
 
Prefácio 
 
Muito obrigado por adquirir a repetidora digital Hytera RD986, série DMR. Desenvolvida com o 
padrão DMR, a repetidora digital RD98X possui design ergométrico, desempenho confiável e 
funções digitais abrangentes que oferecem uma solução de comunicação avançada. Com a 
repetidora digital RD98X, você pode utilizar funções digitais para vencer a concorrência! 
Para obter um ótimo desempenho do produto, leia com atenção este manual antes de utilizar 
o equipamento. 

 



 
 

Informações sobre os ícones 
Os seguintes ícones são utilizados neste manual: 

Ícones de Alerta 

 
Advertência: indica situações que podem danificar sua 
repetidora ou causar danos físicos. 

 

Nota: indica sugestões que podem auxiliá-lo a fazer 
melhor uso de sua repetidora. 

 
Indica funções ou peças que não são suportadas pela 
versão atual da repetidora, mas que estarão disponíveis 
em futuras versões. 

 

Informações sobre Direitos Autorais 
Hytera e HYT consistem em marcas e marcas registradas da 
empresa Hytera Communications Co., Ltd. na República Popular da 
China e/ou em outros países ou regiões. A Hytera é detentora da 
propriedade de suas marcas registradas e de seus nomes de 
produtos. Todas as demais marcas e/ou nomes de produtos que 
porventura sejam utilizados neste manual pertencem a seus 
respectivos proprietários. 

O produto Hytera descrito neste manual inclui os programas de 
computador armazenados na memória ou em demais mídias. As 
leis da República Popular da China e/ou de demais países ou 
regiões reservam à Hytera direitos exclusivos sobre seus 
programas de computadores. A compra deste produto não outorga 
ao comprador diretamente ou implicitamente quaisquer direitos 

referentes aos programas de computador Hytera. É proibida 
qualquer forma de cópia, alteração, distribuição, descompilação ou 
modificação por meio de engenharia reversa de qualquer programa 
de computador Hytera sem o prévio consentimento por escrito da 
Hytera. 

A tecnologia de codificação de voz AMBE+2™ incorporada a este 
produto encontra-se protegida por direitos de propriedade 
intelectual, incluindo direitos de patente, direitos autorais e 
segredos comerciais da empresa Digital Voice Systems, Inc. 
Tal tecnologia de codificação de voz está licenciada exclusivamente 
para ser utilizada neste produto. É expressamente proibido ao 
usuário de referida tecnologia realizar qualquer tentativa de 
descompilação, modificação por meio de engenharia reversa, 
desmontagem do código objeto ou qualquer outra maneira de 
desmontagem do código objeto em formato legível ao ser humano. 
Números. das Patentes nos Estados Unidos da América: no.  
6.912.495 B2, no. 6.199.037 B1, no. 5.870.405, no. 5.826.222, no. 
5.754.974, no. 5.701.390, no. 5.715.365, no. 5.649.050, no. 
5.630.011, no. 5.581.656, no. 5.517.511, no. 5.491.772, no. 
5.247.579, no. 5.226.084 e no. 5.195.166. 
  



 

Isenção de Responsabilidade 
A Hytera se empenha para atingir precisão e perfeição deste 
manual embora não ofereça nenhuma garantia de precisão ou 
confiabilidade. Todas as especificações e ilustrações estão sujeitas 
a alterações sem notificação em virtude do contínuo 
desenvolvimento tecnológico. É proibida qualquer forma de cópia, 
alteração, tradução ou distribuição de qualquer parte deste manual 
sem a expressa autorização por escrito da Hytera. 
Caso deseje enviar sugestões ou obter informações adicionais, 
acesse nosso website, http://www.hytera.cn. 
 
Conformidade com Normas e Diretrizes de Exposição a 
Energia de Rádiofrequência 
Seu rádio foi projetado e testado para satisfazer uma série de 
padrões e diretrizes nacionais e internacionais (relacionados 
abaixo) referentes à exposição humana a energia eletromagnética 
de rádiofrequência. Este rádio respeita os limites de exposição 
estabelecidos pela IEEE e pela ICNIRP referentes a exposição 
ambiental a RF controlada/ocupacional com fator de serviço de até 
50% em transmissão e está autorizado pela FCC para uso 
ocupacional apenas. Com relação à mensuração de energia de RF 
para cumprimento das diretrizes de exposição da FCC, seu rádio 
emite energia de RF mensurável apenas durante a transmissão 
(quando você fala), mas não durante a recepção (quando você 
escuta) ou em modo standby. 
 
 
 
 
 
 
 

Seu rádio cumpre as seguintes normas e diretrizes referentes a 
exposição a energia de RF: 
 Comitê Federal de Comunicações dos Estados Unidos da 

América (FCC), Código de Regulamentos Federais; 47CRF. 
seção 2, item J 

 Instituto Americano de Normas Nacionais (ANS)/Instituto de 
Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95.  Edição de 1-
1992 

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

 Comitê Internacional de Proteção Contra Radiação Não-
Ionizante ICNIRP), 1998. 

