RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL
数字手持终端
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

使用说明书

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 PD506 U(1)

RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL

Prefácio

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 UE
Conforme certificado pelo laboratório qualificado, o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições relevantes da Diretiva
1999/5/ EC.
Observe que as informações acima são aplicáveis somente aos países da UE.
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Verificando os itens na embalagem
Remova com cuidado os itens da embalagem e verifique se todos os
itens listados abaixo foram recebidos. Se algum item estiver ausente ou
danificado, entre em contato com o seu fornecedor.

Observação

Observação

A faixa de frequência está marcada no rótulo da antena.
Se ela não estiver, consulte o rótulo do aparelho para
obter informações sobre a faixa de frequência.

Todas as imagens deste manual são destinadas
apenas para fins de referência.
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Visão geral do produto
Controles do produto
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Visão geral do produto

Antes do uso

Teclas programáveis

Montando o aparelho

Para maior comodidade, é possível solicitar ao seu revendedor a
programação da tecla SK1 como atalho para uma determinada
funcionalidade. Consulte o Guia de Funcionalidades correspondente para
obter detalhes das funcionalidades.

1. Montando a bateria
1
1
1

2
2

“clique”

2 “clique”

“clique”
“clique”

“clique”

Monte
Monte

“clique”
Desmonte
Desmonte

Monte
Desmonte
●P
 ara remover a bateria, desligue
o aparelho primeiro.
Em seguida, deslize a trava da bateria para cima para
Observação
desbloqueá-la.
●S
 e o aparelho não for montado com a bateria especificada pela Hytera, ao ser ligado, ele emitirá um tom de
alarme para lembrá-lo disso.
Depois, ele funcionará normalmente.

2. Montando a antena

Monte
Monte

Desmonte
Desmonte

Monte

Desmonte
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Antes do uso

Cuidado

Carregando a bateria

Não balance o aparelho quando estiver segurando-o pela
antena, para evitar a redução do desempenho e da vida
útil da antena.

Utilize o carregador especificado pela Empresa e siga as etapas para o
carregamento, conforme mostrado abaixo.

3. Montando a presilha de cinto

Carregando o aparelho

1
Remova os parafusos

2
Monte a presilha do cinto

4. Montando os acessórios

Carregando a bateria

Indicação do LED

Status atual O

Indicador LED pisca lentamente na cor vermelha

Standby (sem carga)

O Indicador LED acende na cor vermelha
O Indicador LED acende na cor laranja

Carregando
90%

O Indicador LED pisca rapidamente na cor laranja
O Indicador LED acende na cor verde
O Indicador LED pisca rapidamente na cor vermelha

1

10

2

3

Cuidado

90% carregada
Carregamento atual baixo

100%

Totalmente carregada
Erro de carregamento

● Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de
carregá-lo.
Leia o Folheto de Informações de Segurança com antecedência 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.

Antes do uso

Indicação de status

Verificando a carga da bateria

Indicador LED

É possível verificar a carga atual da bateria pressionando a tecla
programada Indicador de Carga da Bateria, predefinida pelo seu
revendedor. Solte esta tecla para sair.

LE D
LE D
Indicação do LED
Indicação do LED

Carga da bateria

O Indicador LED acende na cor verde

Alta

O Indicador LED acende na cor laranja

Média

O Indicador LED acende na cor vermelha

Baixa

O Indicador LED acende na cor vermelha
e emite sons de alerta de bateria fraca

Abaixo do limite da bateria
fraca. Carregue ou substitua
a bateria

Status do produto

O Indicador LED acende na cor verde

Inicialização

O Indicador LED acende na cor verde

Recepção

O Indicador LED acende na cor vermelha

Transmissão

O Indicador LED pisca lentamente na cor laranja

Rastreamento ou
mobilidade

O Indicador LED pisca rapidamente na cor laranja

Emergência

O Indicador LED acende na cor laranja

A chamada é estabelecida.
Pressione a tecla PTT
para falar
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Operações básicas
Selecionando uma zona

Ligando/Desligando
Ligado

Desligado

“clique”

“clique”

É possível incluir um grupo de canais com a mesma propriedade em uma
zona de gerenciamento conveniente. O aparelho suporta três zonas e
cada uma delas é composta por até 16 canais. É possível mudar para
a zona desejada pressionando a tecla programada Zona para cima ou
Zona para baixo, predefinida pelo seu revendedor.

