modo de teclado DTMF.
   Pressione a tecla programada Teclado DTMF.
   Vá até “Menu -> Telefone -> Teclado DTMF” e, em seguida, 

selecione “Ativar”. O número inserido com o teclado na tela 
inicial será o código DTMF.

2)  Acesse o sistema de telefone:  Insira o código de acesso 
com o teclado e, em seguida, mantenha pressionada a tecla 
PTT. O aparelho emitirá um sinal e exibirá as informações 
de discagem. Quando o sistema de telefone for acessado, o 
aparelho passará novamente para o modo de teclado DTMF.

2.  Faça a chamada.
   Discagem em tempo real:  Mantenha pressionada a tecla PTT 

e insira o número de telefone com o teclado. Solte a tecla PTT 
depois de inserir o número inteiro.

   Discagem em buffer: Insira o número de telefone com o teclado 
e, em seguida, mantenha pressionada a tecla PTT.

   Selecione “Voltar”. Em seguida, vá até “Menu -> Telefone -> 
Lista de telefones” para selecionar um contato desejado e 
pressione a tecla PTT.

3.  Depois que a chamada for estabelecida, é possível manter 
pressionada a tecla PTT para conversar e soltá-la para 
escutar.
Para terminar a chamada, é possível enviar o código para o 
bloqueio do acesso (o método de inserção é o mesmo do que 
para o código de acesso) para sair do sistema de telefone.
Se o telefone for desligado, a chamada e o sistema de 
telefone serão encerrados.

Recebendo uma Chamada de telefone:
Quando o aparelho recebe uma Chamada de telefone, ícone   
é exibido. É possível manter pressionada a tecla PTT no período 
de tempo predefinido para retornar a chamada. Se você não 
responder a ela, seu aparelho fornecerá indicações adequadas.
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Chamada

Observação:  
   Se o recurso Exibir chamada não atendida for 

ativado pelo seu revendedor, seu aparelho 
exibirá os ícones  e  de chamada não 
atendida.

   Se o recurso Exibir chamada não atendida não 
for ativado pelo seu revendedor, seu aparelho 
somente exibirá o ícone  de chamada não 
atendida.

Menu de navegação

Menu

C
ontato
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ensagen
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Este aparelho oferece suporte à função de redefinição do menu, 
ou seja, se você não usar o menu por um período de tempo 
predefinido, o aparelho retornará automaticamente para a tela 
inicial.

Contato
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e, 
em seguida, selecione “Contato”.

Lista de contatos
É possível salvar até 512 entradas na lista. Para acessar este item, 
selecione “Contato -> Lista de contatos” ou pressione a tecla de 
atalho da Lista de contatos.
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Serviços do controle 
É possível enviar os seguintes comandos para um contato de 
Chamada particular: chamada de alerta, verificação de aparelho, 
monitoramento remoto, ativação ou desativação do aparelho. 
Consulte Discagem manual abaixo para obter mais detalhes.

Editando um contato 
É possível editar o número e o apelido de cada contato de Chamada 
particular.

Visualizando um contato
É possível visualizar os detalhes de cada contato.

Excluindo um contato 
É possível excluir um contato de Chamada particular. No entanto, 
observe que não é possível excluir o contato quando houver 
somente uma entrada na lista. Além disso, o contato de Chamada 
particular predefinido no canal atualmente utilizado não pode ser 
excluído.

Novo contato 
É possível adicionar um contato de Chamada particular à lista 
de contatos. O número e o apelido de cada contato devem ser 
exclusivos e o número disponível varia de 1 a 16776415.

Discagem manual 
É possível inserir manualmente o número desejado. Em um canal 
digital, se o seu aparelho oferecer suporte à Discagem manual de 
chamada particular e à Discagem manual de chamada de grupo, 
é possível alternar entre essas opções, pressionando . LCD 
exibirá a ID adequada.

Para um número de Chamada particular, é possível selecionar 
qualquer uma das seguintes opções:

Chamada de alerta 
É possível enviar um comando de Chamada de alerta para um 
contato de Chamada particular.
O número chamado retornará a chamada depois de receber o 
alerta.

Verificação do aparelho 
É possível enviar um comando de Verificação do aparelho para um 
contato de Chamada particular para confirmar se o aparelho está 
ligado ou se está funcionando no canal atual sem perturbá-lo.

Monitoramento remoto 
É possível ativar o microfone de um contato de Chamada particular 
e monitorar suas atividades ou voz de fundo remotamente.

Ativação do aparelho 
É possível ativar o aparelho de um contato de Chamada particular 
remotamente e permitir que ele seja utilizado normalmente.

Desativação do aparelho 
É possível desativar o aparelho de um contato de Chamada particular 
remotamente e permitir que ele seja utilizado normalmente.

Mensagens 
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e,e, 
em seguida, selecione “Mensagem” ou pressione a tecla de atalho 
para Mensagem.
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Nova mensagem
É possível criar uma mensagem de texto desejada (256 caracteres 
no máximo) e enviá-la para um usuário individual ou para um grupo 
de conversa.

Texto rápido
Nesta opção, existem algumas mensagens de texto (25 entradas 
no máximo) predefinidas pelo seu revendedor. É possível optar por 
editar e enviar qualquer entrada.

Caixa de entrada
A Caixa de entrada pode salvar até 20 mensagens recebidas. 
Quando a Caixa de entrada estiver cheia,  ícone  será exibido 
e a mensagem mais antiga será substituída pela mais recente, 
automaticamente.

Para cada mensagem, é possível optar por realizar qualquer uma 
destas operações: Responder, Encaminhar, Ver detalhes e Excluir.

Para excluir todas as mensagens da Caixa de entrada, selecione 
“Mensagem -> Caixa de entrada -> Excluir Todas”.

Caixa de saída

A Caixa de saída pode salvar até 20 mensagens enviadas. 
Quando a Caixa de saída estiver cheia, a mensagem mais antiga 
será substituída pela mais recente automaticamente.

Para cada mensagem, é possível optar por realizar qualquer uma 
destas operações: Reenviar, Encaminhar, Ver detalhes e Excluir.

Para excluir todas as mensagens da Caixa de saída, selecione 
“Mensagem -> Caixa de saída -> Excluir Todas”.

Rascunhos
Os Rascunhos podem salvar até 20 mensagens. Quando os 
Rascunhos estiverem cheios, a mensagem mais antiga será 
substituída pela mais recente, automaticamente.