Instruções de Uso e Diretrizes para Treinamento 
Para assegurar ótimo desempenho e conformidade com os limites 
de exposição ambiental a energia de RF ocupacional/controlada 
determinados pelas normas e procedimentos supracitados, os 
usuários não devem transmitir por mais de 50% do tempo e devem 
invariavelmente adotar os seguintes procedimentos: 
Transmissão e Recepção 
Para transmitir (falar), pressione a tecla PTT (Push-To-Talk); para 
receber; libere a tecla PTT. 
  



 
 

Informações sobre a Autorização do FCC 
 

Seção 15 Conformidade 
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com 
os limites estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B de 
acordo com a seção 15 das Normas da FCC. Referidos limites são 
projetados para oferecer razoável proteção contra interferências 
prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, 
utiliza e é capaz de emitir energia de rádiofrequência e, caso não 
seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar 
interferências prejudiciais a comunicações por rádio. Entretanto, 
não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma 
determinada instalação. Caso este equipamento cause 
interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que 
pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, 
sugere-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio da 
aplicação de uma ou várias das seguintes medidas: 

 Redirecionar ou reposicionar a antena receptora. 
 Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. 
 Conectar o equipamento a uma tomada com circuito diferente 

daquele ao qual o receptor está conectado. 
 Consultar o revendedor ou um técnico de Rádio/TV experiente 

para obter assistência. 
 
Requisitos para a Obtenção de Autorização do FCC 
É necessária a autorização do Comitê Federal de Comunicações 
dos Estados Unidos da América (FCC) prévia ao uso do 
equipamento. Seu revendedor programará cada rádio com 
frequências, códigos de sinalização etc. autorizados para você e 
estará à sua disposição para atender suas necessidades de 
comunicação de acordo com a expansão de seu sistema. Para 
obter informações adicionais, entre em contato com seu 
revendedor. 
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Verificação dos Componentes da Embalagem 
 
Abra a embalagem cuidadosamente e certifique-se de que todos os componentes abaixo estejam inclusos. Caso algum dos componentes 
abaixo esteja danificado ou faltando, entre em contato com seu revendedor. 
 
 

 Repetidora  Kit de Instalação do Duplexador  Cabo de Alimentação 

 

 

 

 
 

 Manual do Proprietário   
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Visão Geral da Repetidora 

Painel Frontal Painel Traseiro 

 
No. Nome do Componente No. Nome do Componente 

1 
Indicador do Modo 
Análogo 

2 
Indicador de Recepção do 
Slot 2 

3 
Indicador de 
Transmissão do Slot 2 

4 Indicador de Modo Digital 

5 
Indicador de 
Transmissão do Slot 1 

6 
Indicador de Recepção do 
Slot 1 

7 Indicador de Alarme 8 Visor LCD 

9 Tecla de Canal Acima * 10 
Botão de Controle de 
Volume / Indicador de 
Alimentação 

11 Tomada Auxiliar 12 
Indicador de Modo da 
Repetidora 

13 Teclas Programáveis * 14 
Botão de Navegação do 
Menu 

15 Tecla de Canal Abaixo * 16 Alto-Falante 
 

No. Nome do Componente No. Nome do Componente 

1 
Conector da Antena de 
Transmissão 

2 Conector Opcional 1 

3 
Conector da Antena 
Duplex/Recepção 

4 Conector Opcional 2 

5 
Tomada de Teste/ 
Monitoramento 

6 Tomada Acessória 

7 
Entrada de Alimentação 
DC 

8 Porta Ethernet * 

9 Parafuso Terra   
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Noções Gerais sobre a Repetidora 

Componentes Internos 

 
 

No. Nome do Componente No. Nome do Componente 

1 
Indicador do Modo 
Análogo 

2 Painel Frontal 

3 
Módulo Amplificador de 
RF  

4 Módulo Excitador 

5 Módulo de Recepção   
 
 
 
 
 
 
 

Instalação 
 

Para garantir ótimo desempenho e confiabilidade de sua repetidora 
instale-a corretamente. Antes de instalar sua repetidora, leia os 
seguintes requisitos para instalação e instruções cuidadosamente: 

Noções Gerais sobre a Instalação 
As informações abaixo consistem em noções básicas sobre a 
instalação da repetidora e de equipamentos auxiliares. 
 Desembale e verifique a integridade do equipamento. 
 Realize um teste de verificação das funções antes da 

instalação do equipamento e configure os parâmetros. 
 Preste atenção especialmente nas condições ambientais do 

local, nos requisitos para instalação, na proteção elétrica (fio 
terra) e contra raios. 

