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5�XlJOU�:GRQ'HU[Z�����921�JG�3UZUXURG�UVKXG�TG�LXKW�uTIOG�JK�9KX\OrU�JK�
8lJOU�,GSOROGX��+YZK�YKX\OrU�MXGZ[OZU��JK�I[XZU�GRIGTIK�VGXG�XlJOUY�JK�
IUS[TOIGrpU�VKYYUGR��LUO�KYZGHKRKIOJU�VGXG�[YU�KS�GZO\OJGJKY�JK�RG`KX��K�
LGSOROGXKY�

)UTZGZK�TUY�VGXG�SGOY�OTLUXSGr�KY�GZXG\sY�JU�ZKRKLUTK 
��������������ROMGrpU�MXGZ[OZG�

�

Luz Indicadora

Indicador do Medidor de Bateria

Botão Liga - Desliga

Conector de Acessório

Botão Scan (Busca)

Botão Call (Chamada)

Botão de Iluminação/Bloqueio 
(Função Lock)

Microfone



Botões de Ajuste

Botão  Monitor

Botão "Push to Talk"       
(Aperte para Falar)

Botão Menu

Conector para Carregar 
Baterias *

* Us�-lo somente com   
   Baterias NiMHFigura 1. 
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9K[�XlJOU�:GRQ'HU[Z�921�UVKXG�ZGTZU�IUS�[S�S|J[RU�JK�HGZKXOG�JK�4wW[KR�
.OJXKZU�3KZlROIU��4O3.��XKIGXXKMl\KR�U[�IUS���VORNGY�GRIGROTGY�''��IUS�
VGXZOSKTZU�JK�VORNGY�''�s�\KTJOJU�YKVGXGJGSKTZK��
5�S|J[RU�JK�HGZKXOG�JK�4O3.�XKIGXXKMl\KR�LUXTKIKXl�GVXU^OSGJGSKTZK�
���NUXGY�JK�UVKXGrpU�JK�[YU�TUXSGR��5�[YU�TUXSGR�VGXG�S|J[RU�JK�HGZK�
XOG�XKIGXXKMl\KR�s�JK�GVXU^OSGJGSKTZK�SKOG�NUXG�JK�ZXGTYSOYYpU��SKOG�
NUXG�JK�XKIKVrpU�K����NUXGY�GM[GXJGTJU�

8VDQGR�R�0yGXOR�GH�%DWHULD�1L0+�

����9KM[XK�LOXSKSKTZK�U�XlJOU�K��JKYRO`K�G�
ZGSVG�ZXGYKOXG�VGXG�HGO^U��)KXZOLOW[K�YK�
JK�TpU�KYZGX�YKM[XGTJU�G�VUXZG�JG���
HGZKXOG��RGZKXGOY��YUHXK�U�IUXVU�JU�
XlJOU��,OM[XG���

����)URUW[K�S|J[RU�JK�HGZKXOG�JKTZXU�JU�
XlJOU�IUS�UY�IUTZGZUY�VGXG�HGO^U�����
,OM[XG���

����8KIURUW[K�G�ZGSVG�ZXGYKOXG�JU�XlJOU��
JKYRO`GTJU�G�VGXG�IOSG�YUHXK�U�IUXVU�
JU�XlJOU��,OM[XG���

����+SV[XXK�VGXG�IOSG�GZs�LOIGX�YKM[XG��
,OM[XG����������������������������

 
6LQDO�GH�3DUH��6723���'�HGZKXOG�VUYY[O�
[S�YwSHURU�JK�VGXK��9:56��VGXG�OTJOIGX�U�
RGJU�IUXXKZU�JK�KTIGO^K�JG�HGZKXOG�

7[GTJU�G�VUZuTIOG�KYZO\KX�HGO^G��XKIGX�
XKM[K�OSKJOGZGSKTZK�U�S|J[RU�JK�HGZKXOG�
VGXG�K\OZGX�G�OTZKXX[VrpU�JU�[YU�,OM[XG���

Figura 2.

Figura 3.



&DUUHJDQGR�R�0yGXOR�GH�%DWHULD�1L0+�
6GXG�UHZKX�U�[YU�Sl^OSU�JG�HGZKXOG��XKIGX�
XKM[K�G�VUX�VKRU�SKTUY�IOTIU�NUXGY�GTZKY�
JK�[Yl�RG�VKRG�VXOSKOXG�\K`��*KVUOY�JG�IGXMG�
OTOIOGR��Y[G�HGZKXOG�YKXl�ZUZGRSKTZK�����������
XKIGXXKMGJG�KS�GVXU^OSGJGSKTZK�ZXuY�
NUXGY�

