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Ligar/desligar o rádio

Cabeça de controle de rádio
móvel ASTRO® APX™ O3
Cartão de referência rápida

Ajustando o volume

Segurança do produto e adequação às exposição à RF

Cuidado

Antes de usar este produto leia as instruções de
normas de segurança contidas no folheto Segurança
do produto e exposição a RF, que acompanha o seu
rádio.

ATENÇÃO!
Este rádio destina-se somente ao uso ocupacional para atender aos
requisitos de exposição à energia de RF recomendados pela FCC.
Antes de usar este produto, leia as informações sobre riscos
envolvidos e e as instruções operacionais que estão no folheto
Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu
rádio (publicação da Motorola número 6881095C98) para se
certificar da adequação aos limites de exposição à energia de RF.

Controles do rádio

Pressione a seta para cima no Alternador de Volume
para aumentar o volume.
OU
Pressione a seta para baixo no alternador de volume
para diminuir o volume.
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Espere ouvir uma transmissão.

2

Ajuste o botão Alternador de Volume se
necessário.

3

Se não ouvir nenhuma atividade, mantenha
pressionado o botão PTT para começar a falar.
Recebendo e transmitindo (modo toncalizado)

1

Pressione o botão PTT.

2

2

Se o usuário ouvir 2 toques curtos e agudos, ou se não
ouvir nenhum toque e as luzes indicadoras vermelhas
t se acenderem, prossiga com a sua mensagem.

3

Solte o botão PTT para receber (ouvir).

Pressione o botão Selecionar Menu diretamente
abaixo de Zona O visor mostra a zona e o canal atuais.

4

Pressione H ou o botão PTT para confirmar o
número da zona desejada.

5

Pressione o botão PTT para começar a transmitir no
canal da zona exibida.

1

Pressione o botão pré-programado Emergência.
Uma toque soa e o visor mostra Emergência.

Selecionando um canal

2

É exibida a mensagem Emerg Receb confirmando que o
operador de despacho recebeu a mensagem.
E, modo troncalizado somente:
Um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo
controlador central do sistema de modo troncalizado.

3

Mantenha pressionado o botão de emergência
ou o botão PTT para voltar à operação normal.

Visão superior

Indicador
de LED

1

1 f ou a para ZONA.

Botão Laranja
Botão
programável
(superior)

Pressione o botão PTT para transmitir no canal da
zona exibida.
Recebendo e transmitindo (modo convencional)

Selecionando uma zona

3 f ou a até que a zona desejada seja exibida.

Botão Ligar/
desligar

4

Pressione o botão de ligar/desligar energia para
alternar entre ligado e desligado.

1

Pressione a seta para cima ou para baixo do
Alternador de Modo para o canal desejado.
OU
f ou a para Canal e pressione o botão Selecionar
Menu diretamente abaixo de Canal. O visor mostra a
zona e o canal atuais.

2

Pressione a seta para cima ou para baixo do
Alternador de Modo para o canal desejado.

3

Pressione H ou o botão PTT para confirmar o canal.

Enviando um alarme de emergência

Para sair da emergência a qualquer momento,
mantenha pressionado o botão Emergência.

*68009479001*
68009479001-A

Português - Brasil
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Enviando uma chamada de emergência (modo
troncalizado somente)

1

Pressione o botão pré-programado Emergência.

2

Uma toque soa e o visor mostra Emergência.
OU
Um toque curto e grave soa quando o canal
selecionado não tem suporte para o modo de
emergência.

3
4

Mantenha pressionado o botão PTT. Fale claramente
ao microfone.
Solte o PTT e encerre a transmissão.

Para sair da emergência a qualquer momento,
mantenha pressionado o botão Emergência.

O

Comunicação direta de rádio para rádio ou
comunicação através de repetidor.
Ligado = Direto
Desligado = Repetidor

l

M

Este canal está sendo monitorado.

K

Emudecer voz no grupo de conversa afiliado
ou canal convencional selecionado.
Ligado = Habilitado
Desligado = Desabilitado

G

H .

L = Rádio configurado para potência baixa.
H = Rádio configurado para potência alta.

OU

i

Pressione o botão pré-programado Emergência
para ativar o recurso de alarme silencioso.

2

O visor não muda, o LED não se acende e não há
nenhum som.

Se o alarme silencioso de emergência for usado com
uma chamada de emergência, pressionar o botão PTT
sairá do modo silencioso e iniciará a chamada de
emergência.

Ícones de status do visor
Recebendo uma chamada ou dados.
Transmitindo uma chamada ou dados.

F

Chamada individual recebida.
Quanto mais barras, mais forte é o sinal para
o local atual (somente modo troncalizado).

Português - Brasil

n

Ponto piscando = Detecta atividade no
Canal de Prioridade
1 durante a varredura.
Ponto aceso = Detecta atividade no Canal
de Prioridade 2 durante a
varredura.

Enviando um alarme de emergência silencioso

1

Faz a varredura de canais de uma lista
pré-programada.

k

O recurso de varredura de voto está
habilitado.

m

Ligado = operação segura.
Desligado = operação sem recurso de
segurança.
Piscando = recebendo uma chamada de
voz criptografada.

o

Ligado = Operação segura AES .
Desligado = Operação sem recurso de
segurança.
Piscando = Recebendo uma chamada
de voz criptografada.
Ligado = Recurso de localização habilitado
e sinal de localização disponível.
Desligado = Recurso de localização
desabilitado.
Piscando = Recurso de localização
habilitado e sinal de localização
indisponível.
Ligado = O usuário está atualmente
associado ao rádio.
Desligado = O usuário não está associado
ao rádio.
Piscando = Registro de dispositivo ou
registro de usuário no servidor
falhou devido a um nome de
usuário ou pin inválido.
Atividade de dados presente.

Navegação de menu
f ou a para Entrada de Menu.
o diretamente abaixo de Entrada
de Menu para selecionar.

H para sair.

f ou a para rolar pela sub-lista.
o diretamente abaixo de Entrada
de Menu para selecionar.