Para cada mensagem, é possível optar por realizar qualquer uma 
destas operações: Enviar, Salvar e Excluir.

Para excluir todas as mensagens de Rascunhos, selecione 
“Mensagem -> Rascunhos  -> Excluir Todos”.

Registros de chamadas 
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e 
selecione “Registros de chamadas” ou pressione a tecla de atalho 
dos Registros de chamadas.
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Este aparelho pode salvar até 10 entradas de chamadas particulares 
na lista de chamadas Realizadas/Recebidas/Não atendidas, 
respectivamente. Quando a lista de chamadas Realizadas/
Recebidas/Não atendidas estiver cheia, a entrada mais antiga será 
substituída pela mais recente, automaticamente.

Depois de acessar uma lista e selecionar uma entrada, é possível 
realizar qualquer uma destas operações: manter pressionada a 
tecla PTT para iniciar uma chamada; adicioná-la à Lista de contatos 
ou excluí-la.

Para excluir todas as entradas da lista de chamadas Realizadas/
Recebidas/Não atendidas de uma só vez, selecione “Registros de 
chamadas -> chamadas Realizadas/Recebidas/Não atendidas -> 
Excluir Todas”.

Telefone
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e, em 
seguida, selecione “Telefone”.

Lista de telefones
Armazena os contatos de telefone.

Discagem manual
É possível inserir manualmente um número de telefone para fazer 
uma chamada.
Para obter detalhes, consulte Chamada -> Telefone no manual.

Teclado DTMF
Ativa ou desativa o teclado DTMF. Se for ativado, o número inserido 
com o teclado na tela inicial será o código DTMF.

Mobilidade 
Ativa ou desativa o recurso Mobilidade.

Rastreamento
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e, em 
seguida, selecione “Rastreamento”.

Ligar/Desligar Rastreamento
O recurso de Rastreamento permite que você escute as atividades 
de comunicação em outros canais para que você possa manter um 
controle rígido dos membros de sua equipe.  Esta opção é utilizada 
para ativar ou desativar a função.

Lista de rastreamento
É possível solicitar ao seu revendedor a criação de uma lista de 
rastreamento para cada canal.  Cada lista pode conter um máximo 
de 32 canais (digital ou analógico). Depois de acessar a lista, é 
possível realizar qualquer uma das seguintes operações:

Adicionando um canal
Adiciona um novo canal à lista de rastreamento ativo.

Editando um canal prioritário
Define o canal selecionado como um canal prioritário ou não 
prioritário. Se você estiver interessado nas atividades de um canal, 
é possível defini-lo como um canal prioritário, que será rastreado 
com mais frequência do que um canal não prioritário.



18

Menu de navegação

Cada lista de rastreamento pode conter dois canais prioritários 
no Máximo.  indica o canal prioritáio 1 e  indica o canal 
prioritário 2.

Excluindo um canal
Para remover um canal da lista de rastreamento ativo. No entanto, 
o primeiro canal da lista não pode ser excluído.

Zona
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e 
selecione “Zona”.

Este aparelho suporta até 64 zonas. É possível usar este menu 
para selecionar a zona desejada.

Configurações
Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e, em 
seguida, selecione “Configurações”.

Definição do aparelho
É possível otimizar o desempenho de seu aparelho personalizando 
parâmetros relacionados de acordo com as necessidades reais e 
suas preferências.

Nível de energia
Esta opção permite que você defina o nível de energia TX. Como 
alternativa, é possível alterar o nível de energia, pressionando a 
tecla de atalho Ajustar nível de energia na tela inicial.

Existem dois níveis disponíveis: Alto (indiado por ) e Baixo 
(indiado por ). Um alto nível de energia permite que você se 
comunique com membros de equipe mais distantes.

Observação:  O nível de energia deve ser definido 
individualmente para cada canal.

Silenciador 

Esta opção permite que você selecione um nível adequado do 
silenciador. Como alternativa, é possível alterar o nível do silenciador, 
pressionando a tecla de atalho Ajustar o nível do silenciador na tela 
inicial. Existem três níveis disponíveis: Fechado, Normal e Aberto. 
O nível padrão do silenciador é “Normal”, que é geralmente utilizado 
em ambientes com pouco ruído.

E, em geral, “Fechado” é utilizado em ambientes com muito ruído. 
Essa opção requer um sinal mais forte para a ativação do aparelho. 
Se o nível do silenciador for definido como Aberto, o alto-falante 
continuará ativado, independentemente de as condições de 
decodificação terem sido atendidas.
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Codificador 

Define a ativação do recurso Codificador.

Criptografar 

Define o recurso Criptografar.

Liga/Desliga

Define a ativação do recurso Criptografar.

Lista de teclas

Seleciona a tecla criptografada desejada. O aparelho suporta um 
máximo de 30 teclas.

Nova tecla

Cria uma nova tecla.

ID da tecla

É possível criar uma nova ID da tecla, que consiste somente em 
números que variam de 1 a 255.

Apelido da tecla

É possível criar um apelido para esta nova tecla. O apelido pode 
conter um máximo de 16 caracteres, compostos de caracteres em 
chinês, além de letras, números e símbolos em inglês.

Observação:  O apelido e a ID da tecla devem ser 
exclusivos.

Tamanho da tecla

É possível editar o tamanho desta nova tecla.

Valor da tecla

É possível editar o valor da tecla, que pode consistir em números 
e letras de A a F (em um tamanho predefinido para teclas).

Salvar

É possível salvar e adicionar a nova tecla à lista de teclas.

Observação:  É possível solicitar ao seu revendedor a 
exclusão de uma tecla, se necessário.

Idioma
Define o idioma no qual todas as informações da interface são 
exibidas.

Luz de fundo
Define os parâmetros da luz de fundo. Existem três opções 
disponíveis: Ligar, Desligar e Temporizador. O temporizador é 
programado pelo seu revendedor. Intervalo disponível: De 5 a 60 
segundos.

Brilho
Esta opção permite que você ajuste o brilho do visor. É possível 
aumentar ou diminuí-lo, usando a tecla Para cima/Para baixo.

Bloqueio do teclado
Esta opção permite definir a ativação desta função. Quando 
“‘Ativar” estiver selecionado, é possível usar a tecla Para cima/Para 
baixo para definir o intervalo de tempo após o qual o teclado será 
bloqueado. Intervalo disponível: De 5 a 60 segundos.

