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ASTRO® APX™ 7000 Series
Rádios Digitais Portáteis
Cartão de referência rápida
Segurança do produto e adequação à
exposição a 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.

Botão seletor de
16 posições
__________

Botão lateral
superior (Selecionar)
__________

2 Escute uma transmissão.

Top
Display

Botão PTT

Altofalante
principal

Botão Lateral 1
__________
Bateria
Botão Lateral 2
__________

Ligar/desligar o rádio

Comutador
concêntrico de
2 posições
______________

4 Pressione o botão PTT para transmitir, solte
para receber.
Enviando um alarme de emergência

• Ligar – botão liga/desliga/volume no sentido
horário.
Conector do
acessório

OU
Mantenha pressionado o botão Ajuste de
Volume.
OU
Pressione o botão Monitor e escute a
atividade.

3 Ajuste o volume se necessário.

Controles do rádio
Comutador de 3
posições A/B/C
__________________

1 Selecione a zona/canal.

Botão de controle
de liga/desliga/
volume

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.

Botão superior
(laranja)
__________

Recebendo e transmitindo
Antena

• Desligar – botão liga/desliga/volume no
sentido antihorário.

1 Pressione o botão Emergência.
2 O visor mostra EMERGEN e a zona ou canal
atual. Um toque curto de timbre médio soa e o
LED vermelho pisca rapidamente.

3 Quando a confirmação for recebida, você
ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o
rádio sai do estado de emergência.
Para sair da emergência a qualquer momento,
mantenha pressionado o botão Emergência.

Zonas e canais
• Zona – comutador de Zona na zona desejada.
• Canal – comutador de Canal no canal desejado.
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Português - Brasil

Enviando uma chamada de emergência

1 Pressione o botão Emergência.
2 Mantenha pressionado o botão PTT. Fale
claramente ao microfone.

3 Solte o botão PTT para encerrar a chamada.
4 Pressione e mantenha pressionado o botão
Emergência para sair da emergência.

Ícones de status do visor
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Para sair da emergência a qualquer momento,
mantenha pressionado o botão Emergência.
Enviando uma chamada de emergência
silenciosa

1 Pressione o botão Emergência.

M
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OU

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

3 O alarme de emergência silencioso continua
até que você:
Pressione e mantenha pressionado o botão
Emergência para sair do estado de
emergência.
OU
Pressione e solte o botão PTT para sair do
modo de alarme de emergência silencioso e
entrar no modo de emergência normal
(alarme, chamada ou alarme com chamada).
Para sair da emergência a qualquer momento,
mantenha pressionado o botão Emergência.

Português - Brasil
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Pisca quando a bateria está fraca.
Quanto mais faixas, mais forte é o
sinal da estação base corrente
(apenas no modo troncalizado).
Comunicação direta de rádio para
rádio ou conectado através de
repetidor.
Ligado = Direto
Desligado = Repetidor
Este canal está sendo monitorado.
L = rádio configurado para potência
baixa.
L = rrádio configurado para potência
alta.
Faz a varredura de canais de uma lista
pré-programada.
Ponto piscando = Detecta atividade
no Canal de
Prioridade 1
durante a
varredura.
Ponto aceso = Detecta atividade no
Canal de Prioridade 2
durante a varredura.
O recurso de varredura de voto está
habilitado.

Ligado = operação segura.
Desligado = operação limpa.
Piscando = recebendo uma chamada
de voz.
Ligado fixo = modo Visualização
Piscando = modo Programação

Aou
Bou
C

Zona banco 1
A = rádio na zona 1.
A = rádio na zona 2.
C = rádio na zona 3.

Dou
Eou
F

Zona banco 2
D = rádio na zona 4.
E = rádio na zona 5.
F = rádio na zona 6.

