
Prefácio 

Obrigado por adquirir o Rádio Portátil Digital Hytera DMR. Como um produto construído com o padrão 

DMR, é dotado de design ergonômico, funções digitais e de qualidade notável para renovar a sua 

experiência e permitir-lhe responder às situações emergentes. 

Para obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual e o livreto de Informações 

de segurança fornecidas antes de utilizá-lo. 

 

Este manual se aplica aos seguintes modelos: 

PD706 

PD706G 

PD706G U(1) 

PD706G U(3) 
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Ícones de instrução 

Os seguintes ícones restão disponíveis neste manual: 

 

Ícones de alerta 

 Advertência: indica situações que podem causa danos ao seu produto. 

 Nota: Indica sugestões que podem auxiliá-lo a fazer melhor uso do seu rádio. 

 

Ícones de função 

: Indica funções que estão disponíveis apenas nos canais digitais. 

: Indica as funções disponíveis apenas nos canais analógicos. 

As funções que não são indicadas com nenhum ícone de função estão disponíveis tanto nos canais 

digitais como nos canais análogos. 

 

Explicação de termos 

 

Operação de tecla 

 

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

 Toque longo: manter a tecla pressionada por um período predefinido de 2 segundos (tempo 

padrão de 2 segundos);  

 Manter pressionada: pressionar uma tecla e mantê-la pressionada.  

 

Chamada Particular 

A chamada particular é iniciada por um único usuário para outro usuário, envolvendo a parte 

chamadora e a parte receptora apenas.  

Chamada em grupo 

A chamada em grupo é iniciada por um único usuário para um grupo, envolvendo a parte chamadora e 
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todos os membros do grupo  

 

Chamada para todos 

A chamada para todos é iniciada para todos os usuários de um canal. Ela é utilizada para enviar 

notificações importantes.  

 

Squelch ("Silenciador")  

Essa técnologia pode remover ruídos excessivos de fundo, melhorando a qualidade de sua 

comunicação. 

 

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. 

Patente dos EUA N ° s 6.912.495 B2 #, # 6199037 B1, # 5870405, 5826222 #, # 5754974, 5701390 #, # 

5715365, 5649050 #, # 5630011, 5581656 #, # 5517511, 5491772 #, # 5247579, 5226084 e # # 
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5195166 . 

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. 

 

Informação de radiação Radio Frequencia (RF) 

Perfil de radiação RF 

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

são transmitidos. A tecnologia RF é amplamente utilizado na comunicação, medicina, processamento de 

alimentos e demais áreas de atuação. Ela pode gerar radiação durante a utilização. 

 

Segurança de radiação RF 

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

engenharia, medicina e saúde, estão em trabalho com organizações internacionais para desenvolver 

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

 Comitê Federal de Comunicações dos Estados Unidos da América (FCC), Código de Regulamentos 

Federais: 47CFR parte 2 sub-parte J: 

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

(IEEE) C95. 1-1992; 

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

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

 

 

 

http://www.hytera.cn/
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Regulamentos da FCC 

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

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

EUA  e o fabricante deve colocar uma etiqueta de radio freqüencia (RF) sobre o produto para informar 

os usuários de instruções operacionais, como também para melhorar a sua saúde ocupacional contra a 

exposição à energia de radio frequencia (RF). 

Como uma empresa consciente centrada no usuário, Hytera cumpre rigorosamente as exigências 

anteriores de concepção, produção e teste. 

 

Conformidade regulamentar da CE (Comunidade Européia) 

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

essenciais e outras disposições relevantes da directiva 1999/5/CE. Por favor, note que a informação 

acima é aplicável a países da CE (comunidade européia) apenas. 

[微软用户1] 
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Conteúdo 

 

Verificação dos itens da embalagem ........................................................... Erro! Indicador não definido. 

Visão geral do produto ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Controles do Produto ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Teclas programáveis........................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Antes de utilizar o equipamento ................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Carregamento da bateria ................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Montagem dos acessórios ................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Indicação de status  ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Indicador LED ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Operações Básicas ...................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Ligar/Desligar o Rádio ........................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Ajustar o Volume ................................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Selecionar a Zona .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Selecionar o Canal ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Comutar o modo do canal .................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Chamada ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Transmitir uma chamada Particular  ..................................................................................... 15 

Transmitir uma chamada em Grupo  .................................................................................... 16 

Transmitir uma Chamada para Todos  .................................................................................. 16 

Transmitir uma Chamada em Canais Analógicos  .................... Erro! Indicador não definido. 