LED
Define a ativação de indicação do LED.
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Tom

Define tons de alerta para o aparelho. É possível definir os seguintes 
tons:

Silencioso: define se o aparelho emitirá uma indicação sonora. Se

Ligar Silencioso estiver selecionado, todas as indicações sonoras 
serão canceladas.

Teclado: define se o aparelho emitirá uma indicação sonora ao

realizar operações no teclado.

Mensagem de texto: define se o aparelho emitirá uma indicação 
sonora ao receber uma mensagem.

Chamada particular: define se o aparelho emitirá uma indicação 
sonora ao receber uma Chamada particular.

Chamada de grupo: define se o aparelho emitirá uma indicação 
sonora ao receber uma Chamada de grupo.

Autorização de conversa: define se a aparelho emitirá uma indicação 
sonora para a transmissão. As seguintes opções estão disponíveis: 
Desativar (nenhuma indicação sonora para a transmissão), Somente 
digital (indicação sonora para a transmissão somente em canais 
digitais), Somente analógico (indicação sonora para a transmissão 
somente em canais analógicos) e Ativar (indicação sonora para a 
transmissão em canais digitais e analógicos).

Fim da chamada: define se o aparelho emitirá uma indicação sonora 
ao concluir uma chamada.

Fim de voz: define se o aparelho emitirá uma indicação sonora após 
a conclusão da recepção de voz.

Bateria fraca: define se o aparelho emitirá uma indicação sonora ao 
funcionar com bateria fraca.

Notificar canal: define se o aparelho transmitirá o número do canal 
ao alternar o canal. O aparelho transmite o número do canal, 
somente se o canal for alternado por meio do botão Seletor de 
canal. Atualmente, os idiomas disponíveis para a notificação 
do canal são chinês (somente para menus em chinês) e inglês 
(somente para menus em outros idiomas).

Lado de sinalização: Define se o aparelho emitirá um tom contínuo 
durante a transmissão de sinalização. Ele está disponível para 
chamadas no sistema HDC1200/5 tons/2 tons.

Trabalhando em uma posição inclinada (opcional)
Define a ativação do recurso Trabalhando em uma posição 
inclinada.

Trabalhando sozinho
Define a ativação do recurso Trabalhando sozinho.

Informações do dispositivo
Com esta opção, é possível visualizar informações básicas do seu 
aparelho, incluindo o número de série, modelo, faixa de frequência, 
versão de firmware, etc.

Acessórios
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Para acessar este item, pressione a tecla Menu na tela inicial e, 
em seguida, selecione “Acessórios”.

GPS
Alternar para GPS
Define a ativação do recurso GPS.

Observação:  Ativar o recurso GPS diminuirá o 
tempo de funcionamento da bateria.

Posição
Com esta opção, é possível visualizar a longitude, latitude, hora, 
data, velocidade, altitude e informações de SA (satélite) do seu 
aparelho.

Mensagem de texto do GPS 
Se o GPS estiver ativado, é possível enviar a mensagem de texto 
do GPS ao contato desejado.

Operação:
1.  Selecione “Mensagem do GPS” e pressione a tecla OK para 

acessar o menu “Lista de contatos”.
2.  Use a tecla Para cima/Para baixo para selecionar um contato 

desejado.
3.  Pressione a tecla OK para enviar a mensagem do GPS ao 

contato selecionado.

Fuso horário
É possível escolher o seu fuso horário para corrigir o tempo recebido 
pelo GPS. Recomendamos que você defina o fuso horário antes do 
uso inicial deste recurso.

É possível selecionar um fuso horário desejado por meio do 
método Definido pelo usuário, conforme suas necessidades reais.  
As opções de fuso horário disponíveis são as mesmas do que 
as opções para o computador. Por exemplo, se o horário em sua 
localidade tiver um intervalo de 5h45 em relação ao GMT, é possível 
selecionar “GMT+5h45” como seu fuso horário.
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Tela inicial
O recurso permite que você rapidamente retorne ao menu anterior 
ou à tela inicial.

Operação:
Na tela de edição, pressione a tecla programada Tela Inicial 
para que o aparelho saia da tela e retorne ao menu anterior 
imediatamente; em outras telas, pressione esta tecla para que o 
aparelho retorne à tela inicial imediatamente.

Rastreamento
O recurso de Rastreamento permite que você escute as atividades 
de comunicação em outros canais para que você possa manter um 
controle rígido dos membros de sua equipe.
Operação:
1.  Para ativar o recurso, é possível selecionar “Ligar” no menu 

“Rastreamento”;
Pressionar a tecla programada Rastreamento na tela inicial ou 
Alternar para um canal para o qual o recurso Rastreamento 
Automático esteja ativado por meio do software de 
programação.

2.  Depois que o recurso for ativado, o aparelho realizará o 
rastreamento de acordo com a lista de rastreamento definida 
para o canal no qual o rastreamento é iniciado. O processo de 
rastreamento é o seguinte:

   Durante o rastreamento, o LCD exibe o ícone  e o LED pisca 
lentamente na cor laranja.

   Ao detectar as atividades em um canal, o aparelho permanecerá 
nele para receber as atividades atuais. Se o seu aparelho 
permanecer em um canal não prioritário, o LCD exibirá o ícone 

; se estiver no Canal prioritário 1 ou no Canal prioritário 2, o 

LCD exibira o ícone  ou , respectivamente.

   Se não desejar escutar as atividades do canal, pressione a tecla 
programada Excluir ruídos temporariamente para remover o 
canal da lista de rastreamento temporariamente.

   Se desejar continuar no canal, pressione a tecla programada 
Monitorar ou Desligar silenciador durante o rastreamento. 

3.  Para sair do processo de rastreamento, é possível selecionar 
“Desligar” no menu “Rastreamento” ou pressionar novamente a 
tecla programada Rastreamento.

Falar em movimento
É possível continuar a se comunicar no modo DM ao pressionar a 
tecla programada Falar em movimento, em caso de funcionamento 
incorreto do repetidor ou quando seu terminal estiver fora do 
intervalo do repetidor, mas dentro do intervalo de comunicação de 
outros terminais.

Operação:

Pressione a tecla programada Falar em movimento para alternar 
entre o modo DM e o modo RM.

Monitorar 
Para ajustar as condições de correspondência para a recepção do 
sinal, é possível ativar o recurso Monitorar.

Operação:
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   Pressione a tecla programada Monitorar para ativar o recurso. 
O aparelho exibirá o ícone . Para desativar o recurso, 
pressione esta tecla novamente.

