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Prefácio

Obrigado por escolher nosso produto. Este manual é útil para saber de forma rápida como usar 
o produto. Consulte o Guia de Funcionalidades correspondente para obter detalhes das 
operações e funcionalidades.. 

Este manual é aplicável para o produto a seguir: Rádio Portátil Digital PD356 Uc
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Ícones de instruções

 : 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.

Termo de isenção de responsabilidade
A Empresa envidará todos os esforços para garantir a precisão e a integridade deste 
manual, mas não fornecerá quaisquer garantias 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. Não garantimos, para 
nenhuma finalidade específica, a precisão, validade, tempo hábil, legitimidade ou 
integridade dos produtos e conteúdos de terceiros envolvidos neste manual.
Para oferecer sugestões ou obter mais detalhes, acesse nosso site em: http://
www.hytera.com.

Informações sobre a radiação de RF
Este produto deve ser restrito a operações em ambientes ocupacionais/controlados 
com exposição à RF. Os usuários devem estar plenamente cientes dos riscos da 
exposição e devem ser capazes de exercer controle sobre a exposição à RF para 
preencher os requisitos para limites maiores de exposição.

Perfil da radiação de RF
Rádiofrequência (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 
deste 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.



Diretrizes de treinamento e instruções operacionais
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 realizar transmissões por mais de 50% do 
tempo e devem sempre respeitar os seguintes procedimentos:

● A radiação de RF será gerada apenas durante a transmissão do aparelho.

● Durante a transmissão, o aparelho deve estar a 2,5 centímetros de distância do corpo humano.

Conformidade com regulamentações da 
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.
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Manual

Rádio

Carregador

Alça

Bateria

Prendedor de Cinto

Todas as imagens deste manual são destinadas apenas para fins de referência.
Nota

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 fornecedo .
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Ajuste da 
Alça

Conector de 
Energia e Dados
Conector do 

fone 

Porta de Teste RF 
(para técnicos)

Fecho da 
Bateria

Capa da 
Bateria

Tecla PTT (Push-to-Talk)

Prendedor

Tecla SK1

OK/ Menu

Tecla de 
Chamada

Tecla Cancelar/Voltar

Tecla Liga/Desliga/ESC

Tecla Subir

Tecla Descer

Volume - Volume +

Indicador LED

Altofalante

Microfone

Tela de LCD 

P1

P2

P3

Visão geral do produto

Controles do produto
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Visão geral do produto

Teclas programáveis
Para maior comodidade, é possível solicitar ao seu revendedor a programação das 
teclas  SK1, P1, P2 e P3 como atalhos para uma determinada funcionalidade.. 

Antes do Uso 

Montando o Aparelho 

1.  Montando a Bateria

3 4 5 6

7

MiC

P1
P2

P3

“ click ”

1 2

Nota

 Para remover a bateria, 
desligue o aparelho 
primeiro. 
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Before Use

1

2

2. Montando os Fones
1. Abra a capa do conector. ① 
2. Coloque o fone na posição ilustrada em ②
3. Gire o plugue no sentido horário ③ para fixá-lo.

3. Colocando o Prendedor de Cinto 
Siga os passos ilustrados na figura abaixo:

“ click ”

O Prendedor de cinto é projetado com uma fivela para 
garantir a  fixação. Para tirar o prendedor, pressione e 
segure a fivela na direção seta mostra ① e levante o 
clipe para cinto na direcção de seta ② shows. Veja a 
figura acima.

Nota

Colocando o Fone Prendedor de Cinto

Fivela



 5

Ícones representados no aparelho

Radio Ícone Status

Ligado

Ciclo de Carga da Bateria
Carregando

Carregado

Desligado

Ciclo de Carga da Bateria 
Carregando

Carregado

● Não desconecte a Bateria enquanto estiver carregando
pois o radio irá mostrar um simbolo inválido de carregado

.
● Após ter sido desligado por falta de bateria, mesmo 
com o carregador conectado o rádio apresentaráuma 
tela preta.

Utilizando o Carregador Rápido (Opcional)
Apenas utilize o carregador rápido original 
especificado pela Hytera. 

1

2

3

Antes do uso 

Carregando a Bateria

Utilizando o Carregador (Padrão)
Utilize o carregador original do produto e siga as etapas para o carregamento, 
conforme mostrado abaixo.

Cuidado

 Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes 
de carregá-lo.
Leia o Folheto de Informações de Segurança com antece-
dência para obter as informações de segurança necessárias.
 Para obter um desempenho ideal da bateria, carregue-a por 
pelo menos cinco horas antes do primeiro uso.