Funções e Operações .................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Ajustar Nível de Potência ................................................................................................................ 17 

Scan (Varredura) ............................................................................................................................. 17 

Chamada Direta ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Monitoramento  .......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Squelch (Silenciador) Desligado  ............................................ Erro! Indicador não definido. 

Emergência ........................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
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Ajustar Nível de Squelch  ..................................................................................................... 22 

Indicador de Carga de Bateria ........................................................... Erro! Indicador não definido. 

Man Down “Homem no Chão” ( opcional ) ........................................ Erro! Indicador não definido. 

Codificador /Criptografar  ............................................................................................ 24 

Bloqueio do Canal Ocupado .............................................................. Erro! Indicador não definido. 

Temporizador de Transmissão ( TOT ) ............................................... Erro! Indicador não definido. 

Pseudo Trunking  ................................................................................................................... 25 

Microfone ......................................................................................................................................... 25 

Solução de Problemas ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Cuidados e Limpeza..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Acessórios Opcionais. .................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
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V e r i f i c a n d o 

i t e n s  n a  e m b a l a g e m 
Retire o produto cuidadosamente da embalagem e verifique se todos os itens listados abaixo foram 

recebidos. Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o seu representante. 

                                           

Bateria          Carregador   Fonte de alimentação (adaptador) 

                                                         

Antena          Clipe de cinto          Alça  

    

          [微软用户2]                                                                        

 

Manual do proprietário/ folheto de informação de segurança    Unidade de radio 

 

 Nota: A antena varia de acordo com diferentes bandas de frequência. E a banda de freqüência é 

marcada na etiqueta da antena, se não, por favor, consulte o rótulo da unidade de rádio para obter 
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informações da faixa de freqüência. 

 

 

 

Visão geral do produto 

Controle do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○,1  Tecla Lateral ○,2 Tecla PTT ○,3) Tecla Lateral ○,4 Tecla Superior 

○,5  Botão selector de  

canal 

○,6 Alto-Falante ○,7Indicador LED ○,8 Botão liga-desliga/ 

Controle de volume do radio 
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○,9 Microfone ○,10 Entrada de 

acessório 

○,11 Trava da 

bateria 

○,12 Antena 

○,13 Clipe de cinto ○,14 Bateria   

Teclas programáveis 

Para maior conveniência, solicite ao seu distribuidor para programar as teclas, SK1 SK2 e TK como 

atalhos para as funções listadas abaixo: 

 

No.  Teclas de atalho Descrição 

1 Zona para cima Para selecionar uma zona desejada 

rapidamente 2 Zona para baixo 

3 Ajustar nivel de potência Para ajustar nível de potência rapidamente 

4 Chamada Direta 
Para se comunicar diretamente com outros 

radios 

5 
Monitoramento  Para ajustar a condição para combinação de 

sinal de entrada 6 
Monitoramento Temporário  

7 
Squelch (Silenciador) Desligado  Para ativar o som do alto-falante sempre, 

mesmo com o portador ausente 8 
Squelch (Selenciador) desligado temporáriamente  

9 Scan (Varredura) Para receber sinais em outros canais 

10 Excluir temporariamente incômodo 
Para ignorar temporariamente a atividade de 

um canal indesejado 

11 Emergência 
Para pedir ajuda em situações de  

emergência 

12 
Ajustar nível de Squelch (Silenciador)  

Para ajustar temporariamente o limiar do 

Squelch (Silenciador) necessário para ativar o 

rádio  

13 Indicador de carga da bateria Para indicar o nível de carga da bateria 
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14 Man Down (Homem no chão) - Opcional Para ativar a emergência, no caso de que o 

rádio está posicionado obliquamente por um 

período de tempo determinado, devido a uma 

situação inesperada 

15 

Codificador / Criptografar  

Codificador/ criptografar 

Para criptografar a sua voz, de modo a 

garantir a privacidade de sua comunicação 

 

Nota: 

(1) Toque longo e curto de uma tecla pode ser atribuído a diferentes funções pelo seu fornecedor. 