   Mantenha pressionada a tecla Monitorar temporariamente 
para ativar o recurso. O aparelho móvel exibirá o ícone . Para 
desativar o recurso, solte esta tecla.

Desligar silenciador 
Se o recurso Desligar silenciador estiver ativado, o alto-falante 
de seu aparelho permanecerá ativado, mesmo se o portador não 
estiver presente.

Operação:

   Pressione a tecla programada Desligar silenciador para 
ativar o recurso. O aparelho exibirá o ícone  e emitirá o 
ruído de fundo. Para desativar o recurso, pressione esta tecla 
novamente.

   Mantenha pressionada a tecla programada Desligar silenciador 
temporariamente para ativar o recurso. O aparelho exibirá o 
ícone  e emitirá o ruído de fundo. Para desativar o recurso, 
solte esta tecla.

Mobilidade 
Este recurso permite que o aparelho se comunique entre locais 
no sistema IP de Conexão com Vários Locais. Se for ativado, o 
aparelho pode se comunicar em qualquer local do sistema IP 
de Conexão com Vários Locais, garantindo uma comunicação 
integrada no sistema.
Operação:
Vá até “Menu -> Mobilidade” e selecione “Ligar” ou “Desligar”.

Pressione a tecla programada Mobilidade para ativar ou desabilitar 
o recurso.

Chamada com um toque 
É possível solicitar ao seu revendedor a definição da tecla Chamada 
com um toque. Ao pressionar esta tecla programada, é possível 
fazer serviços correspondentes detalhados como mostrado abaixo:
   Serviços no canal analógico: enviar chamadas para o contato 

de 5 tons ou 2 tons.
   Serviços no canal digital:

Para enviar mensagens ou chamadas de grupo ao contato de 
Chamada de grupo.
Para enviar chamadas particulares, mensagens ou fazer 
serviços de controle para o contato de Chamada de grupo.
Os serviços de controle contêm: Chamada de alerta, Verificação 
do aparelho, Monitoramento remoto, Ativação do aparelho ou 
Desativação do aparelho. Para obter detalhes sobre os serviços 
de controle, consulte Navegação do menu -> Contato -> 
Discagem manual no manual.

Operação:

Serviço Operação

Envia chamadas particulares/
chamadas de  grupo no canal 
digital.

Pressione a tecla Chamada 
com um toque e, em seguida, 
mantenha pressionada a tecla 
PTT.

   Envia chamadas no canal 
analógico.

   Envia mensagens.
   Realiza serviços de 

controle no canal

Pressione a tecla Chamada 
com um toque
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Telemetria
Este recurso permite que você supervisione remotamente o 
dispositivo conectado a um aparelho. Com este recurso, é possível 
controlar o dispositivo e visualizar seu status se você estiver longe 
do dispositivo.
O método para supervisionar o dispositivo é programável pelo seu 
revendedor. Os métodos disponíveis são:
   Supervisionar o dispositivo por meio do aparelho

Se um dispositivo estiver conectado a um aparelho, é possível 
usar outro aparelho para supervisionar o dispositivo. Todos os 
aparelhos envolvidos devem ser configurados com o recurso 
Telemetria. Por exemplo, o revendedor ativa o recurso Telemetria 
para o Aparelho A e B e atribui o recurso Telemetria à tecla SK1 
no Aparelho A. Para supervisionar o dispositivo C, conecte-o ao 
Aparelho B e pressione a tecla SK1 no Aparelho A.

   Supervisionar o dispositivo por meio de um software de 
terceiros
Se o recurso Telemetria estiver ativado no aparelho pelo seu 
revendedor, é possível supervisionar o dispositivo conectado ao 
aparelho por meio de um software de terceiros.

Emergência
Em caso de emergência, é possível usar o recurso para pedir ajuda a 
um colega ou à central de controle.  O processo de Emergência tem 
a prioridade mais alta. É possível realizar a operação de emergência 
mesmo durante a transmissão ou recepção pelo aparelho.

Para ativar o recurso em um canal, um sistema de emergência deve 
ser atribuído ao canal por meio do software de programação.
Além disso, o tipo de Emergência, o tipo de ID de Emergência e
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e o Modo de emergência são configuráveis por meio do software 
de programação.

Tipo de emergência
Para cada Modo de emergência, existem quatro Tipos de 
emergência disponíveis. É possível selecioná-los por meio do seu 
revendedor:

Tipo de 
emergência Descrição

Somente sirene
No Modo de emergência, o aparelho emite 
um alerta em um tom agudo e exibe o 
ícone .

Normal No Modo de emergência, o aparelho emite 
uma indicação audível e visível.

Silencioso No Modo de emergência, o aparelho não 
emite uma indicação audível ou visível.

Silencioso com 
voz

No Modo de emergência, o aparelho não 
emite uma indicação audível ou visível, 
mas receberá o reconhecimento de voz 
de um colega ou da central de controle 
automaticamente.

Tipo de ID de Emergência 
Seu aparelho suporta dois tipos de ID de Emergência. É possível 
selecionar qualquer um deles por meio de seu revendedor:

Tipo de ID de 
Emergência Descrição

Nenhum Nenhuma sinalização é utilizada quando o 
aparelho envia informações de alerta.

HDC1200 A sinalização HDC1200 é utilizada quando o 
aparelho envia informações de alerta.
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Modo de emergência
Seu aparelho suporta três Modos de emergência. É possível 
selecioná-los por meio do seu revendedor (Observação: Para os 
seguintes métodos de operação, adotamos o tipo “Normal” como 
exemplo).

Modo de 
emergência Descrição

Alerta

Neste modo, é possível enviar informações 
de alerta para um colega ou para a central de 
controle  pressionando a tecla programada 
Emergência. No entanto, não é possível se 
comunicar com eles.

Alerta com 
chamada

Neste modo, é possível enviar informações 
de alerta pressionando a tecla programada  
Emergência. Quando o ícone (canal 
analógico) ou (canal digital) é exibido, 
é possível falar no microfone, permitindo que 
sua voz e ruído de fundo sejam transmitidos 
automaticamente (não é necessário segurar 
a tecla PTT).

Somente 
chamada

Neste modo, pressione a tecla programada 
Emergência para ir até o Canal de Reversão. 
Quando o ícone (canal digital) ou 
(canal analógico) é exibido, é possível falar 
no microfone, permitindo que sua voz e ruído 
de fundo sejam transmitidos automaticamente 
(não é necessário segurar a tecla PTT).