Ajustando o volume
+

-

Selecionando uma zona

Selecionando um canal

Selecionando um canal
Depois de ligar o aparelho, gire o botão Seletor de canal para selecionar
o canal desejado. Também é possível mudar para o canal designado
diretamente, pressionando a tecla programada Canal predefinido,
predefinida pelo seu revendedor.
Se a funcionalidade “Notificar canal” estiver ativada pelo seu revendedor,
o aparelho transmitirá o número do canal ao mudar o canal.
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Serviços de chamadas
Depois de ligar o aparelho, é possível fazer diferentes tipos de
chamadas. Para garantir um volume ideal do aparelho receptor, segure
o microfone a uma distância de aproximadamente 2,5 a 5 centímetros
da boca durante a transmissão. Os tipos de chamadas que podem ser
iniciados são listados abaixo:

● Chamada particular: Uma chamada feita para um contato particular.
● Chamada de grupo: Uma chamada feita para os contatos do grupo.
●C
 hamada para todos: Uma chamada feita para todos os contatos no
canal atual.

2.5~5.0C M

Fazendo chamadas no canal digital
É possível iniciar uma chamada particular, de grupo ou para todos por
meio das mesmas operações no canal digital (seu aparelho deve estar
programado para permitir que você utilize o serviço de chamada para
todos). Ao retornar a chamada, o aparelho fará uma chamada para o

autor no modo de chamada particular e chamada para todos (seu aparelho
precisa estar programado para permitir que você possa retornar a chamada
em uma chamada para todos); porém, na chamada de grupo, o aparelho fará
uma chamada para todas as partes envolvidas ao retornar a chamada.
Aqui tomamos a chamada particular como exemplo para ilustrar o processo
de chamadas:
1. O
 s usuários A e B selecionam o mesmo canal digital.
2. O
 usuário A pressiona a tecla PTT para iniciar uma chamada.
É possível predefinir um contato de uma chamada particular/de grupo/para
todos comum para cada canal digital por meio de seu revendedor.
3. Ao pressionar a tecla PTT, o usuário A pode falar ao microfone quando o
indicador LED do aparelho acende a cor vermelha.
4. O
 usuário A solta a tecla PTT quando termina de falar.
O usuário A pode pressionar a tecla PTT para falar quando o indicador LED
do aparelho acende a cor laranja.
Ao receber uma chamada, o indicador LED do aparelho acende a cor verde.
5. O usuário B pode receber a chamada sem realizar nenhuma operação. Ao
receber uma chamada, o indicador LED acende a cor verde.
6. O
 usuário A pode pressionar a tecla PTT para falar quando o indicador LED
do aparelho acende a cor laranja.

Observação

A duração do indicador LED aceso com a cor laranja
(Tempo de Retenção da Chamada) é predefinida pelo
seu revendedor. Se nenhuma das partes falar antes do
término desta duração, a chamada será encerrada.
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Serviços de chamadas

Descrição das funcionalidades

Fazendo chamadas no canal analógico
(sem sinalização)

As funcionalidades disponíveis para este aparelho são listadas abaixo.
Consulte o Guia de Funcionalidades correspondente para obter detalhes.

No canal analógico sem sinalização, as operações de chamada são as
mesmas que no canal digital. A diferença é que os números chamados são
todos os usuários do canal, em vez do contato predefinido para o canal.
Consulte o Guia de Funcionalidades correspondente para saber mais sobre
as operações de chamada no canal analógico com sinalização.
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Tipo de funcionalidade

Funcionalidade detalhada

Funcionalidades do
aparelho

● Configuração de aparelho: Nível de potência
Modo oculto
● Funcionalidade conveniente: Atalhos, Chamada
com um toque e VOX
● Aluguel
● Otimização de áudio

Funcionalidades
convencionais

● Rastreamento
● Falar em movimento

Funcionalidades digitais

● Gerenciamento de acesso: Temporizador de tempo
limite (TOT) e Gerenciamento de transmissão
● Serviços básicos de voz: Chamada particular e
Chamada de grupo
● Serviços auxiliares de voz: Chamada para todos
● Serviço de dados: Mensagens
● Segurança: Criptografia
● Serviços complementares
● Funcionalidades patenteadas: Pseudoentroncamento e Interrupção de prioridades
● Gerenciamento de mobilidade: Mobilidade

Funcionalidades analógicas

● Gerenciamento de acesso: Temporizador de tempo
limite (TOT) e Gerenciamento de transmissão,
Monitoramento, Desativação do silenciador e Ajuste
do nível do silenciador
● Serviços de voz
● Segurança: Codificador
● Sinalização: HDC1200, 5 tons e 2 tons

Resolução de problemas
Se as soluções abaixo não podem solucionar seus problemas ou se você tem outras dúvidas, entre em contato conosco ou com seu revendedor local
para obter mais suporte técnico.
Incidente

Falha ao ligar.