(2) O TK é programado como a tecla de emergência por padrão e é programável pelo seu fornecedor. 

 

Antes de usar 

Carregar a bateria 

Utilize apenas o carregador e bateria especificados pela Hytera. O LED do carregador pode indicar o 

processo de carregamento. 

Diagrama de carregamento 
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Preocedimentos 

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

2. Conecte a fonte de alimentação (adaptador) na entrada traseira do carregador. Ver seta ② 

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

4. O processo de carregamento inicia quando o LED acende na cor vermelho e está completa quando 

o LED acende na cor verde. 

 

 Nota: Para obter um desempenho ideal da bateria, carregue a bateria por 5 horas antes de utilizar 

pela primeira vez. 

Indicador de carga 

 

Indicador LED Status de carga 

LED vermelho pisca lentamente. Em espera (sem carga) 
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LED acende da cor vermelha  Carregando 

LED acende da cor laranja  Carga em 90%  

LED acende da cor verde  Carga completa 

LED pisca na cor vermelha rapidamente Falha 

 

  Cuidado: certifique-se de ler o folheto de informações de segurança, para obter a informação de 

segurança necessária 

 

 

 

 

 

Montagem dos acessórios 

Colocar a antena 

Gire a antenna no sentido horário para fixa-la 

 

Para remover a antenna, gire a no sentido anti-horário 

Colocar a bateria 

1. Insira a bateria na parte superior do radio. Veja seta○,1. 

2. Pressione suavemente a parte inferior da bateria até ouvir um clique. Veja a seta○,2. 
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Para remover a bateria, primeiro desligue o radio. Em seguida, deslize a trava da bateria para cima para 

destravar a bateria. 

Fixação o clipe de cinto 

1. Remova os parafusos.  

2. Alinhe os furos parafusos do clipe de cinto com os furos do radio e então aperte os parafusos. 

 

Para remover o clipe de cinto, solte os parafusos. 

Colocar acessório de audio/ cabo de programação 

1. Abrir a tampa do JACK (entrada) de acessório como mostra a seta. 

2. Alinhe o plugue com o JACK (entrada) de acessório 

3. Aperte o parafuso do plugue 

                 

Para remover os acessórios, solte os Parafusos. 
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Advertência: Quando um acessório externo estiver sendo utilizado, o desempenho a prova d'água 

do rádio pode ser comprometido.  

 

Indicação de status 

Indicador LED 

O indicador LED na parte superior vai auxiliá-lo a identificar facilmente o status (estado) atual do rádio. 

 

 

 

 

Indicador LED Status (estado) do rádio 

LED pisca na cor vermelha Ligando 

LED acende na cor vermelha  Transmitindo 

LED acende na cor verde  Recebendo 

LED pisca devagar na cor verde Scaneando (em processo de varredura) 

LED pisca rapido na cor laranja  Emergência 

LED acende na cor laranja  Chamada terminada (dentro do período de tempo predefinido) 

 

 

 

Operações bácisas 
     Ligar/ Desligar o rádio 

Gire o botão “Knob” do Rádio On-Off (ligar-desliagar)/ Volume Control (Controle de Volume) no 

sentido horário / anti-horário até ouvir um clique para ligar / desligar o rádio. 

 

Ajustar o volume 

Após ligar o rário, gire o botão the Radio On-Off/(ligar-desligar)/Volume Control (controle de volume) no 
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sentido horário para aumentar o volume da chamada ou anti-horário para diminuí-lo.  

 

Selecionar a zona 

Uma zona é um grupo de canais que exibem a mesma propriedade e é programada pelo revendedor. O 

rádio suporta três zonas: Zona 1, Zona 2 e Zona 3. Cada zona contém no máximo 16 canais.. 

Você alterna rapidamente para a sua zona desejada pressionando a tecla programada Zone Up or Zone 

Down (Zona para cima ou Zona para baixo). No processo, você vai ouvir um tom de alerta para a Zona 1, 

dois tons de alerta para a Zona 2 e três tons de alerta para a Zona 3. 