Cuidado
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Indicadores

Tela de LCD
Nome do Icone Icone Status

Carga de Bateria As barras representam o nivel 
de carregamento 

Potencia TX
Canal em Baixa Potencia

Canal em Alta Potencia

Acessório Acessório Conectado 

Modo de 
Operação 

Modo Direto

Modo Repetidora

Monitoramento
A função de monitoramento está 
ativa 

Busca

O rádio está buscando - Scan

O rádio está em um canal 
não prioritário  (modo scan)
O rádio está no canal prioritário 
1 (modo scan)

L

H

DM

RM

2
Status de Carregamento

LED Status

LED Verde Sem Bateria ou bateria carregada

Carregando

1

2

Antes do Uso

1

3

LED Vermelho

O rádio está no canal prioritário 
2 (modo scan)
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Indicador LED

LED Status

O LED pisca em Verde Ligado. 

O LED permenece verde Recebendo

Transmitindo 

Scan

Emergencia 

Durante uma chamada, você pode manter 
pressionada a tecla PTT para conversar com a 
outra parte antes da chamada expirar .

C h a m a d a  
P e r d i d a Chamada Perdida

Mensagem
Mensagens não lidas

Caixa de Entrada Lotada

RSSI
Sem Sinal. 

Niveis de Sinal

Autofalante Autofalante ligado 

Chamada /
Conta to

●Indica  Chamada Privada

● Indica Contato Privado

● I n d i c a  C h a m a d a  e m  G r u p o

● Indica Contato em Grupo

● Indica Chamada a Todos

● Indica Contato de Todos

!

Indicadores de Status

O LED permenece 
vermelho

O LED pisca em Laranja 
- Devagar 

O LED pisca em Laranja 
- Rápido

O LED permanece em 
Laranja
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Menu de Navegação

A lista do menu a seguir mostra todos os menus do rádio. Você pode personalizar o item de menu no rádio através do seu revendedor.
Para selecionar e confirmar as opções mostradas no menu , pressione a tecla OK / Menu e , em seguida, pressione a tecla para cima ou para baixo 
para seleccionar a opção necessária , finalmente, pressione a tecla OK / Menu. Este manual descreve apenas o caminho para os menus , por 
exemplo, para acessar a lista de contatos , vá em " Contato - > Lista de Contatos " . O rádio suporta a função de reset menu. Quando você não 
operar o menu , por um período de tempo determinado, configurado pelo concessionário , o rádio voltará automaticamente para a tela inicial. Você 
pode pedir ao vendedor para alterar o tempo de reset automático ou desativar essa função.

Menu

Procura
Ligado/
Desligado

Contato Mensagem
Registro de 
Chamada

Lista de 
Procura

Scan Zona Configurações

Realizadas

Recebidas

PerdidasCaixa de 
Saída

Caixa de 
Entrada

Texto 
rápido

Favoritos

Lista de 
Contatos

Informações 
do Aparelho

Configurações 
do Rádio

Nível de Potencia

Nivel - Modo 
Silencioso

Modo Discreto

Falar ao Redor

LED

TON

Bloqueio de 
Teclado

Luz de 
Fundo
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Ajustando o Volume

Selecionando uma Zona
Você pode incluir um grupo de canais com a mesma característica em 
uma mesma zona, facilitando o gerenciamento. O rádio suporta 16 
zonas, cada uma das quais tem até 16 canais. Você pode selecionar 
uma zona através de qualquer uma das seguintes formas:
● Via menu: Acesse “Menu -> Zona”, aperte as teclas Up e Down

para selecionar uma zona, depois aperte OK/Menu para confirmar.

● Via Teclas Programáveis: Voce pode selecionar a zona pressionando
o botão programado Zone Up ou Zone Down pre configurado pela 
sua revenda Hytera. 

Selecionando um Canal

Bloquear e desbloquear o teclado
Quando o teclado não está em uso, você pode bloquear o teclado para 
evitar mau uso. Você pode bloquear / desbloquear o teclado através de 
qualquer um dos seguintes métodos:
● Pressione the OK/Menu e P1para bloquear o teclado; 

Pressione qualquer tecla (que não seja  PTT, SK1, Volume -/Left 
key, Volume +/Right e Power On/Off/ESC) e P1 para desbloquear. 

● Teclas Programáveis: Pressione a tecla de bloqueio programada por 
sua revenda Hytera. 