Funções e operações

Métodos de operação de emergência 
analógica

Alerta (nenhum e HDC1200)

Operação: Pressione a tecla programada Emergência  para enviar 
informações de alerta. O aparelho exibe o ícone e a indicação
“Enviando alerta”, com o LED exibindo a cor vermelha. (Nenhum: 
Se o “Alerta de Emergência Local” for ativado por meio do software 
de programação, um alerta sonoro será emitido.)

Três métodos estão disponíveis para sair do Modo de emergência:

1.  Após o término dos Ciclos de alerta, o aparelho sairá 
automaticamente do Modo de emergência.

2.  Dê uma pressão longa na tecla programada Emergência.
3.  Mantenha pressionada a tecla PTT. O aparelho transmitirá 

o canal no qual ele funciona antes de entrar no Modo de 
emergência. (HDC1200)

Operação do Alerta com chamada (nenhum e HDC1200):

1.  Pressione a tecla programada Emergência para enviar 
as informações de alerta. O aparelho exibe o ícone  e 
a indicação “Enviando alerta”, com o LED exibindo a cor 
vermelha. (Nenhum: Se o “Alerta de Emergência Local” for 
ativado por meio do software de programação, um alerta sonoro 
será emitido.)

2.  Quando o ícone  é exibido, é possível falar no microfone 
para fazer uma chamada de emergência.

3.  Quando o ícone é exibido, é possível receber uma 
chamada. E quando uma chamada é recebida, o ícone
é exibido.
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4.  Se os Ciclos de voz predefinidos forem concluídos, é possível 
segurar a tecla PTT para fazer a chamada de emergência 
novamente (o aparelho exibe o ícone , com o LED 
exibindo a cor vermelha). Após a transmissão da chamada de 
emergência, solte a tecla PTT para recebê-la (o aparelho exibe 
o ícone , com o LED piscando rapidamente na cor laranja). 
E quando uma chamada é recebida, o ícone  é exibido. 
(Somente HDC1200)

Dois métodos estão disponíveis para sair do Modo de emergência:
1.  Após o término dos Ciclos de alerta e Ciclos de voz 

predefinidos, o aparelho sairá automaticamente do Modo de 
emergência. (Nenhum)

2.  Dê uma pressão longa na tecla programada Emergência.

Operação Somente chamada (HDC1200):

1.  Pressione a tecla programada Emergência para ir até o Canal 
de Reversão. O aparelho exibe o ícone .

2.  Se o recurso Alerta com chamada para acompanhar for ativado, 
é possível falar no microfone para fazer uma chamada de 
emergência quando o aparelho exibe o ícone .

3.  Quando o ícone  é exibido, é possível receber uma 
chamada. E quando umachamada é recebida, o ícone  
é exibido.

4.  Se os Ciclos de voz predefinidos forem concluídos, é possível 
segurar a tecla PTT para fazer a chamada de emergência 
novamente (o aparelho exibe o ícone , com o LED 
exibindo a cor vermelha). Após a transmissão da chamada 
de emergência, solte a tecla PTT para recebê-la (o aparelho 
exibe o ícone , com o LED piscando rapidamente na cor 
laranja). E quando uma chamada é recebida, o ícone  é 
exibido.
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Para sair do Modo de emergência, dê uma pressão longa na tecla 
programada Emergência.

Observação: Seu revendedor pode definir o 
número de ciclos de alerta e a duração do alerta 
(nenhuma), o número de tentativas educadas e 
indelicadas (HDC1200), o número de ciclos de voz, 
a duração de cada transmissão e o intervalo de 
TX.

Método de operação para emergência digital 
Alerta

Operação:  Pressione a tecla programada Emergência para 
enviar as informações de alerta. O aparelho exibe o ícone  e 
as informações de texto “Enviando alerta”, com o LED exibindo a 
cor vermelha.

Dois métodos estão disponíveis para sair do Modo de emergência:

1.  Após o término dos Ciclos de alerta, o aparelho sairá 
automaticamente do Modo de emergência.

2.  Dê uma pressão longa na tecla programada Emergência.

Alerta com chamada

Operação:

1.  Pressione a tecla programada Emergência para enviar as 
informações de alerta. O aparelho exibe o ícone  e as 
informações de texto “Enviando alerta”, com o LED exibindo a 
cor vermelha.

2.  Quando o ícone  é exibido, é possível falar no 
microfone para fazer uma chamada de emergência.
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1.  Quando o ícone  é exibido, é possível receber uma 
chamada. E quando uma chamada é recebida, o ícone  
é exibido.

2.  Se os Ciclos de voz predefinidos forem concluídos, é possível 
segurar a tecla PTT para fazer a chamada de emergência 
novamente (o aparelho exibe o ícone , com o LED 
exibindo a cor vermelha). Após a transmissão da chamada 
de emergência, solte a tecla PTT para recebê-la (o aparelho 
exibe o ícone , com o LED piscando rapidamente na cor 
laranja). E quando uma chamada é recebida, o ícone  
é exibido.

Para sair do Modo de emergência, dê uma pressão longa na tecla 
programada Emergência.

Somente chamada

Operação:
1.  Pressione a tecla programada Emergência para ir até o Canal 

de Reversão. O aparelho exibe o ícone .
2.  Se o recurso Alerta com chamada para acompanhar for 

ativado, é possível falar no microfone para fazer uma chamada 
de emergência quando o aparelho exibe o ícone .

3.  Quando o ícone  é exibido, é possível receber uma 
chamada. E quando uma chamada é recebida, o ícone  
é exibido.

4.  Se os Ciclos de voz predefinidos forem concluídos, é possível 
segurar a tecla PTT para fazer a chamada de emergência 
novamente (o aparelho exibe o ícone , com o LED 
exibindo a cor vermelha). Após a transmissão da chamada 
de emergência, solte a tecla PTT para recebê-la (o aparelho 
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exibe o ícone , com o LED piscando rapidamente na cor 
laranja). E quando uma chamada é recebida, o ícone  
é exibido.

Para sair do Modo de emergência, dê uma pressão longa na tecla 
programada
Emergência.

Observação:  Seu revendedor pode definir o 
número de tentativas educadas e 
indelicadas, o número de ciclos de 
voz, a duração de cada transmissão e 
o intervalo de TX.