Selecionar o canal 

Gite o botão “Knob” Channel Selector (selector de canal) para selecionar o canal desejado. 

 

Comutar o modo do canal 

Cada canal pode ser programado como qualquer canal analógico ou canal digital. Se a zona atual inclui 

tanto canais analógicos e digitais, você comuta rapidamente entre analógico e digital através do Knob 

Seletor de Canal. 

 

Chamada 
 

 

Para garantir um volume ideal do rádio receptor, segure o rádio a aproximadamente 2,5 a 5 centímetros 

de distância de sua boca. 

Chamada Particular  

 

Transmitir uma chamada privada 

 

Em standby mode (modo de espera), mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir uma chamada 

individual para o contato Private Call (chamada privada) pré-definida para o canal atual. 
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Nota: O seu revendedor pode predefinir um contato para cada canal digital. O contato predefinido é 

um contato de chamada particular, um contato de chamada em grupo ou um contato de chamada para 

todos. 

Receber e responder (atender) uma chamada particular 

Quando uma chamada particular é recebida, você a ouve sem qualquer operação e para ligar de volta, 

mantenha a tecla PTT pressionada no período de tempo predefinido. 

Chamada em Grupo  

Transmitir uma chamada em grupo 

 

Em standby mode (modo de espera), mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir uma chamada 

em grupo para o contato de chamada de grupo predefinido para o canal atual. 

 

Receber e responder (atender) uma chamada em grupo 

Quando uma chamada em grupo é recebida, você a ouve sem qualquer operação e para ligar de volta, 

mantenha a tecla PTT pressionada no período de tempo predefinido 

Chamada para Todos  

Transmitir uma chamada para todos 

Em modo de espera, mantenha pressionada a tecla PTT para transmitir uma chamada para todos para o 

contato ligar para todos pré-definido para o canal atual. 

Nota: Você transmite uma chamada para todos somente quando ela é habilitada pelo seu 

representante. 

Receber uma chamada de todos 

Quando uma chamada de todos é recebida, você a ouve sem qualquer operação. 

 Nota: Você não pode responder (atender) a uma ligação para todos. 

 

Chamada em canais analógicos  

Para transmitir em um canal analógico, segure para baixo a tecla PTT e fale ao microfone. Para receber, 
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solte a tecla PTT 

Funções e Operações 
 

Ajustar nível de potência 

Com esse recurso, você muda os níveis de energia rapidamente. Geralmente, recomenda-se a adoção 

de baixa potência para economia da bateria. No entanto, se você não conseguir se comunicar com 

rádios localizados em lugares distantes, com baixa potência, selecione alta potência. 

Operação: 

Pressione a tecla programada Adjust Power Level (ajustar nível de 

potência) para alternar entre alta e baixa potência (de baixa para alta 

potência: soa um tom de alta-frequência; de alta para baixa potência: soa 

um tom de baixa-frequência). 

 

Varredura 

Este recurso permite que você ouça as atividades de comunicação em outros canais para que você 

possa manter uma faixa estreita de membros de sua equipe. 

Operação: 

1. Para ativar o recurso, pressione a tecla programada Scan (varredura) no modo de standby (espera) 

(soa um tom de alta-frequência) ou mude para um canal em que o recurso "Auto Scan" é ativado 

através do software de programação. 

2. Depois que o recurso está ativado, o seu rádio irá escanear, conforme as configurações da lista de 

escaneamento, no canal onde começar o escaneamento. O processo de escanemanto ocorre da 

seguinte forma: 

 Durante o escaneamento, o LED pisca na cor laranja  

 Quando é detectado atividade em um canal, o radio irá ficar no canal para receber atividades 

atuais e o LED acende na cor verde. 
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 Se você não quer ouvir atividades no canal, pressione a tecla Nuisance Temporary Delete 

(apagar incômodo temporáriamente) para remover o canal da lista de escanemanto 

temporariamente. 