● Via menu: Acesse “Settings -> Radio Settings -> Keypad Lock” para
habilitar ou desabilitar a função de bloquio do teclado

Ligando/Desligando 
 On/

Off/ESC key

Operação Básica
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Operação Básica

» Habilitado: O teclado será bl;oqueado se o rádio não tiver 
em operação dentro de um tempo configurado.

» Desabilitado: O teclado não será bloqueado automaticamente, mas 
poderá ser bloqueado através dos métodos descritos acima. 

Serviços de Chamada
Depois que o rádio estiver ligado, você pode fazer e receber chamadas. 
Para assegurar a transmissão ideal, manter o microfone cerca de 2,5 a 5 
centímetros de distância da sua boca durante a transmissão.

● Chamadas Privadas: Chamada individual entre um rádio e outro 

● Chamadas em Grupo: Chamada entre um rádio e um grupo de
rádios predefinido. Qualquer membro do grupo pode se comunicar 
com todos os membros. 

● Chamada Geral: É uma chamada de voz unidirecional de um rádio para
todos os rádios de um canal.

Chamada no Canal Digital 
Você pode iniciar uma chamada privada, chamada de grupo ou 
Chamada Geral (necessita ser programada) através das mesmas 
operações no canal digital. Vamos exemplificar uma chamada privada 
como exemplo para ilustrar o processo de chamada: 
● Contato Pre configurado

1. O Radio A e o Radio B devem selecionar o mesmo canal. 
Voce pode solicitar que a revenda Hytera faça a configuração de 
seus grupos e chamada geral para cada canal

2. Radio A aperta e segura o PTT para iniciar a chamada
3. Mantendo pressionado o PTT, o Radio A pode falar.

O LED estará em vermelho e o rádio apresentará o icone

4. O Radio B receberá a chamada sem necessitar realizar
qualquer operaçã. Durante o recebimento o LED ficará 
verde e aparecerá o seguinte ícone na tela.
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O Radio B pode segurar o PTT key tpara falar quando o LED 
estiver laranja e o rádio mostrar o ícone
Se o Radio B não responder o rádio apresentará a devida 
indicação

5. O Radio A receberá a chamada  automaticamente. O LED
ficará verde e o rádio mostrará o ícone

Radio A pode segurar o  PTT para falar quando o LED estiver 

laranja e o rádio mostrar o ícone

● Lista de Contato e Rogistro de Chamadas
1. O Radio A e o Radio B devem estar no mesmo canal. 
2. O Radio A acessa a lista de contatovia menu “Contact -> Contact

List”, “Contact -> Favorite Contact” ou “Call Log ->
Outgoing/Incoming/Missed”. 

3. O Radio A seleciona o Radio B atraves das teclas Up ou Down. 
4. O Radio A segura o PTT para iniciar a chamada. 
5. Segurando o PTT, o Radio A começa a falar e quando o LED

estiver verde o rádio apresentará o ícone

6. O Radio B recebe autometicamente a chamada. Quando
estiver recebendo, o LED fica verde e o rádio a[presenta o 
ícone
O Radio B pode pressionar o  PTT quando o LED estiver laranja e 

Serviço de Chamada aparecer o ícone 
Se o Radio B não responder o rádio apresentara a devida 
indicação. 

7. O Radio A receberá automaticamente a chamada.
o LED ficará verde e apresentará o ícone

O Radio A pode segurar o PTT quando o LED estiver laranja e o 

rádio apresentar o ícone

A duração do LED em laranja ( Tempo de Espera da 
Chamada) é pre configurado. A chamada irá terminar se 
ninguem responder antes desse tempo acabar

Chamando no canal Analógico (Sem 
Sinalização) 
No canal analógico sem sinalização, as operações de chamada são as 
mesmas que no canal digital. A diferença é que os rádios chamados  
são todos os usuários do canal, ao invés do contato predefinido para o 
canal.

Nota
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Funções e Operações

Tela Inicial
O recurso permite que o rádio para retornar diretamente para a 
tela inicial. Para retornar à tela inicial diretamente, pressione

Contatos  
Gerencia os contatos no Menu “Contact”. 

Lista de Contatos
A lista de Contatos é utilizada para salvar todos os Contatos, Tipos de 
Chamada e ID de Chamadas Individuais e em Grupo. Voce pode 
acessar a “Lista de Contatos” através do menu ‘Contact’, 
pressionando a tecla  ou por teclas pre programadas. 
No Menu “Contact List” você tem acesso aos detalhes de 
cada contato (como o Call ID por exemplo). 