 Instale o equipamento no local. 
 Faça todas as instalações elétricas e de cabos necessárias, 

incluindo: 
- Cabo de alimentação DC 
- Cabos coaxiais para antenas de transmissão e recepção 

(cabo você utilize duas antenas) 
 Realize o teste de verificação das funções antes da instalação 

do equipamento para executar a instalação adequada. 
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Instalação 
 

Antes da Instalação 
Antes de ligar a repetidora à energia local de instalação, é 
aconselhável que você verifique o funcionamento correto do 
equipamento. 
1. Ligação à Energia 
Antes de ligar a repetidora à energia, certifique-se de que a 
voltagem da fonte de alimentação DC ou da bateria esteja em 
conformidade com o limite de voltagem da repetidora. A seguir, 
conecte a fonte de alimentação DC ou a bateria para fornecer 
energia à repetidora. 
2. Verificação do Funcionamento Adequado 
É possível verificar o funcionamento da repetidora através dos 8 
indicadores LED localizados no painel frontal do equipamento. 
Após verificar o funcionamento adequado, configure os parâmetros 
da repetidora. 

 
Advertência: É possível ocorrer o superaquecimento de 
alguns componentes da repetidora durante o funcionamento 
do equipamento. Desligue-a da energia e espere até que a 
repetidora esteja suficientemente resfriada antes de tocar no 
equipamento. 

3. Configuração dos Parâmetros 
Os parâmetros de sua repetidora podem ser personalizados, tais 
como frequência de transmissão/recepção e potência de 
transmissão e sinalização, de acordo com as necessidades do 
usuário. Após a configuração dos parâmetros haver sido concluída, 
a instalação no local poderá ser realizada. 

Requisitos para a Instalação 
1. Condições Ambientais do Local de Instalação Pretendido 
Local 
A repetidora poderá ser instalada em qualquer local adequado para 
equipamentos eletrônicos para comunicação desde que as 
condições ambientais não excedam as especificações do 
equipamento referentes a temperatura, umidade e qualidade do ar. 
 Temperatura de Funcionamento 
-300C a +600C 
Essa deverá ser a temperatura verificada nas proximidades da 
repetidora. Por exemplo, caso a repetidora esteja montada em um 
gabinete, a temperatura dentro do gabinete deverá ser verificada. 
 Umidade 
As condições de umidade não devem exceder 95% da umidade 
relativa a 500C.  
 Qualidade do Ar 
Para equipamentos em funcionamento em áreas ambientalmente 
controladas e com o suporte da repetidora montado, o nível de 
partículas aéreas transportadas pelo ar não deverá exceder 
25μg/m3. 
Para equipamentos em funcionamento em áreas não controladas 
ambientalmente e com o gabinete da repetidora montado, o nível 
de partículas aéreas transportadas pelo ar não deverá exceder 
90μg/m3. 
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Instalação 
 

 
Advertência: Caso seja necessário instalar a repetidora em 
áreas geralmente empoeiradas, sujas ou que não atendem 
os requisitos de qualidade do ar, o ar utilizado para resfriar 
os módulos da repetidora deverá ser tratado com 
dispositivos adequados para filtragem. Poeira e sujeira 
acumuladas em módulos e placas de circuito interno não 
são facilmente removidas e podem causar defeitos, tais 
como superaquecimento e conexões elétricas intermitentes. 

2. Ventilação do Equipamento 
O dissipador de calor do amplificador de frequência encontra-se 
equipado com um ventilador de resfriamento utilizado para oferecer 
resfriamento de convecção forçada. Ao planejar a instalação, 
observe as seguintes diretrizes de ventilação: 
 Os gabinetes fornecidos pelo cliente devem estar equipados 

com slots de ventilação ou aberturas para entrada e saída de ar. 
Caso várias repetidoras estejam instaladas em apenas um 
gabinete, certifique-se de que as aberturas de ventilação ao 
redor de cada repetidora possibilitem o resfriamento adequado. 

 Deve haver pelo menos 10 cm de espaço livre entre os 
gabinetes e as passagens de ar assim como paredes ou 
quaisquer outros objetos. 

 Quando vários gabinetes (cada qual equipado com várias 
repetidoras) forem instalados em uma área fechada, certifique-
se de que haja ventilação adequada e leve em consideração o 
uso de ar condicionado ou outros equipamentos climatizadores 
para atender os requisitos de temperatura acima especificados. 

3. Métodos de Instalação do Equipamento 
É possível montar a repetidora em um rack, suporte ou gabinete e o 
equipamento pode ser colocado sobre sua mesa. 
4. Proteção Elétrica (Fio Terra) e Contra Raios  

 
Advertência: A adequada proteção elétrica (fio terra) e 
contra raios no local consiste em um ponto importante a ser 
levado em consideração. A falta de proteção adequada 
contra raios pode causar danos irreparáveis à repetidora. 

O sistema de proteção elétrica (fio terra) e contra raios consiste em 
um dos pontos mais importantes a ser levado em consideração. 
Técnicas adequadas de instalação de fio terra e proteção contra 
raios estão estreitamente relacionadas e a categoria de proteção 
elétrica (fio terra) do local deve ser dividida nas duas seções a 
seguir: 
 Proteção Elétrica (Fio Terra) 
Condutores de proteção terra conduzindo corrente elétrica do 
circuito ou do equipamento no local estão incluídos na categoria de 
proteção elétrica (fio terra). Alguns exemplos incluem fontes de 
alimentação AC e DC para equipamentos no local assim como 
cabos e fio conectados a alarmes ou sensores no local. 
 Proteção Contra Raios 
Proteção adequada contra raios é essencial para garantir uma área 
de comunicações segura e confiável. A repetidora está equipada 
com um parafuso terra localizado no painel traseiro. Esse parafuso 
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Instalação 
 

é utilizado para conectar a repetidora ao condutor de proteção 
elétrica (fio terra) do local. Todos os cabos de antenas e cabos de 
alimentação AC e DC devem ser aterrados e protegidos contra 
raios adequadamente em conformidade com as regras e diretrizes 
especificadas nas seções anteriores. 