 Se você quiser continuar a ficar no canal, pressione a tecla programada monitor 

(Monitoramento) ou Squelch off (Squelch desligado) durante o escaneamento  

3. Para sair do processo de escanemanto, pressione a tecla programada Scan denovo (soa um tom de 

baixa freqüência) 

Falar em volta 

Este recurso permite que você continue a comunicação mesmo quando o repetidor está em mau 

funcionamento ou quando o rádio está fora do alcance do repetidor, mas dentro da faixa de cobertura de 

outros rádios  

Operação: 

Pressione a tecla programada Talk Around (Chamada Direta) para ativar o recurso (soa um tom de 

alta-frequência). Para desativar o recurso, pressione esta tecla novamente (é emitido um tom de baixa 

frequência). 

 

Monitoramento  

Para ajustar condições adequadas para receber sinal, você pode ativar o recurso Monitoramento 

Operação: 

 Pressione a tecla porgramada Monitor para ativar o recurso (é emitido um tom de alta freqüência) 

 Mantenha pressionada a tecla programada Monitor Momentary (Monitoramento Temporário) para 

ativar o recurso (é emitido um tom de alta freqüência). Para desaitvar o recurso, solte essa tecla (é 

emitido um tom de baixa freqüência) 

 

Selenciador desligado  

Se o recurso “Squelch Off” está ativado, o alto-falante irá permanecer ativado não importa se o portador 

está presente. 
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Operação: 

 Pressione a tecla programada Squelch Off para ativar o recurso e o radio emitirá um ruído de fundo 

(é emitido um tom de alta freqüência). Para desativar o recurso, pressione esta tecla novamente (é 

emitido um tom de baixa freqüência) 

 Matenha pressionada a tecla programada Squelch Off Momentary (Squelch desligado 

temporáriamente) para ativar este recurso e o radio emitirá um ruído de fundo (é emitido um tom de 

alta freqüência). Para desativar o recurso, solte esta tecla novamente (é emitido um tom de baixa 

freqüência) 

Emergência 

Em caso de emergência, você pode usar o recurso para pedir a ajuda de seu companheiro ou centro de 

controle. O processo de emergência tem a maior prioridade. Você pode fazer a operação de emergência 

mesmo quando o rádio está transmitindo ou recebendo. 

Para ativar o recurso em um canal, um sistema de emergência deve ser atribuído ao canal através do 

software de programação. Além disso, o tipo de emergência, tipo de identificação de emergência e o 

modo de emergência são configuráveis através do software de programação. 

 

 

Tipo de emergência 

Para cada modo de emergência, existem quatro tipos de emergência disponíveis. Selecione um deles 

através de seu representante: 

 

Tipo de emergência Descrição 

Apenas sirene No modo de emergência, o rádio vai soar um alarme estridente. 

Normal No modo de emergência, o rádio vai dar indicação sonora e visual. 

Silencioso  No modo de emergência, o rádio não irá dar qualquer indicação sonora ou 

visível. 

Silencioso com voz No modo de emergência, o rádio não vai dar qualquer indicação sonora ou 

visual, mas vai receber retorno de voz do companheiro ou centro de controle 

automaticamente. 
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Tipo de Identificação de Emergência  

Seu radio suporta dois tipos de identificação de emergência. Selecione um deles através de seu 

revendedor 

Tipo de identificação de emergência Descrição 

Nenhum Nenhum sinal é usado quando o radio envia informação de 

alarme 

HDC1200 

 

Sinalização HDC1200 é usada quando o rádio envia 

informação de alarme. 

 

Modo de emergência 

O rádio suporta três modos de emergência. Selecione um deles através de seu revendedor (Nota: Para 

os seguintes métodos de operação, tomamos o tipo "normal" como um exemplo). 

 

 

 

 

Modo de emergência Descrição 

Alarme  

 

Neste modo, envie informações de alarme para o seu 

companheiro ou centro de controle pressionando a tecla de 

emergência programada, mas você não poderá falar com 

eles. 

Alarme com Chamada  

 

Neste modo, envie informações de alarme com a tecla de 

emergência programada. Quando o tom do alarme 

desaparece (None) ou após a identificação de emergência é 

enviado (HDC1200), fale ao microfone, permitindo que a sua 

voz e ruído de fundo sejam transmitidos automaticamente 

(você não precisa segurar a tecla PTT). 

Apenas chamada  Neste modo, pressione a tecla de emergência programada 

para ir ao Canal Reverso e falar ao microfone, permitindo que 
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a sua voz e ruído de fundo sejam transmitidos 

automaticamente (você não precisa segurar a tecla PTT). 