Trabalhando sozinho
Este recurso é ideal para pessoas que trabalham sozinhas. Em caso 
de incidentes e se não for possível operar o aparelho no período de 
tempo predefinido, o aparelho emitirá automaticamente um alerta 
para solicitar a ajuda de um colega.

Operação:
1.  Para ativar o recurso, Vá até “Menu -> Configurações -> 

Definição do aparelho -> Trabalhando sozinho” e selecione 
“Ativar”; Pressione a tecla programada Trabalhando sozinho 
(um tom agudo é emitido) ou Ligue o aparelho se o recurso for 
ativado por meio do software de programação.

2.  Se não for possível operar o aparelho no período de uma 
resposta predefinida, o aparelho emitirá alertas antes do término 
desse período (esse recurso depende das configurações feitas 
pelo seu revendedor). Neste caso, é possível encerrar esses 
alertas girando um botão ou pressionando uma tecla. Quando 
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o período de resposta for concluído, seu aparelho acionará 
automaticamente o atual sistema de emergência.

3.  Para desativar o recurso,
Vá até “Menu -> Configurações -> Definição do aparelho -> 
Trabalhando sozinho” e selecione “Desativar” ou
Pressione a tecla programada Trabalhando sozinho (um tom 
grave é emitido).

Observação:  Se o recurso Trabalhando sozinho não 
for desativado antes de desligar seu 
aparelho, ele permanecerá ativado ao 
ligá-lo novamente.

Trabalhando em uma posição inclinada 
(opcional)
Com esse recurso, o aparelho emitirá um alerta automaticamente 
para solicitar a ajuda de um colega se ele estiver em uma posição 
inclinada por um determinado período de tempo.

Operação:

1.  Para ativar o recurso,

   Vá até “Menu -> Configurações -> Definição do aparelho -> 
Trabalhando em uma posição inclinada” e selecione “Ativar”;

   Pressione a tecla programada Trabalhando em uma posição 
inclinada (um tom agudo é emitido) ou

   Ligue o aparelho se o recurso for ativado por meio do software 
de programação.

2.  Seu aparelho emitirá um sinal de pré-alerta se ele estiver em 
uma posição inclinada
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por um período de tempo predefinido e entrará no Modo de 
emergência se você não colocá-lo verticalmente nesse período de 
tempo. Para sair do Modo de emergência, coloque-o na posição 
vertical.

3.  Para desativar o recurso,
   Vá até “Menu -> Configurações -> Definição do aparelho 

-> Trabalhando em uma posição inclinada” e selecione 
“Desativar” ou
Pressione a tecla programada Trabalhando em uma posição 
inclinada (um tom grave é emitido).

Indicador de potência da bateria
Esse recurso permite que você saiba a atual potência da bateria.
Operação:
Mantenha pressionada a tecla programada Indicador de potência 
da bateria para que o aparelho emita uma indicação específica para 
representar a atual potência da bateria. Solte esta tecla para sair.

Ícone de Indicação Ícone de potência 
da bateria

Potência da 
bateria

O LED exibe a cor verde. Alta

O LED exibe a cor laranja. Média

O LED exibe a cor vermelha. Baixa

O LED exibe a cor vermelha e o 
alerta de bateria fraca é emitido.

Insuficiente

Codificador /Criptografar
O recurso Codificador pode criptografar seus sinais de áudio para 
evitar a espionagem. Assim, a privacidade de sua comunicação é 
garantida.
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Este recurso Criptografar pode criptografar seus sinais de áudio e 
mensagens para evitar a espionagem. Assim, a privacidade de sua 
comunicação é garantida.

Operação:
   Em um canal analógico, vá até “Menu -> Configurações -> 

Definição do aparelho -> Codificador” e selecione “Ativar” ou 
“Desativar”; em um canal digital, vá até “Menu -> Configurações 
-> Definição do aparelho -> Criptografar“ e selecione “Ativar” 
ou “Desativar”. Pressione a tecla programada Codificador/
Criptografar para ativar o recurso Codificador ou Criptografar 
no canal atual (um tom agudo é emitido). Pressione a tecla 
novamente para desativar o recurso (um tom grave é emitido).

   Se o recurso Codificador/Criptografar for ativado por um canal 
por meio do software de programação, alterne para o canal para 
ativar o recurso ou saia do canal para desativar o recurso.

Bloqueio de canal ocupado
Se for ativado por meio do software de programação, este recurso 
pode impedir a interferência de seu aparelho com outros terminais 
de transmissão no mesmo canal. Se mantiver pressionada a tecla 
PTT enquanto o canal estiver em uso, seu aparelho continuará 
emitindo um sinal e emitirá informações de texto “Canal ocupado!”, 
alertando-o para a proibição da transmissão. Para interromper o 
sinal, solte a tecla PTT. Quando o canal estiver livre, é possível 
pressionar e segurar a tecla PTT para transmitir.

Temporizador de tempo limite (TOT)
A finalidade do TOT é impedir que um usuário ocupe um canal por 
um período prolongado. Se o tempo predefinido for concluído, o 
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aparelho encerrará automaticamente a transmissão e continuará 
emitindo um sinal. Para interromper o sinal, solte a tecla PTT. Você 
deve aguardar um determinado período de tempo (predefinido pelo 
seu revendedor) para iniciar outra transmissão.

Se a função de pré-alerta for definida pelo seu revendedor, seu 
aparelho irá alertá-lo para o término do TOT com antecedência.

Observação:  Este recurso não terá efeito no Modo 
de emergência.

Pseudo-entroncamento
Este recurso pode ser ativado por meio do software de programação. 
Se seu aparelho funcionar em um canal com este recurso ativado 
e um período de tempo já estiver ocupado, ele poderá transmitir 
e receber no outro período de tempo livre, permitindo uma 
comunicação em tempo hábil em caso de emergência.

MIC AGC
Se for ativado por meio do software de programação, o aparelho 
processará os sinais de áudio durante a transmissão, fornecendo 
uma melhoria de áudio para o aparelho receptor.

Serviço de registro do aparelho
Se for ativado por meio do software de programação, seu aparelho 
se registrará automaticamente no sistema em um determinado 
período de tempo depois de ser ligado. Ele então poderá adquirir 
informações online de outras aparelhos por meio do acesso a 
servidores específicos no período do registro válido.
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Reversão de GPS 
Se for ativada por meio do software de programação, seu aparelho 
registrado transferirá suas informações de posicionamento para o 
sistema quando ele solicitar essas informações.