Favoritos  
Voce pode adicionar ou apagar contatos no menu “Favorite Contact”.

Mensagens 
Você pode enviar mensagens de texto rápidas. Na caixa de entrada, 
você pode responder, encaminhar ou apagar a mensagem de texto, e na 
caixa de saída, você pode re enviar ou apagar a mensagem.
Operação: Pressione OK/Menu e selecione o menu “Message”. 

Mensagens Rápidas 

O rádio suporta até 10 mensagens de texto rápidas pré programadas para 
envio direto.

Caixa de Entrada 
O rádio salva as mensagens recebidas na caixa de entrada e dá a cada 
mensagem um ícone correspondente para indicar o seu status.

 ● : Messagem Lida
● : Messagem não Lida
A caixa de entrada pode guardar até 10 mensagens recebidas. Quando 
a caixa de entrada está cheia, o ícone aparecerá na tela LCD, e a 
mensagem mais antiga será substituída pela mais recente 
automaticamente. 

Caixa de Saída 
O rádio salva as mensagens enviadas com sucesso na caixa de saída.
A caixa de saída pode guardar até 10 mensagens enviadas. Quando a 
caixa de saída está cheia, a mensagem mais antiga será substituída 
pela mais recente automaticamente. 

Registro de Chamadas  
O rádio mantém o controle de todas as chamadas privadas recentes 
enviadas, recebidas e não atendidas recentes.
Ele pode armazenar até 10 registros de chamadas. Quando o registro 
de chamadas está cheio, o registro de chamada mais antiga será 
substituída pela mais recente automaticamente.
Operation: Pressione OK/Menu e selecione “Call Log”; ou pressione a 
tecla pre programada Call Log diretamente. 
Na lista dos registos de chamadas, você pode selecionar um registro e 
chamar por  PTT
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Para excluir todos os registros de chamadas, vá para o "Call Log -> 
Saída / Chegada / Perdidas -> "Delete All".

Escuta - Scan
A função Scan permite o usuário escutar as atividades de comunicação 
em outros canais permitindo monitoramento de todas equipes. Você 
pode habilitar/desabilitar essa função. 
Operção: Para habilitar “Menu -> Scan -> Scan On/Off” e selecione 
“On”. Para verificar ou selecionar uma lista “Menu -> Scan -> Scan 
List”. 
Na tela inicial, você pode pressionar a tecla Scan pre programada para 
ativar e desativar a função de digitalização. O rádio vai começar a 
procurar automaticamente, quando você seleciona um canal com o 
recurso Auto Scan habilitado (programado pelo revendedor Hytera).
Depois que o recurso está ativado, o rádio vai verificar todos os canais 
na lista de varredura definido para o canal no qual a digitalização 
começa. O processo de digitalização é a seguinte:

● Durante o escaneamento voce verá o ícone     na tela de LCD, e o LED
ficará laranja LED 

● Quando as atividades forem detectados em um canal, o rádio vai ficar 
no canal para receber as atividades atuais, eo indicador LED acenderá 
em verde.

Se o rádio ficar em um canal não prioritário, você pode ver o ícone

na tela LCD. Se o rádio estiver nos canais Priority Channel 1 ou Priority 
Channel 2, você verá        ou

● Se você quiser escutar as atividades no canal Selecione a tela pre 
programada Monitor ou  a tecla Squelch Off Momentary durante a 
chamada

● Para permitar o Scan Selecione “Menu -> Scan -> Scan On/Off” e 
selecione "Off" ou pressione a tecla pre programada novamente.

O rádio não pode monitorar canal analógico e canal 
digital ao mesmo tempo.

Configurações do Radio
Você pode otimizar o desempenho do seu rádio de acordo com 
suas necessidades e preferências reais. Operação: Vá 
para“Settings -> Radio Settings”. 

Talk Around
Você pode continuar a se comunicar em DMO pressionando a tecla  
Talk Around quando estiver fora de cobertura ou sua repetidora 
estiver inoperante. 
Para habilitar vá para o menu “Settings” ou pressione a tecla Talk 
Around. 

Nota

Funções e Operações
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Nível de Potência
Você pode definir o nível de potência TX para alta ou baixa. Alta 
potência pode estender a cobertura do sinal, que permite a comunicação  
com rádios mais distantes. Geralmente, recomenda-se a adopção de  
baixo consumo de energia para economia de bateria. No entanto, se  
você não pode se comunicar com rádios situados em um lugar distante,  
com baixo consumo de energia, por favor selecione alta potência.
No menu, ou através da tecla programada Adjust Power Level na tela 
inicial. Na tela de  LCD, a potencia alta é indicada por       e a potencia 
baixa é indicada por       .