 

Operation Methods for Analog Emergency  

Métodos de operação para emergência analógica 

 Alarm (None & HDC1200) 

 Alarme (Nenhum & HDC1200) 

Operação: Pressione a tecla Emergency (de emergência) programada para enviar informações de 

alarme e o LED acende na cor vermelha. (Nenhum: Se "Alarme de Emergência Local" está habilitado 

através do software de programação, um tom de alarme soará) 

Os seguintes métodos estão disponíveis para você sair do modo de emergência: 

1. Uma vez que o ciclo do alarme expira, o radio irá sair do modo de emergência automaticamente. 

2. Toque longo da tecla Emergency (emergêcia) programada 

3. Mantenha pressionada a tecla PTT. O rádio irá transmitir no canal em que o rádio operava antes de 

entrar no modo de emergência. (HDC1200) 

 

 

 Alarme com chamada (nenhum & HDC1200) 

Operação: 

1. Pressione a tecla programada Emergency (de emergência) para enviar informações de alarme e o 

LED acende na cor vermelha. (Nenhum: Se "Alarme de Emergência Local" é habilitado através do 

software de programação, um tom de alarme soará) 

2. Quando o som desaparece (None) ou após a identificação de emergência ser enviada (HDC1200), 

fale ao microfone para fazer uma chamada de emergência. 

3. Quando LED pisca na cor laranja, seu rádio está recebendo. 

Dois métodos estão disponívels para você sair do modo de emergência: 

1. Após o ciclo de alarme predefinido e ciclo de voz expiram, o rádio irá sair do modo de emergência 

automáticamente (Nenhum) 

2. Pressione com um toque longo a tecla programada Emergency (Emergência) 

 Apenas chamada (HDC1200) 
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Operação: 

1. Pressione a tecla programada Emergency (de emergência) para ir ao canal reverso e o LED acende 

na cor vermelha. 

2. Se o recurso de "Alarm with Call to Follow" (alarme com siga a chamada) está habilitado, fale ao 

microfone para fazer uma chamada de emergência quando o LED acende na cor vermelha. 

3. Quando o LED pisca na cor laranja, seu radio está recebendo. 

Para sair do modo emergência, pressione com toque longo na tecla programada Emergency 

(emergência) 

Nota: O seu revendedor pode definir o número de ciclos de alarme e duração de alarme 

(None/Nenhum), número de tentativas corretas e incorretas (HDC1200), o número de ciclos de voz, a 

duração de cada transmissão e intervalo TX. 

Método de operação para emergência digital  

 

 Apenas Chamada  

Operação: 

1. Pressione a tecla programada Emergency (emergência) para ir ao canal reverso 

2. Se o recurso de "Alarm with Call to Follow" (alarme com siga a chamada) é habilitado, fale ao 

microfone para fazer uma chamada de emergência quando o LED acende na cor vermelha. 

3. Quando o LED pisca na cor laranja, seu radio está recebendo. 

 

 

Se os ciclos de voz pré-definidos expirarem, mantenha pressionada a tecla PTT para fazer a chamada 

de emergência de novo (o LED acende na cor vermelha). Após a chamada de emergência ser 

transmitida, por favor, solte a tecla PTT para receber. 

Para sair do modo de emergência, pressione com toque longo a tecla programada de emergência. 

Nota: O seu revendedor pode definir o número de ciclos de voz, a duração de cada transmissão e 

intervalo TX. 

 

Ajustar o nível se selenciador desligado  
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Este recurso permite que você ajuste o limiar do Squelch necessário para o rádio ativar o som. 

Geralmente, "fechado", é usado no ambiente de ruído elevado. Ele requer sinal mais forte para o rádio 

ativar o som. Se o nível do squelch é definido como “Aberto”, o alto-falante irá permanecer ativo 

independentemente se as condições de decodificação são satisfatórias. 

 

Operação: 

 

Pressione a tecla programada Adjust Squelch Level (Ajuste de Nível de squelch) para alternar entre 

“Fechado”, “Aberto” e “Normal” (do “Fechado” para “Aberto” um tom de baixa frequência e som de fundo 

será ouvido; do “Aberto” para “Normal”, um tom agudo será ouvido e o som de fundo desaparece; de 

“Normal” para “Fechado”, um tom agudo será ouvido). 