����)US�U�XlJOU�JKYROMGJU��RK\GTZK�G�
IGVG�JG�ZUSGJG��TpU�
JKYZGIl\KR��K�IUTKIZK�U�IGXXK��
MGJUX��,OM[XG���

����2OM[K�U�IGXXKMGJUX�TG�ZUSGJG��
,OM[XG���

����'�R[`�\KXSKRNG�TU�GRZU�JU��������
:GRQ'HU[Z�921�VOYIGXl�KTW[GTZU�
G�HGZKXOG�KYZO\KX�YKTJU�������������
IGXXKMGJG��'�R[`�LOIGXl�GIKYG�
IUTZOT[GSKTZK�W[GTJU�G�HGZKXOG�
KYZO\KX�IUSVRKZGSKTZK�IGXXKMGJG�,OM[XG���

2EVHUYDomR��'�HGZKXOG�VUJK�YKX�IGXXKMGJG�LUXG�JU�XlJOU��IUTKIZGTJU�U�
GJGVZGJUX�JOXKZGSKTZK�GU�S|J[RU�JK�HGZKXOG�

5�QOZ�JK�VORNG�GRIGROTG�K�HGZKXOG�XKIGXXKMG\sR�YUHXKYYGRKTZK�KYZpU�JOYVUTw\KOY�
IUSU�GIKYY|XOUY��\KTJOJUY�YKVGXGJGSKTZK��

6GXG�SGOY�OTLUXSGr�KY��ROM[K�VGXG���������������ROMGrpU�MXGZ[OZG��

$WHQomR���5�IGXXKMGJUX�JK�4O3.�L[TIOUTG�T[SG�ZUSGJG�JK�����\URZY�K���
XKW[KX�[S�ZXGTYLUXSGJUX�IGYU�YKPG�[ZORO`GJU�KS�ZUSGJGY�JK�����\URZY�

Figura 4.

Figura 5.
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/X]�GR�
&DUUHJDGRU
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6GXG�UVKXGX�UY�XlJOUY�:GRQ'HU[Z�921�IUS�VORNGY�GRIGROTGY��\UIu�TKIKYYO�
ZGXl�OTYZGRGX�[S�QOZ�JK�HGZKXOG�''��\KTJOJU�YKVGXGJGSKTZK���5�ZKSVU�JK�
J[XGrpU�JGY�VORNGY�GRIGROTGY�s�JK�GVXU^OSGJGSKTZK����NUXGY�JK�[YU��5�
[YU�TUXSGR�VGXG�VORNGY�GRIGROTGY�YpU�JK�GVXU^OSGJGSKTZK�����NUXGY��
ZXGTYSOZOTJU������NUXGY�XKIKHKTJU��K����NUXGY�GM[GXJGTJU�

,QVWDODomR�GR�&RPSDUWLPHQWR�GH������
3LOKDV�$OFDOLQDV�

����9KM[XK�LOXSKSKTZK�U�XlJOU�K��JKYRO`K�G�
ZGSVG�ZXGYKOXG�VGXG�HGO^U��)KXZOLOW[K�YK�
JK�TpU�KYZGX�YKM[XGTJU�G�VUXZG�JG���
HGZKXOG��RGZKXGOY��YUHXK�U�IUXVU�JU�
XlJOU��,OM[XG���

����/TYOXG���VORNGY�GRIGROTGY�''�JKTZXU�JU�
IUSVGXZOSKTZU���)KXZOLOW[K�YK�JK�����
GROTNGX�UY�V|RUY�JK�VUYOZO\U�
TKMGZO\U�JK�GIUXJU�IUS�GY�
SGXIGY�JU�QOZ�JK�HGZKXOG�''��
,OM[XG���

�����'ROTNK�U�ZUVU�JU�IUSVGXZO�
SKTZU�JK�HGZKXOGY�IUS�GY�LKT�
JGY�JU�XlJOU�GTZKY�JK�
VXKYYOUTGX��U�IUSVGXZOSKTZU�
JKTZXU�JU�RUIGR��,OM[XG���

����8KIURUW[K�G�ZGSVG�ZXGYKOXG�JU�
XlJOU��JKYRO`GTJU�G�VGXG�IOSG�
YUHXK�U�IUXVU�JU�XlJOU��,OM[XG���

����+SV[XXK�VGXG�IOSG�GZs�KYZGX�YKM[XG�

Figura 6.

Figura 7.

2EVHUYDomR��Quando a bateria estiver baixa, conforme indicado pelo
medidor de baterias localizado no visor, substitua imediatamente para
evitar uso interrompido.