Squelch 
Você pode ajustar o silenciador necessário para o rádio a ser mudos.
Geralmente, o nível do silenciador superior requer sinal mais forte. Se o 
nível do silenciador está definido como "Open", o palestrante irá mantê-
mudos, independentemente das condições de decodificação. 
Além do menu, você pode alternar entre o nível “Tight”, “Normal” e 
“Open” pressionando a tecla programada Adjust Squelch Level. 

Luz de Fundo
Você pode definir a luz de fundo. Ativando a luz de fundo pode iluminar 
o LCD e teclado, de modo a facilitar o seu funcionamento em condições 
de pouca luz. O menu tem as seguintes opções:
● Off: Luz de Fundo desligada. 

● On: Luz de Fundo ligada.

● Temporária: Se nenhuma operação ou sinal de transmissão / 
recepção ocorre dentro do tempo pré-definido a luz de fundo será 
desligada automaticamente.

LED
Você pode definir se deseja ativar o indicador de LED. Você pode definir 
a indicação de LED para características específicas, tais como TX, RX, 
Digitalização, bateria fraca, e afins.

Tom
Você pode modificar o tom ligado e desligado. Se ele estiver definido 
como Silencioso, o rádio não emitirá tons.

Modo Discreto
Quando o Modo Discreto estiver ativado, o rádio vai desativar quaisquer 
indícios visíveis ou audíveis estabelecidos pelo seu revendedor, como o 
indicador LED, vibração e tom. Esse recurso é usado principalmente em 
missões especiais.

Além do menu, você também pode ativar ou desativar esse recurso 
pressionando a tecla programada Covert Mode. 

Informações sobre o dispositivo
Você pode ver informações básicas do rádio, incluindo Radio ID, número 
de série, nome do modelo, Faixa de freqüência, versão do firmware, 
Radio Data Version, Boot Loader Version, etc.

Nota

Se um acessório de áudio está ligado ao rádio, ele irá 
emitir o tom quando o Modo Discreto está habilitado.

Funções e Operações
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Operação: “Settings -> Device Info”. 
Chamada por um Toque
Este recurso permite que você faça chamadas ou enviar mensagens 
para o contato predefinir facilmente. Ao pressionar a tecla de chamada 
programada One Touch, você pode fazer as seguintes operações:
● Para iniciar chamadas de grupo ou enviar mensagens para o contato 
chamada de grupo. 
● Para iniciar chamadas privadas ou enviar mensagens para o contato 
privado. 
Operação 

Serviço Operation  
Para iniciar chamadas ou 
grupo privado no canal 
digital.

Pressione a tecla de chamada 
programada One Touch e, em 
seguida, mantenha pressionada a 
tecla PTT.

Para mandar mensagens. 
Pressione a tecla de chamada 
programada One Touch.

Time-Out-Timer
O recurso é para impedi-lo de ocupar um canal por um período 
prolongado. Se o tempo de TX (60 predefinidos pelo dealer) expirar, o 
rádio será automaticamente rescindido transmissão e manter bipe. Para 
parar sinal sonoro, por favor, solte a tecla PTT. Você deve esperar por 
um determinado período de tempo que pode ser configurada através do 
menu "Time TOT Re-key" antes que você pode pressionar e segurar a 
tecla PTT para transmitir novamente.

Gestão de Transmissão
Este recurso pode impedir que o seu rádio de interferir com outros 
rádios transmissores no mesmo canal. Se você mantenha pressionada a 
tecla PTT enquanto o canal está em uso, o rádio vai manter sinal 
sonoro, alertando para a proibição de transmissão. Ele pode ser 
programado através do CPS.
TX Admit no canal digital inclui os seguintes:
● Permitir sempre: Você pode manter pressionada a tecla PTT para 
transmitir o tempo todo, não importa se o canal está sendo interferido ou 
não.

● Canal Livre: O rádio está autorizado a transmitir quando o canal não 
está interferido.

● Color Code Free: O rádio pode transmitir apenas quando o canal não 
está a ser interferido ou o Color Code não é correspondido. TX Admit no 
canal analógico inclui os seguintes:
● Permitir sempre: Você pode manter pressionada a tecla PTT para 
transmitir o tempo todo, não importa se o canal está sendo interferido ou 
não.
● Canal Livre: O rádio está autorizado a transmitir quando o canal não 
está a ser interferido.