Funções e operações Introdução à sinalização
O aparelho suporta a sinalização descrita a seguir. É possível 
solicitar ao seu revendedor a realização de configurações 
adequadas em seu aparelho. Para obter informações detalhadas, 
consulte o seu revendedor.

HDC1200
A sinalização HDC1200 é compatível com a sinalização MDC1200 
e realiza funções como ID de PTT (Codificação e decodificação), 
Emergência (Codificação e decodificação) e Chamada seletiva 
(Codificação e decodificação).

Codificação:
1.  Mantenha pressionada a tecla PTT durante a comunicação de 

voz normal para enviar a ID de PTT.
2.  Vá até o menu “Lista de contatos” e selecione o contato 

desejado. Em seguida, mantenha pressionada a tecla PTT para 
enviar uma chamada seletiva (Chamada particular /Chamada 
de grupo/Chamada para todos).

Para a codificação, o aparelho fornecerá as seguintes indicações:

   ID de PTT/Chamada seletiva: O revendedor pode programar o 
aparelho para emitir um tom adicional durante a codificação ou 
um sinal após a codificação.

   Chamada seletiva: Durante a codificação, o LED exibe a cor 
vermelha e o LCD exibe o ícone de chamada adequado 
(Chamada particular: ; Chamada de grupo: ; 
Chamada para todos: ). Após a codificação, o LED exibe 
a cor laranja.

Decodificação:
Para a decodificação, o aparelho fornecerá as seguintes 
indicações:
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Introdução à sinalização

   ID de PTT: Após a decodificação, o LCD exibe o ícone  e a 
ID ou o apelido do número chamado.

   Chamada seletiva: Após a decodificação, o aparelho fornecerá 
as seguintes indicações:

Alerta: O aparelho emitirá o alerta padrão.
LED: O LED exibe a cor verde.
LCD: Se o seu revendedor ativar o recurso Exibir ID de 
decodificação, o aparelho exibirá o ícone de chamada adequado 
(Chamada particular: ; Chamada de grupo: ; Chamada 
para todos: )  e o apelido do autor da chamada (a ID do autor 
da chamada será exibida se ela não estiver na lista de contatos). 
Se o revendedor não ativar o recurso Exibir ID de decodificação, o 
aparelho exibirá somente o ícone de chamada adequado.

5 tons
Este aparelho pode realizar vários tipos de chamadas por meio da 
sinalização de 5 tons.

Codificação:
1.  Solicite ao seu revendedor para configurar o formato e o tipo 

correto para o codificação do conteúdo.
2.  Quando o formato for composto por campos para informações 

de variável, você precisará preencher esses campos por 
inserção manual ou operação do menu. Quando o formato for 
composto por somente códigos fixos, você não precisará editar 
esses campos ou salvar esses dados.

3.  Pressione a tecla PTT ou as teclas programadas Chamada 
com um toque 1-Chamada com um toque 5 para enviar a 
sinalização de 5 tons.

Durante a codificação, o aparelho emitirá um tom adicional, o 

LED exibirá a cor vermelha e o LCD exibirá as informações de 
contato (ou “Chamada de cinco tons”) e um ícone de chamada 
adequado (Chamada particular: ; Chamada de grupo: ). Se 
a opção Redefinição Automática for ativado (pelo seu revendedor), 
o aparelho entrará no modo Redefinição Automática após a 
codificação, com o LED exibindo a cor laranja, até o término do 
tempo de Redefinição Automática.

Decodificação:
Seu aparelho pode decodificar automaticamente a sinalização de 5 
tons ao receber qualquer correspondência de sinalização.

Durante a decodificação, o LED exibe a cor verde. Após a 
decodificação, o LCD exibirá as informações de contato (ou 
“Chamada de cinco tons, um ícone de chamada adequado (Chamada 
particular: ; Chamada de grupo: ) e a mensagem de 
status decodificado. Se a opção Redefinição Automática for ativado 
(pelo seu revendedor), o aparelho entrará no modo Redefinição 
Automática, com o LED exibindo a cor laranja, até o término do 
tempo de Redefinição Automática.

2 tons
Com esta sinalização, o aparelho pode transmitir e receber 
chamadas de 2 tons.
Codificação:
1.  Solicite ao seu revendedor para configurar o formato e o tipo 

correto para o codificação do conteúdo.
2.  Pressione a tecla PTT ou as teclas programadas Chamada 

com um toque 1-Chamada com um toque 5 para enviar a 
sinalização de 5 tons.

Durante a codificação, o aparelho emitirá um tom adicional, o LED 
exibirá a cor vermelha e o LCD exibirá o ícone da chamada  
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com as informações de contato acima dele. Se a opção Redefinição 
Automática for ativado (pelo seu revendedor), o aparelho entrará 
no modo Redefinição Automática após a codificação, com o LED 
exibindo a cor laranja, até o término do tempo de Redefinição 
Automática.

Decodificação:

Seu aparelho pode decodificar automaticamente a sinalização de 2 
tons ao receber qualquer correspondência de sinalização.
Durante a decodificação, o LED exibe a cor verde. Após a 
decodificação, o LCD exibirá o ícone da chamada  e o tipo de 
chamada (chamada seletiva, chamada de alerta com voz, chamada 
de alerta) abaixo do ícone, de acordo com o tipo de decodificação.

Se a opção Redefinição Automática for ativado (pelo seu 
revendedor), o aparelho entrará no modo Redefinição Automática, 
com o LED exibindo a cor laranja, até o término do tempo de 
Redefinição Automática. No caso de chamadas de alerta, o aparelho 
não poderá entrar no modo de Redefinição Automática.

Introdução à sinalização
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Resolução de problemas

Incidente Análise Solução

O produto não pode 
ser ligado.

A bateria pode ter sido instalada incorretamente. Remova a bateria e conecte-a novamente.

A bateria pode ter acabado. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria pode apresentar mau contato devido a 
contatos da bateria sujos ou danificados.

Limpe os contatos da bateria. Se não for 
possível solucionar o problema, entre em 
contato com o seu revendedor ou central de 
serviço autorizado para a inspeção e conserto.

Durante a recepção de 
sinais, a voz é fraca, 
descontínua ou totalmente 
inativa.

A potência da bateria pode estar muito baixa. Recarregue ou substitua a bateria.

O volume pode estar definido em um nível baixo. Aumente o volume.