 

Indicador de carga de bateria 

Esse recurso permite saber o nível atual de carga da bateria 

 

Operação: 

 

Mantenha pressionada a tecla programada Indicador de carga da bateria e o rádio irá dar uma 

indicação específica que representa a carga atual da bateria. Solte a tecla para sair. 

 

 

Indicação Nível de carga da bateria 

LED acende na cor verde Alta 

LED acende na cor laranja Média 

LED acende na cor vermelha Baixa 

LED acende na cor vernelha e o alarme de bateria fraca soa insuficiente 

 

Man Down “Homem no chão” (opcional) 

Com esse recurso o seu rádio da o alarme automaticamente para pedir ajuda ao seu companheiro, se o 

seu rádio está posicionado obliquamente por um determinado período de tempo. 

 

Operação: 

  

1. Para habilitar o recurso, 

 Pressione a tecla programada Man Down (é emitido um tom de alta freqüência); ou 

 Ligue o rádio se o recurso está ativado através do software de programação. 
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1. O rádio soará um tom de pré-alerta se ele está posicionado obliquamente por um período de tempo 

definido e vai entrar no modo de emergência se você não colocá-lo na vertical dentro desse período. 

Para sair do modo de emergência, por favor, coloque-o na posição vertical. 

2. Para desabilitar o recurso. 

 Pressione a tecla programada Man Down (é emitido um tom de baixa freqüência) 

Codificador / Criptografar  

O recurso Scrambler (codificador) / Encrypt (criptografar) pode criptografar seus sinais de áudio para 

evitar a espionagem. Assim a privacidade de sua comunicação é garantida. 

 

Operação: 

 Pressione a tecla programada Scrambler (codificador) / Encrypt (criptografar) para ativar 

Scrambler ou Criptografar no canal atual (é emitido um tom de alta frequência), pressione a tecla 

novamente para desativar o recurso (é emitido um tom de baixa-frequência). 

 Se o recurso Scrambler (codificador) / Encrypt (criptografar) é habilitado para um canal através do 

software de programação, mude para o canal para ativar o recurso ou saia do canal para desativar o 

recurso. 

 

Bloqueio do canal ocupado 

Se habilitado, através do software de programação, esse recurso pode impedir que o seu rádio interfira 

com outros rádios que transmitem no mesmo canal. Se você manter pressionada a tecla PTT enquanto o 

canal está em uso, o seu rádio irá continuar apitando, alertando para a proibição de transmissão. Para 

parar de apitar, por favor, solte a tecla PTT. Quando o canal está livre, pressione e segure a tecla PTT 

para transmitir. 

 

Temporizador de Transmissão (TOT) 

O objetivo do TOT é impedir qualquer usuário de ocupar um canal por um período prolongado. Se o 

tempo programado expira, o rádio irá cancelar automaticamente a transmissão e continuar apitando. 

Para parar de apitar, por favor, solte a tecla PTT. Você deve esperar por um determinado período de 

tempo (predefinido pelo seu revendedor) para iniciar outra transmissão. 

Se a função de pré-alerta é definida pelo seu fornecedor, o seu rádio irá alertá-lo quando o TOT expira 
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com antecedência. 

 Nota: Este recurso é nulo no modo de emergência 

 

Pseudo Trunking  

Este recurso pode ser ativado através do software de programação. Se o seu rádio opera em um canal 

com esse recurso habilitado e um espaço de tempo já está ocupado, ele pode transmitir e receber em 

um outro espaço de tempo livre, permitindo que você se comunique a tempo em situações de 

emergência. 

MIC AGC 

Se habilitado através do software de programação, o seu rádio irá processar os sinais de áudio durante a 

transmissão, proporcionando áudio melhorado para o rádio receptor. 

 

Solução de problemas  
 

Fenômeno  Análise  Solução 

O rádio não pode ser 

ligado. 

A bateria pode ter sido 

instalada inadequadamente 
Remova a bateria e insira novamente 

Bateria pode sem carga Recarregue ou substitua a bateria 

A bateria pode sofrer de 

mau contato causado por 

contatos da bateria sujos ou 

danificados. 