● CTCSS/CDCSS Correspondido:o rádio pode transmitir quando o
CTCSS/CDCSS é correspondido

● CTCSS/CDCSS Não Correspondido: O rádio pode transmitir 
quansdo o  CTCSS/CDCSS não é correspondido

Monitor 
Com o recurso Monitor ativada, você pode ajustar as condições de jogo 
para a recepção do sinal.

Funções e Operações
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Operação 

● A tecla programada  Monitor habilita a função, o rádio irá mostrar o 
ícone        pressione essa tecla novamente para desabilitar a função.

● Segura e tecla programada Monitor Momentar para habilitar a função
o rádio irá mostrar o ícone solte a tecla para desabilitar 
essa função. 

Silencioso Desabilitado Momentaneamente 
Operação: Segure a tecla programada Squelch Off Momentary para 
hab ilitar essa função e o rádio irá mostrar o ícone         e emitir um som 
de fundo. Para desabilitar essa função solte a tecla.

Funções e Operações
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Problema Análise Solução

Falha ao ligar

A bateria pode ter sido instalada incorretamente. Remove the battery and then attach it. 

A bateria pode estar descarregada. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria pode estar mal conectada, devido a 
contatos sujos ou danificados.

Limpe os contatos da bateria. Se o problema for resolvido, 
contate o seu revendedor ou assistência técnica autorizada para 
inspeção e reparo.

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

A tensão da bateria pode estar baixA.

O nível de volume pode estar baixo. Aumente o volume pressionando a tecla de volume + / Direita.

O alto-falante pode estar bloqueado ou danificado.
Limpe a superfície do alto-falante. Se o problema for resolvido, 
contate o seu revendedor ou assistência técnica autorizada para 
inspeção e reparo.

Incapaz de se 
comunicar com outros 
membros.

A frequência ou de sinalização pode não coincidir 
com a de outros membros.

Configure a frequencia TX/RX e faça o mesmo para os outros 
rádios.

O tipo de canal (digital / analógico) pode estar 
definido de forma inconsistente.

Certifique-se que todos os membros estão no mesmo canal digital / 
analógico. 

Você pode estar muito longe de membros do 
grupo.

Mova-se na direção dos outros membros. 

Comunicação 
irrelevante ou ruído é 
ouvido no canal. 

Pode estar interrompido por rádios utilizando a 
mesma frequência.

Altere a frequência, ou ajuste o nível do silenciador.

O rádio pode estar definido sem sinalização.
Definir sinalização para todos os rádios membro para evitar a 
interferência com a mesma frequência. E mudar as definições 
de sinalização para todos os rádios portáteis, ao mesmo tempo.

Se as soluções abaixo não podem corrigir os problemas, ou há outras questões, por favor, entre em contato conosco ou com o revendedor para um  
maior apoio técnico.

Recarregue ou substitua a bateria.

Solução de problemas
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Solução de problemas

O barulho é muito alto. 

Você pode estar muito longe de outros membros. Mova-se na direção dos outros membros. 

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

Mover-se para uma área aberta e plana, e reinicie o rádio para 
tentar novamente.

Você pode sofrer interferência externa (como 
interferência eletromagnética).

Fique longe de equipamentos que possam causar interferência. 
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Limpeza

Desligue o produto e retire a bateria antes de limpar.

● 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 
regularmente.

● Use sabão neutro para limpar as chaves 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.

Não furar ou raspar o produto.

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

Não segure o produto pelo cabo do fone de ouvido 
diretamente. 

Coloque a tampa do conector de acessórios quando o 
acessório não está em uso.

HNO 2

HNO 3

H2FeO4

HMNO4

HMNO 4

HNO3

H2FeO4

H2TIO3

Cuidados e Limpeza

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

Cuidados com o produto
Atenção
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Acessórios
Estes são os principais acessórios opcionais para o rádio. Para mais 

informações de outros acessórios, por favor, consulte o seu revendedor 

local. 

Use os acessórios especificados pela Hytera. A Hytera 
não se responsabiliza por qualquer perda ou dano 
decorrente do uso de acessórios não autorizados. 

Carregador: CH10L20 Rapid-Rate Charger (para 
Baterias de íons de Li)

 Audio (Fone e Microfone): EHS16 C

Cabo de Dados: PC69 (Porta COM)

Atenção



O10745  C10524  Z04313

8 1 1 PD3 5 0 0 0 1 1 0

2014
Hytera Communications Corporation Limited.   

Hytera Communications Corporation Limited.   
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