8VDQGR�3LOKDV�$OFDOLQDV�

����/TYOXG�GY�ZXuY�VORNGY�GRIGROTGY�JKTZXU�JU�QOZ�
JK�HGZKXOG�''���'IKYY|XOU�\KTJOJU���������
YKVGXGJGSKTZK���)KXZOLOW[K�YK�JK�GROTNGX�
UY�V|RUY�VUYOZO\U�TKMGZO\U�JK�GIUXJU�IUS�
U�QOZ�JK�HGZKXOG�''��,OM[XG���

����8KIURUW[K�G�ZGSVG�ZXGYKOXG�JU�XlJOU��
JKYRO`GTJU�G�VGXG�IOSG�YUHXK�U�IUXVU�JU�
XlJOU��,OM[XG���

����+SV[XXK�VGXG�IOSG�GZs�KYZGX�YKM[XG��������������������

Figura 8.

Figura 9.
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5�3KJOJUX�JK�(GZKXOG�RUIGRO`GJU�TU�\OYUX�
LXUTZGR�KYZl�JO\OJOJU�KS�ZXuY�HGXXGY��'�
SKJOJG�W[K�G�KTKXMOG�LUX��[ZORO`GJG��GY�
HGXXGY�JKYGVGXKIKXpU��,OM[XG���

2EVHUYDomR��6GXG�GYYKM[XGX�[S�L[TIOUTGSKTZU�GJKW[GJU�JU�SKJOJUX�
JK�HGZKXOGY��[YK�YUSKTZK�U�S|J[RU�JK�HGZKXOG�JK�4O3.�XKIGXXKMl\KR�
OTIR[YU�TU�YK[�XlJOU�U[�ZXuY�VORNGY�GRIGROTGY�''��5�SKJOJUX�TpU�L[TIOU�
TGXl�GJKW[GJGSKTZK�IUS�VORNGY�GRIGROTGY�''�XKIGXXKMl\KOY�

����"�������"������)�
Quando a bateria estiver baixa, o rádio emitirá um som:

     •  3 a 4 segundos após ligá-lo
     •  a cada 10 minutos no modo de espera
     •  após soltar o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar)
     •  após soltar o botão Call (Chamada)

2EVHUYDomR��Remova as baterias antes de guardar seu rádio por
períodos prolongados. As baterias oxidam com o tempo e podem
causar danos permanentes ao seu rádio. 

Figura 10.

*
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5Y�XlJOUY�:GRQ'HU[Z�921�\uS�IUS�[S�IROV�
VGXG�IOTZU�W[K�VUJK�YKX�[YGJU�ZGTZU�IUS�GY��
HGZKXOGY�4O3.�W[GTZU�IUS��GY�VORNGY�GRIGRO�
TGY�''�

3DUD�8VDU�R�5iGLR�FRP�R�&OLS�

����6UYOIOUTK�G�HGYK�JU�XlJOU�TU�L[TJU�JU�
IROV�VGXG�IOTZU�

����+SV[XXK�U�XlJOU�TG�JOXKrpU�JU�IROV�GZs�
W[K�KTIGO^K��,OM[XG����

����6GXG��XKSU\ê�RU��V[^K�U�ZUV�JU�IROV�VGXG�
LUXG�JU�XlJOU��,OM[XG����

����6XKTJG�YK[�XlJOU�JKTZXU�JU�IROV�TU�YK[�
IOTZU�U[��IOTZ[XG�

2EVHUYDomR��Prenda o clip em seu cinto
antes de colocar o rádio nele. Figura 13.

Figura 11.

Figura 12.

-Figura 13.
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Leia atentamente este manual, certifique-se de como operar
adequadamente este rádio antes de usá-lo. Os rádios TalkAbout
possuem 14 canais e 38 Códigos de Eliminação de Interferência.
Para falar com os outros, todos os rádios de seu grupo deverão estar
ajustado para o mesmo canal e código.

+���
/
Você pode  se comunicar somente com rádios que estão ajustados
para o mesmo canal e código.  A tabela abaixo mostra as freqüências
dos canais nas quais os rádios de comunicação pessoal do Serviço
de Rádio Familiar da Motorola operam.

Tabela de Freqüência de Canal

Canal MHz
    1 462,5625
    2 462,5875
    3 462,6125
    4 462,6375
    5 462,6625
    6 462,6875
    7 462,7125

Canal MHz
    8 467,5625
    9 467,5875
   10 467,6125
   11 467,6375
   12 467,6625
   13 467,6875
   14 467,7125

�0



2EVHUYDomR��O " código zero" (0) desabilita os Códigos de Eliminação de       
Interferência. Isto permite que você monitore todas as atividades no canal que 
você está usando.
Para informações sobre a compatibilidade do TalkAbout com outros rádios de 
comunicação pessoal da Motorola, favor ligar: 0800-11 2021 (ligação       
gratuita).

+!�1�
������2��34�������"��5��6���/
Os códigos filtram a estática, ruídos e mensagens indesejadas nos 
canais do rádio. Você somente conseguirá se comunicar com 
rádios que usem o mesmo canal e código. Uma vez que os canais 
de rádio podem ser monitorados, isto fará com que sua conversa 
não seja privada. Para evitar canais congestionados, altere os 
ajustes de canal/código de seu rádio.