A antena pode estar solta ou ter sido instalada 
incorretamente. Desligue o produto e instale novamente a antena.

O alto-falante pode estar bloqueado ou danificado.
Limpe a superfície do alto-falante. Se não 
for possível solucionar o problema, entre em 
contato com o seu revendedor ou central de 
serviço autorizado para a inspeção e conserto.

Não é possível se comunicar 
com outros membros.

A frequência ou sinalização podem não ser 
compatíveis com a dos outros membros.

Defina a frequência e sinalização de TX/RX para 
a mesma que dos outros membros.

O tipo de canal (digital/analógico) pode ter sido
definido de forma incompatível.

Verifique se todos os membros estão no mesmo 
canal digital/analógico.

Você pode estar muito longe dos membros do grupo. Fique mais próximo dos outros membros.

Uma comunicação 
irrelevante ou ruído é 
ouvido no canal.

Você pode estar sendo interrompido por produtos 
que estejam utilizando a mesma frequência.

Altere a frequência ou ajuste o nível do 
silenciador.

O produto pode ter sido definido sem nenhuma 
sinalização.

Defina a sinalização para os produtos de todos 
os membros para evitar a interferência na 
mesma frequência.
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Resolução de problemas

O ruído é muito alto.

Você pode estar muito longe dos outros
membros. Fique mais próximo dos outros membros.

Você pode estar em uma posição desfavorável.
Por exemplo, sua comunicação pode ser bloqueada por 
edifícios altos ou prejudicada em áreas subterrâneas.

Vá até uma área aberta e plana e reinicie o 
produto.

Você pode ter perturbações externas (como a interferência 
eletromagnética).

Fique longe de equipamentos que possam 
causar interferência.

O GPS não pode localizar  
sua posição. Nenhum sinal do GPS é recebido. Vá até uma área aberta e plana e reinicie o 

produto.

Se as soluções acima não podem solucionar seus problemas ou se você tem outras dúvidas, entre em contato conosco ou com seu 
revendedor local para obter mais suporte técnico.
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Cuidados e limpeza
Para garantir um desempenho ideal, bem como uma longa vida útil 
do produto, siga as dicas abaixo.

Cuidados com o produto
   Não perfure ou arranhe o produto.
   Mantenha o produto longe de substâncias que possam corroer 

o circuito.
   Não segure o produto pela antena ou pelo fone de ouvido 

diretamente.
   Coloque a tampa da entrada do acessório quando o produto 

não estiver sendo utilizado.

Limpeza do produto
   Não limpe o produto em uma área perigosa.
   Limpe regularmente a poeira e as partículas finas na superfície 

do produto e no carregador com um pano limpo, seco e livre de 
fiapos ou com uma escova.

   Use um detergente neutro e um tecido sem tramas para 
limpar as teclas, os botões de controle e a caixa dianteira 
após o uso prolongado. Não use preparações químicas, como 
removedores, álcool, sprays ou preparações de óleo, para 
evitar danos na superfície da caixa. Verifique se o produto está 
completamente seco antes do uso.

Cuidado:  Desligue e remova a bateria antes da 
limpeza.
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Acessórios opcionais
Os itens a seguir são os principais acessórios opcionais para o produto. Consulte seu revendedor local para obter outros acessórios.

Cuidado:  Use somente os acessórios especificados pela Empresa. Caso contrário, a Empresa não se responsabilizará por 
quaisquer perdas ou danos decorrentes do uso de acessórios não autorizados.

Fone de ouvido de condução óssea 
com segurança intrínseca EBN04-Ex

Fone de ouvido de vibração de 
garganta com segurança intrínseca
ELN05-Ex

Microfone e alto-falante remoto com 
segurança intrínseca (IP67) SM18N4-Ex

Capa para carregamento com 
segurança intrínseca LCY005

Cabo de programação
 (Porta USB) PC38

Analisador de bateria
MCA05
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Especificações

Intervalo de frequência 136-174 MHz, 400-470 MHz,

Capacidade de canal
1024
(64 zonas, cada uma com um 
máximo de 16 canais)

Voltagem operacional 7,4 V CD

Espaçamento de canal 25/20/12,5 KHz

Peso (com a antena e bateria padrão) Aproximadamente 498 g

Sensibilidade 0,3 μV

Potência da saída de RF 1 W

Saída da potência nominal de áudio 0,5 W

Distorção de áudio 3%

Temperatura ambiente -20℃ ～ + 50℃

Temperatura de armazenamento -30℃ ～ + 60℃

Temperatura de carregamento 0℃ ～ + 40℃

Bateria Bateria Ex BL1807-Ex
(1800 mAh)

Vida útil da bateria Aproximadamente 14 horas 
(ciclo de trabalho de 5-5-90)

Tempo de carregamento Aproximadamente 4 horas

Voltagem máx. de carregamento 12 V CD
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Apêndice

Método de entrada
É possível inserir apelidos, números ou mensagens com o teclado. 
O aparelho suporta os seguintes métodos de entrada: Pinyin chinês 
(simplificado), inglês e números.

Pinyin chinês (simplificado)
Operação:

1.  Pressione  para alternar para o modo de Pinyin chinês.
2.  Insira o caractere pinyin por meio das teclas alfanuméricas. 

Em seguida, será exibida uma lista de possíveis combinações e 
caracteres correspondentes.

3.  Use a tecla Para cima/Para baixo para selecionar o caractere 
pinyin correto.

4.  Pressione a tecla OK para destacar os caracteres e selecionar 
o caractere correto, utilizando a tecla Para cima/Para baixo.

5.  Pressione a tecla OK para inserir o caractere selecionado.
É possível repetir as etapas acima para continuar a inserir 
caracteres.

Inglês
Operação:

1.  Pressione  para alternar para o Modo Inglês com letras 
maiúsculas ou minúsculas.

2.  Pressione a tecla com a letra desejada repetidamente até que 
ela seja exibida.

É possível repetir as etapas acima para continuar a inserir 
caracteres.

Números
Operação:

1.  Pressione  para alternar para o Modo de Números.

2.  Insira os números por meio das teclas alfanuméricas 
para 

Caractere especial
Para inserir as pontuações mais frequentes e caracteres especiais, 
pressione .
Para inserir um espaço, pressione  .

Observação:  É possível usar a tecla Para cima/
Para baixo para mover o cursor para 
a esquerda/direita sobre o texto 
digitado.



 
 
 

 
 
 
 