Passos de Instalação  
Para a instalação da repetidora serão necessárias uma chave de 
fenda Philips (chave de fenda para parafuso estrela), uma chave de 
fenda Torx (T10) e uma chave de pino. 

 
Advertência: Certifique-se de tomar precauções contra 
descargas eletrostáticas caso seja necessário remover 
algum componente da repetidora. 

Os passos de instalação são os seguintes: 
1.  Instale a repetidora em um rack, suporte ou gabinete. 
2.  Conecte os acessórios à repetidora, incluindo cabos de antenas 

e cabos de alimentação. 
Caso seja necessário instalar um duplexador 
Caso a repetidora necessite de um duplexador para funcionar, será 
necessário adotar os seguintes passos de instalação antes dos 
passos (1) e (2) acima especificados. 
1.  Solte os três parafusos do suporte com uma chave Philips. 

 
2. Instale o duplexador opcional e o suporte. Certifique-se de seguir 

as especificações dos dois conectores de antenas no duplexador 
a fim de determinar qual conector deverá ser conectado ao 
transmissor. Certifique-se de que o conector de antena 
conectado ao transmissor esteja ao lado do painel traseiro da 
repetidora. 

 Use um duplexador fornecido pela Hytera como exemplo. Caso 
o transmissor esteja conectado ao conector de cavidade baixa, o 
duplexador deverá ser instalado com a parte frontal voltada para 
cima (veja a figura abaixo à esquerda); caso o transmissor esteja 
conectado ao conector da cavidade baixa, o duplexador deverá 
ser instalado com a parte frontal voltada para baixo (veja a figura 
abaixo à direita). 
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3. Solte o parafuso na parte traseira da tampa superior e, a seguir, 
puxe a tampa superior para removê-la. 

 

4.  Solte os 6 parafusos travando o dissipador de calor do 
amplificador de frequência, remova todos os cabos de RF, dados 
e alimentação do amplificador de frequência e, finalmente, 
remova o dissipador de calor do amplificador de frequência. 

 

5.  Monte o duplexador e aperte os 2 parafusos dentro da caixa e 
no painel lateral respectivamente. A seguir, monte o dissipador 
de calor do amplificador de frequência e contecte todas as linhas 
e cabos. 

 
Nota: Certifique-se de que os cabos de RF estejam 
conectados adequadamente entre o duplexador e os 
conectores de RF.  

 
Sinal de Transmissão: 
Módulo do excitador -> Módulo Amplificador de Frequência -> 
Conector de transmissão do duplexador -> Conector de antena do 
duplexador -> Conector de antena duplex/recepção (painel traseiro) 
Sinal de Recepção: 
Conector de antena duplex/recepção (painel traseiro) -> Conector 
de antena do duplexador -> Conector de Recepção do Duplexador   
-> Módulo de recepção 
Diagramas da Unidade Montada 
 

Duplexador Montado com Parte Frontal Voltada para Cima 
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Instalação 
 
Duplexador Montado com Parte Frontal Voltada para Baixo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conexões Elétricas 
 
Após a repetidora haver sido instalada mecanicamente, as 
conexões elétricas devem ser estabelecidas, o que inclui a 
realização das seguintes conexões: 
 Cabo de alimentação DC 
 Cabos das antenas 
Consulte a ilustração do painel traseiro para verificar as posições 
dos conectores. 

Conexões da Fonte de Alimentação 
1.  Conexão de Proteção Elétrica (Fio Terra) 
A repetidora está equipada com um parafuso terra localizado no 
painel traseiro. Conecte os fios terra ao parafuso. 
2.  Conexão à Bateria Reserva ou à Fonte de Alimentação DC 
A repetidora pode ser conectada a uma bateria reserva ou a uma 
fonte de alimentação DC regulada. 
O sistema de bateria reserva ou fonte DC é conectado à repetidora 
através de uma entrada de alimentação DC na parte traseira da 
repetidora (consulte a ilustração do painel traseiro). 
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Conexões Elétricas 
 

 
Advertência:  
1. Antes de realizar a conexão, certifique-se de que o 
sistema de bateria reserva ou a fonte de alimentação DC 
possua limitador de corrente. Uma vez que há um alto 
consumo de corrente para a transmissão, a configuração 
inadequada do limitador de corrente pode causar falhas na 
transmissão. 
2. A repetidora pode ser conectada a uma bateria que esteja 
em conformidade com as regulamentações elétricas 
aplicáveis ao país do usuário final. Caso a autonomia da 
bateria esgote completamente, recomenda-se que bateria 
seja recarregada com um carregador externo. Remova a 
bateria da repetidora ao carregá-la. 