Limpe os contatos da bateria. Se não 

resolver o problema, contacte o seu 

revendedor ou centro de serviço autorizado 

para inspecção e reparo 

Durante a recepção de 

sinais, a voz é fraca, 

descontínua ou 

totalmente inativa 

A carga da bateria deve 

estar muito baixa 
Recarregue ou substitua a bateria 

O volume deve estar 

ajustado para volume baixo 
Aumente o volume 

A antena deve estar solta 

ou intalada de forma 

Deslique o radio e instale a antena 

novamente 
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inadequada 

O alto-falante deve estar 

bloqueado ou danificado. 

Limpe a superfície do alto-falante. Se não 

resolver o problema, contacte o seu 

revendedor ou centro de serviço autorizado 

para inspecção e reparo 

Você não pode se 

comunicar com outros 

membros. 

A freqüência ou sinal, não 

devem ser consistentes 

com a de outros membros 

Definir o TX / RX e de frequência de 

sinalização para a mesma que a de outros 

membros. 

O tipo de canal (digital / 

analógico) pode estar 

definido de forma 

incoerente. 

Certifique-se de todos os membros estão no 

mesmo canal digital / analógico. 

Você deve estar muito 

longe dos membros do 

grupo. 

Avançar para outros membros 

Comunicação 

irrelevante ou ruído é 

ouvido no canal. 

Você esta sendo 

interrompido por rádios 

usando a mesma 

freqüência. 

Alterar a frequência ou ajustar o nível do 

silenciador. 

A rádio deve estar 

configurado sem 

sinalização. 

Definir sinalização para todas os rádios dos 

membros para evitar a interferência na 

mesma frequência.  

O ruído é muito alto..  

Você deve estar muito 

longe de outros membros. 

Avançar para outros membros 

Você deve estar em uma 

área desfavorável. Por 

exemplo, a comunicação 

pode ser bloqueada por 

edifícios altos ou frustrado 

em áreas subterrâneas. 

Mova-se para uma área aberta e plana, e 

reinicie o rádio. 
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Você deve sofrer de 

distúrbio externo (tais como 

interferência 

eletromagnética). 

Fique longe de equipamentos que podem 

causar interferência. 

O GPS não consegue 

localizar a sua posição 
Sem sinal de GPS  

Mova-se para uma área aberta e plana, e 

reinicie o rádio. 

 

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

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

 

Cuidados e limpeza 
 

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

abaixo. 

 

Cuidados do produto 

 Não furar ou arranhar o produto com quaisquer instrumentos afiados ou objetos duros. 

 Manter o produto longe de substâncias que possam corroer o circuito. 

 Não segure o produto pela antena ou cabo do fone diretamente. 

 Coloque a capa do JACK (Entrada) de acessório quando o produto não estiver sendo utilizado. 

Limpeza do produto 

 Limpar a poeira e partículas finas da superfície do produto e peça de carregamento com um pano 

limpo e seco que não solte fiapos ou uma escova regularmente 

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

uso prolongado. Não utilizar preparados químicos, tais como removedores de manchas, álcool, 

sprays ou preparados de petróleo, de modo a evitar danos a superfície da caixa. Verifique se o 

produto está completamente seco antes do uso. 

Advertência: Desligue o radio e remova a bateria antes de limpar 
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Acessórios opcionais 
Os seguintes itens são os principais acessórios opcionais para o produto, e por favor, consulte o seu 

representante local para mais outros acessórios. 

 

 
 

 

 

Microfone alto-falante remoto 

(IP57) SM18N2  

Fone de ouvido com PTT 

On-MIC & tubo acústico 

transparente 

 EAN16  

Fone ouvido tipo D com Microfone 

In-Line EHN12 

Fone de ouvido com on-MIc  

PTT 

ESN10  

  

 

 

Fone de ouvido de vigilãncia de 3 

fios com tubo acústico 

transparente (bege) EAN17 

Fonte de alimentação 

para seis-unidades  

PS7002 

Bolsa de transporte (para bateria 

espessa) (couro) (rotatório) LCY003 

 

 

Advertência: Use apenas os acessórios especificados pela Hytera. Hytera não se responsabiliza  

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