Análise

Solução

A bateria pode ter sido instalada incorretamente.

Remova a bateria e conecte-a novamente.

A carga da bateria pode estar fraca.

Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria está mal conectada devido a contatos de bateria sujos ou
danificados.

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

Baixa tensão da bateria.

Recarregue ou substitua a bateria.

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

Nível de volume baixo.

Aumente o volume, girando o botão Controle do volume. A antena pode
estar solta ou ter sido instalada incorretamente.

Desligue o aparelho e monte novamente a antena.

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

Não é possível se
comunicar com os
outros membros.

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

Defina a frequência e sinalização de TX/RX para a mesma

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

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

Uma comunicação
irrelevante ou ruído é
ouvido no canal.

Você pode estar muito longe dos membros do grupo.

Fique mais próximo dos outros membros.

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

Altere a frequência ou ajuste o nível do silenciador.

O aparelho pode ter sido definido sem nenhuma sinalização.

Defina a sinalização para os aparelhos de todos os membros para evitar a
interferência na mesma frequência. E altere as configurações de sinalização
para todos os aparelhos portáteis ao mesmo tempo.

Você pode estar muito longe dos outros membros.

Fique mais próximo dos outros membros.

Você pode estar em uma posição desfavorável. Por exemplo, sua
comunicação pode estar sendo bloqueada por edifícios altos ou estar
sendo prejudicada em áreas subterrâneas. Você pode ter perturbações
externas (como a interferência eletromagnética).

Fique longe de equipamentos que possam causar interferência.

O ruído é muito alto.
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Cuidados e limpeza
Para garantir um desempenho ideal, bem como uma longa vida útil do
produto, siga as dicas abaixo.

Cuidados com o produto
Não perfure ou arranhe o produto.

HMNO 4

H2TIO3

H2F eO

4

HM NO 4

HNO 2

HNO 3

HN O3

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

4
H2F eO

Não segure o produto diretamente pela antena.

Não segure o produto diretamente pelo fone de
ouvido.

Coloque a tampa do conector do acessório quando ele
não estiver sendo usado.
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Limpeza do produto
Cuidado

Desligue o produto e remova a bateria antes de realizar
a limpeza.

● Limpe regularmente a poeira e as partículas finas na superfície do
produto e no carregador com um pano limpo, seco e livre de fiapos ou
com uma escova.
● Use um detergente neutro e um tecido sem tramas para limpar as
teclas, os botões de controle e a caixa dianteira após o uso prolongado. Não use preparações químicas, como removedores, álcool, sprays
ou preparações de óleo, para evitar danos na superfície da caixa.
● Verifique se o produto está completamente seco antes do uso.

Acessórios opcionais
Os itens a seguir são os principais acessórios opcionais do aparelho.
Para obter mais informações sobre outros acessórios, consulte o seu
revendedor local.

Cuidado

Utilize apenas os acessórios especificados pela Hytera.
Caso contrário, a Empresa não se responsabilizará
por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso de
acessórios não autorizados.

Cabo:

PD50X Programação e downloads
Cabo funcional

Acessórios para
transporte:

Maleta de transporte em nylon NCN011

Carregador NU20-5120100-13 e fonte de
alimentacao PS1009
Fonte de
alimentação:

Adaptador CA/DC PS7501;
Sistema de otimização de bateria MCA05
Bateria (BL1502)
Base Carregadora (CH10A07)

Áudio:

Fone de ouvido com três fios e tubo
acústico transparente (bege) EAM15;
Fone de ouvido remoto ESM14
Fone de ouvido remoto com tubo acústico
;
transparente
EAM17;
Fone de ouvido giratório remoto EHM20;
Fone de ouvido em C remoto EHM19;
Microfone e alto-falante remotos SM08M3;
Microfone e alto-falante remotos SM13M1
(IP55)
Fone de ouvido (EHM04)
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“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos
técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009”.
Manter distância mínima de 2,5 cm do corpo humano.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
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