Conexões das Antenas de RF 
As antenas de transmissão e recepção estão conectadas a dois 
conectores distintos (conforme mostrado na ilustração do painel 
traseiro) e deve haver isolamento adequado de 75 dB UHF ou 85 
dB VHF entre elas. Caso apenas uma antena esteja conectada 
através do duplexador, é necessário um isolamento de pelo menos 
75 dB ou 85 DB VHF entre as portas da antena de transmissão e 
recepção. 

 
Advertência:  
Certifique-se de que todas as fontes de energia estejam 
desligadas antes de desconectar a antena de transmissão. 

 

1. Escolha do Duplexador 
A escolha do duplexador é essencial para o desempenho do 
sistema. É possível utilizar um duplexador rejeita-banda (notch) que 
não esteja situado em locais com alta densidade de RF. Caso a 
repetidora seja utilizada em locais com alta densidade de RF, 
recomenda-se o uso de um duplexador passa-banda (pass-notch). 
O duplexador deve ser capaz de suportar pelo menos 50W de 
modo ininterrupto. Para um ótimo desempenho do sistema, a perda 
de inserção deve ser inferior a 2dB. 
2. Escola da Antena 
A escolha da antena também é essencial para o desempenho do 
sistema. A antena selecionada deve possuir impedância de 50 Ohm 
e capacidade mínima de 50W. Antenas de alto ganho podem ser 
utilizadas para aumentar a cobertura do sistema. Ao selecionar 
antenas de alto ganho, preste atenção às restrições de autorização 
de uso. É possível que alguns serviços ou algumas regiões 
estabeleçam limitações de radiação de sistema ou ganho da antena. 
A antena deve estar conectada ao duplexador com uma linha de 
transmissão de 50 Ohm de alta qualidade (por exemplo, cabos 
HELIAX da Andrew). A linha deve possuir conectores que 
combinem com os conectores do duplexador e da antena. 

 
Advertência:  
É importante que os cabos da antena possuam proteção 
elétrica (fio terra) no ponto de entrada do edifício. Todos os 
aspectos do design da antena devem estar em 
conformidade com as regulamentações locais pertinentes. 
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Ícone de Status (Potência de Transmissão) 
Modo da Repetidora 
 

Nome do Canal (programável por seu 
revendedor) 
 

                    

 

 

Lista de Verificação Após a Instalação  
 
Após a instalação mecânica da repetidora e da realização de todas 
as conexões elétricas, a fonte de energia pode ser ligada e deve-se 
verificar o funcionamento adequado da repetidora. 
1.  Ligação da Fonte de Energia 
Antes de ligar a repetidora à fonte de energia, certifique-se de que 
todas as placas estejam amparadas de modo seguro nos 
conectores pertinentes no painel traseiro e que todos os cabos de 
RF estejam conectados de modo seguro. 
Ligue a fonte de alimentação DC para fornecer energia à 
repetidora. 
2. Verificação do Funcionamento Adequado 
O funcionamento da repetidora deve ser indicado através dos 8 
indicadores LED situados no painel frontal assim como através dos 
comandos do visor LCD. 

 
Advertência: É possível ocorrer o superaquecimento de 
alguns componentes da repetidora durante o funcionamento 
do equipamento. Desligue-a da energia e espere até que a 
repetidora esteja suficientemente resfriada antes de tocar no 
equipamento. 

 

 

Indicações de Status  

Ícones do Visor LCD 
O visor LCD de sua repetidora exibe o status da repetidora e os 
itens do menu. Os ícones exibidos no visor são mostrados a seguir. 
 Tela no Modo Standby 

          
 Ícones de Status 

Nome 
do Ícone 

Ícone Status da Repetidora 

Ícones de 
Potência de 
Transmissão 

 
Potência de transmissão baixa no canal 
selecionado 

 
Potência de transmissão alta no canal 
selecionado 
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Indicações de Status 

Indicador LED 
Indicador LED Status da Repetidora 

Indicador de Alimentação 
aceso na cor verde 

A repetidora está sendo ligada 

Indicador de alarme 
aceso na cor vermelha 

Repetidora soando o alarme 
devido à falha de algum 
componente (verifique o comando 
do visor LCD e siga as instruções 
especificadas na seção 
"Informações sobre Alarmes" para 
obter a solução do problema.) 

Indicador do Modo da 
Repetidora aceso na cor 
verde 

Repetidora funcionando no Modo 
da Repetidora (RM) 

Indicador do Modo da 
Repetidora desligado 

Repetidora funcionando no Modo 
Base da Repetidora (RBM) 

Indicador de Transmissão 
do Slot 1 aceso na cor 
vermelha 

Repetidora transmitindo (análogo) / 
repetidora transmitindo no slot 1 
(digital) 

Indicador de Transmissão 
do Slot 1 piscando na cor 
vermelha 

Bloqueio do canal ocupado * / 
Interrupção de transmissão * 

 

 

 

Indicador de Transmissão 
do Slot 1 aceso na cor 
vermelha 

Repetidora transmitindo no slot 2 
(digital) 

Indicador de Transmissão 
do Slot 2 piscando na cor 
vermelha 

Bloqueio do canal ocupado * / 
Interrupção de transmissão * 

Indicador de Recepção do 
Slot 1 aceso na cor verde 

Repetidora recebendo (análogo) / 
repetidora recebendo no slot 1 
(digital) 

Indicador de Recepção do 
Slot 2 piscando na cor 
verde 

Monitorando * 

Indicador de Recepção do 
Slot 2 aceso na cor verde 

Repetidora recebendo (análogo) / 
repetidora recebendo no slot 2 
(digital) 

Indicador de Modo 
Análogo aceso na cor 
amarela 

Repetidora funcionando no modo 
análogo 

Indicador de Modo Digital 
aceso na cor azul 

Repetidora funcionando no modo 
digital 
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Operações Básicas 

Ligar/Desligar a Repetidora 
Conecte a repetidora à fonte DC para ligar o equipamento. Ao 
realizar essa operação, o Indicador de Alimentação acenderá na 
cor verde e a repetidora exibirá a tela inicial. 

Para desligar a repetidora, desconecte-a da fonte DC.  

Ajustar o Volume 
Quando a repetidora estiver funcionando no modo análogo, gire o 
botão de Controle de Volume no sentido horário para aumentar o 
volume e no sentido anti-horário para abaixar o volume. 

Quando a repetidora estiver funcionando no modo digital, o alto-
falante não reproduzirá áudio e não será possível ajustar o volume 
através do botão. 

Ajustar o Nível de Potência 
Seu revendedor poderá configurar a potência de transmissão na 
posição alta ou baixa. 
O visor LCD exibe o ícone na potência alta e o ícone  na 
potência baixa. Na potência alta é possível otimizar a cobertura da 
repetidora para se comunicar com terminais situados em locais 
mais distantes. 
 

Luz de Fundo 
Em condições de iluminação insuficiente, a ativação da luz de 
fundo possibilita a iluminação do visor LCD e de todas as teclas do 
painel frontal, facilitando a operação do usuário. 
Seu revendedor poderá configurar a operação da luz de fundo em 
um dos seguintes modos: 
 Controlado: em qualquer operação executada com os botões 

ou teclas assim como transmissão/recepção de sinais a luz de 
fundo acenderá. Caso nenhuma das operações acima seja 
executada, a luz de fundo apagará automaticamente após um 
período de tempo especificado. 

 Habilitado: Se a repetidora estiver ligada, a luz de fundo 
permanecerá acessa o tempo todo. 

 
Nota: Quando houver indicação de alarme, a luz de fundo 
permanecerá acesa até que o alarme cesse. A seguir, 
retornará ao modo de operação inicial. 

Bloquear/Desbloquear o Painel Frontal 
Seu revendedor poderá bloquear os botões e as teclas frontais a 
fim de evitar o funcionamento acidental do equipamento. 

 
Nota: Seu revendedor deverá reprogramar a repetidora para 
que o painel frontal seja desbloqueado. 
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Navegação no Menu
 

 

Radio Info ("Informações sobre o Rádio") 

 
Nesse menu, é possível visualizar informações básicas sobre sua 
repetidora, incluindo número de série, modelo do rádio, faixa de 
frequência, versão do firmware etc. 
Para acessar esse menu: 
1.  Na tela inicial, pressione o botão de Navegação no Menu para 

acessar o menu principal. 
2. Gire o botão para selecionar a opção "Radio Info" ("Informações 

sobre o Rádio"). 
3.  Pressione o botão novamente para visualizar as informações 

básicas sobre a repetidora. 
A seguir, gire o botão para rolar a tela para cima ou para baixo. 
Para sair, basta pressionar o botão. 

Channel Info ("Informações sobre o Canal") 

 
Nesse menu é possível visualizar informações sobre o canal 
selecionado, incluindo nome do canal, frequência de 
transmissão/recepção, espaçamento de canais (modo análogo 
apenas), CTCSS/CDCSS de transmissão/recepção (modo análogo 
apenas), código de cores (modo digital apenas) etc. 
Para acessar esse menu: 
1.  Na tela inicial, pressione o botão de Navegação no Menu para 

acessar o menu principal. 
2. Gire o botão para selecionar a opção "Channel Info" 

("Informações sobre o Canal"). 
3.  Pressione o botão novamente para visualizar as informações 

básicas sobre a repetidora. 
A seguir, gire o botão para rolar a tela para cima ou para baixo. 
Para sair, basta pressionar o botão. 

Sair 
Para sair do menu principal, gire o botão de Navegação no Menu 
para selecionar o opção "Exit" ("Sair") e, a seguir, pressione o 
botão. 
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Informações sobre Alarmes 
 
A repetidora é capaz de detectar automaticamente o status de 
funcionamento em tempo real, incluindo superaquecimento do 
amplificador de frequência, potência incidente fraca, taxa de onda 
estacionário (VSWR) baixa, voltagem baixa/alta e defeito do 
ventilador. Quando ocorrer alguma dessas situações, o visor LCD 
exibirá um comanda e o Indicador de Alarme acenderá na cor 
vermelha.  

Alarme de Superaquecimento 
Quando a temperatura do módulo de amplificação de frequência 
exceder o limite normal, o Indicador de Alarme acenderá na cor 
vermelha e o visor LCD exibirá o seguinte comando: 

 
A seguir, a repetidora desabilitará a transmissão e você deverá: 
1. Verificar se a temperatura de superfície do dissipador de calor 

do amplificador de frequência excede 800C . Em caso afirmativo, 
executar os passos 2 e 3 para identificar a falha. 

 
Advertência: O dissipador de calor do amplificador de 
frequência pode superaquecer nesse momento. Portanto 
NÃO toque na repetidora. Utilize um termômetro digital com 

termopar para medir a temperatura. 
2. Verificar se a temperatura ambiente e a ventilação do 

equipamento atendem as exigências de instalação no local 
especificadas anteriormente. 

3. Verificar se a conexão entre o transmissor e os cabos das 
antenas ou de RF estão frouxas ou soltas. Em caso afirmativo, 
apertar a conexão ou substituir os cabos. Uma conexão 
deficiente entre eles pode aumentar a potência de transmissão 
e, por conseguinte, superaquecer o dissipador de calor do 
amplificador de frequência. 

4. Caso não seja possível detectar as condições acima 
especificadas, entrar em contato com seu revendedor local para 
obter assistência técnica. 

Alarme de Defeito do Ventilador 
Quando o ventilador apresentar defeito no funcionamento, o 
Indicador de Alarme acenderá na cor vermelha e o visor LCD 
exibirá o seguinte comando: 
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Informações sobre Alarmes 

A seguir, a repetidora comutará automaticamente para a potência 
de transmissão baixa a fim de proteger o transmissor contra 
superaquecimento. 
Você deverá: 
1. Verificar se o ventilador está sendo bloqueado por algum objeto 

sólido. Em caso afirmativo, remover o objeto. 
2. Caso não seja possível solucionar o problema, entrar em contato 

com seu revendedor local para obter assistência técnica. 
Caso o ventilador volte a funcionar normalmente, o comando do 
visor LCD desaparecerá e o Indicador de Alarme será desligado. 

Alarme VSWR 
Se a taxa de onda estacionária (VSWR) estiver alta no conector da 
antena de transmissão, o amplificador de frequência pode ser 
danificado e pode ocorrer falhas de transmissão. 
Quando a taxa VSWR exceder a faixa normal, o Indicador de 
Alarme acenderá na cor vermelha e o visor LCD exibirá o seguinte 
comando: 

 
A seguir, a repetidora comutará automaticamente para a potência 
de transmissão baixa. 
Você deverá: 
1. Verificar se a taxa de transmissão encontra-se dentro da faixa de 

frequência da antena. Em caso negativo, entrar em contato com 
seu revendedor local para providenciar a substituição da antena. 
A escolha de uma antena inapropriada poderá comprometer o 
bom desempenho de transmissão e até prejudicar a 
transmissão. 

2. Verificar se a conexão entre o transmissor e os cabos das 
antenas ou de RF estão frouxas ou soltas. Em caso afirmativo, 
aperte a conexão ou substitua os cabos.  

3. Caso não seja possível solucionar o problema, entrar em contato 
com seu revendedor local para obter assistência técnica. 

Caso a taxa VSWR volte à faixa normal, o comando do visor LCD 
desaparecerá e o Indicador de Alarme será desligado. 
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Informações sobre Alarmes 
 

Alarme de Potência Incidente Fraca 
Quando a potência incidente estiver abaixo do valor 
preestabelecido, o Indicador de Alarme acenderá na cor vermelha e 
o visor LCD exibirá o seguinte comando: 

 
A seguir, a repetidora continuará ou interromperá a transmissão de 
acordo com o status da repetidora detectado no momento. 
Você deverá: 
1. Verificar se a conexão entre o transmissor e os cabos das 

antenas ou de RF estão frouxas ou soltas. Em caso afirmativo, 
apertar a conexão ou substituir os cabos.  

2. Caso não seja possível solucionar o problema, entrar em contato 
com seu revendedor local para obter assistência técnica. 

Quando o valor normal da potência incidente for restabelecido, o 
comando do visor LCD desaparecerá e o Indicador de Alarme será 
desligado. 
 
 
 

Alarme de Tensão Baixa ou Sobretensão 
Quando a tensão estiver abaixo ou acima do limite normal para 
funcionamento (11V-15,6V) da repetidora, o Indicador de Alarme 
acenderá na cor vermelha e o visor LCD exibirá o seguinte 
comando: 

 
            Alarme de Tensão Baixa         Alarme de Sobretensão 
 
A seguir, o funcionamento da repetidora será automaticamente 
interrompido, mas o comando do visor LCD continuará a ser 
mostrado. 
Você deverá: 
1. Utilizar uma voltímetro para verificar se a tensão de entrada da 

fonte de alimentação DC está normal, principalmente se a 
tensão estiver abaixo da faixa normal durante a transmissão. Em 
caso afirmativo, substituir a fonte de alimentação DC ou a 
bateria reserva.  

2. Verificar se a conexão entre a repetidora e o cabo de 
alimentação DC está frouxa ou solta. Em caso afirmativo, apertar 
a conexão ou substituir o cabo. 
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Informações sobre Alarmes 
 
3. Caso não seja possível solucionar o problema, entrar em contato 

com seu revendedor local para obter assistência técnica. 

 
Advertência: Caso detecte-se a ocorrência de tensão baixa 
quando a repetidora estiver sendo alimentada pela bateria 
reserva, a bateria deverá ser recarregada com um 
carregador externo. Remova a bateria da repetidora ao 
carregá-la. 

 
Quando o faixa normal da tensão for restabelecida, o comando do 
visor LCD desaparecerá e o Indicador de Alarme será desligado. 
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Solução de Problemas 
 

Problema Análise Solução 
Não é possível ligar a 
repetidora. 

a. O cabo de alimentação não está conectado ou está 
conectado inadequadamente à tomada. 
b. O fusível do cabo de alimentação está avariado. 

a. Conecte o cabo de alimentação adequadamente e 
certifique-se de que a conexão esteja correta. 
b. Verifique se o fusível DC queimou e, em caso 
afirmativo, substitua-o por outro novo. 

Os membros do grupo não 
conseguem falar entre si ou 
não é possível estabelecer a 
comunicação da repetidora 
com um rádio assinante. 

a. A frequência de transmissão/recepção da 
repetidora está inconsistente com aquela dos 
terminais portáteis/móveis. 
b. Falha em repetir sinal útil devido a um forte sinal de 
interferência. 
c. O membro do grupo está fora da área de cobertura 
da repetidora. 

a. Reconfigure as frequências. 
b. Caso não seja possível eliminar ou ignorar a fonte 
causadora da interferência, comute para operar em 
outras frequências. 
c. Dirija-se à área de cobertura da repetidora.  
 

Os membros do grupo não 
conseguem falar entre si 
embora haja sinal de 
recepção. 

a. Sua identidade ID está inconsistente com a 
identidade ID dos outros membros do grupo. 
b. CTCSS/CDCSS inconsistente. 

a. Defina sua identidade ID como sendo a mesma dos 
demais membros. 
b. Reconfigure CTCSS/CDCSS. 

Raio de comunicação 
pequeno ou áudio de má 
qualidade. 

a. Vazamento de energia de sinal devido a avaria em 
cabo de conexão. 
b. Conexão frouxa ou solta entre o conector da 
antena e o cabo. 
c. Avaria invisível no cabo. 
d. O duplexador não está configurado 
adequadamente (caso o duplexador esteja montado). 

a. Substitua o cabo por outro novo, caso necessário. 
b. Aperte a conexão ou substitua o plugue do cabo 
por outro novo, caso necessário. 
c. Substitua o cabo por outro novo. 
d. Entre em contato com o fabricante ou com seu 
revendedor para reconfigurar o duplexador. 

Caso as soluções acima não resolvam seus problemas ou porventura você enfrente outros problemas, entre em contato conosco ou com seu 
revendedor local para obter assistência técnica adicional. 
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Cuidado e Limpeza
 
Para garantir um ótimo desempenho assim como uma longa vida 
útil de sua repetidora, siga as dicas abaixo. 
Cuidados com a Repetidora 
 Mantenha a repetidora em local com boa ventilação e dissipação 

de calor para facilitar seu normal funcionamento. 
 Não coloque objetos irrelevantes na parte superior da repetidora 

para assegurar uma dissipação de calor adequada. 
 Não coloque a repetidora em contato com soluções ou agentes 

corrosivos ou água. 
Limpeza da Repetidora 
 Retire a poeira e partículas minúsculas dos componentes da 

repetidora regularmente com uma escova ou um pano limpo e 
seco. 

 Utilize um tecido que não seja de lã com limpador neutro para 
limpar as teclas, os botões de controle, o visor LCD e as 
tomadas após um longo tempo de uso. Não utilize preparados 
químicos, tais como removedores de manchas, álcool, sprays ou 
preparados a base de óleo. Certifique-se de que a repetidora 
esteja totalmente seca antes de utilizá-la. 

 
Advertência: Desligue a repetidora antes de realizar a 
limpeza. 
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Acessórios Opcionais 
 
Os principais acessórios opcionais para a repetidora são mostrados a seguir. Entre em contato com seu revendedor local para obter 
informações sobre outros acessórios. 
 

   

Microfone de Mão SM16A1* 
Microfone de Mesa 

SM10A1* 
Fonte de Alimentação Externa (320W, 

aplicável para bateria reserva) PS22002 
   

   
Cabo de Programação  

(Porta USB) PC37 
Antena Ominidirecional Antena Direcional 

 

 
Nota: Utilize os acessórios especificados pela Hytera apenas. A Hytera não se responsabiliza por perdas e danos 
devido ao uso de acessórios não autorizados.   

 