Tabela de Códigos de Eliminação de Interferência

Código do TalkAbout Freq. Hz Código do TalkAbout Freq. Hz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82,5
85,4
88,5
91,5
94,8
97,4
100,0
103,5
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
127,3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

131,8
136,5
141,3
146,2
151,4
156,7
162,2
167,9
173,8
179,9
186,2
192,8
203,5
210,7
218,1
225,7
233,6
241,8
250,3

��
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Para tornar mais fácil o aprendizado de como usar seu rádio de
comunicação pessoal, nós incluímos um guia de referência rápida
sobre as funções dos botões do  seu  rádio TalkAbout 280 SLK.

��"4������
���6/.

)XQomR� 3UHVVLRQDU�0HQX����3DUD�0XGDU�����������3UHVVLRQDU�SDUD�$MXVWDU
Seleção de Canal 1 Botões de Ajuste "Push to Talk" (Aperte para Falar)
Seleção de Código 2 Botões de Ajuste "Push to Talk" (Aperte para Falar)
Lista de Busca (Scan) 3 Botão Scan (Busca)"Push to Talk" (Aperte para Falar)
Tons de Chamada 4 Botões de Ajuste "Push to Talk" (Aperte para Falar)
Sensibilidade Vox 5 Botões de Ajuste "Push to Talk" (Aperte para Falar)
Autodesligamento 6 Botões de Ajuste "Push to Talk" (Aperte para Falar)

��

��"4��+����7+'�2���8�
���6/.

)XQomR 3UHVVLRQDU
Tom de Chamada (Função Call) 1



��"4��������2��34�9����:�����
7.��34��;��<8�

���6/.

)XQomR 3UHVVLRQDU�/RFN 3UHVVLRQDU 3UHVVLRQDU�/RFN
Ligar a Luz 1 Desligar Luz Duração de 5 segundos
Bloquear o Teclado 1 e Segurar Desbloquear Teclado 1 e Segurar

��"4�����"��

�*0�;=
)XQomR 3UHVVLRQDU�0RQLWRU
Verificar Atividade do Canal 1

��"4�������7��
��8

���6/.

)XQomR 3UHVVLRQDU�6FDQ )XQomR 3UHVVLRQDU�6FDQ
Ligar Scan (Busca) 1 Desligar Scan (Busca) 1

��
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/LJDU�R�5iGLR��

����9KM[XK�U�HUZpU�RGXGTPG��2OMG���*KY�
ROMG���U�XlJOU�KSOZOXl�[S�YUS�K�G�R[`�
OTJOIGJUXG�TU�GRZU�JU�XlJOU�VOYIGXl�G�
IGJG���YKM[TJUY�VGXG�OTJOIGX�W[K�U�
XlJOU�KYZl�ROMGJU��,OM[XG����

����6GXG�JKYROMGX�U�XlJOU��SGTZKTNG�GVKX�
ZGJU�U�HUZpU�GZs�W[K�U�\OYUX�LOW[K�
ROSVU��5�XlJOU�KSOZOXl�[S�YUS�VGXG�
IUTLOXSGX�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2EVHUYDomR��7[GTJU�\UIu�ROMG�U�XlJOU��KTZXG�TU�SUJU�JK�UVKXGrpU�TUX�
SGR�

�?�
"�����+����
0XGDU�GH�&DQDO�

����)US�U�XlJOU�ROMGJU��VXKYYOUTK�U�HUZpU�
3KT[�[SG�\K`��'�VGRG\XG�).'4�
GVGXKIKXl�K�U�T�SKXU�JU�IGTGR�GZ[GR�
�T�SKXU�MXGTJK��VOYIGXl��,OM[XG��������

����;YK�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�YKRKIOU�
TGX�U�TU\U�IGTGR�

����6XKYYOUTK�U�HUZpU��6[YN�ZU�:GRQ��
�'VKXZK�VGXG�,GRGX��VGXG�IUTLOXSGX�U�
TU\U�IGTGR�YKRKIOUTGJU�

2EVHUYDomR��5�XlJOU�XKZUXTGXl�GU�SUJU�JK�UVKXGrpU�KS����
YKM[TJUY�U[�GV|Y�GVKXZGX�U�HUZpU��6[YN�ZU�:GRQ���'VKXZK�VGXG�,GRGX��
�

Figura 14.

Figura 15.

��

/X]�,QGLFDGRUD

&DQDO�$WXDO

,QGLFDGRU�GH�&DQDO
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0XGDU�R�&yGLJR�

����)US�U�XlJOU�ROMGJU��VXKYYOUTK�U�HUZpU�3KT[�
J[GY�\K`KY��5�I|JOMU�GZ[GR��T�SKXU�
VKW[KTU��VOYIGXl��,OM[XG����

����;YK�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�YKRKIOUTGX�U�
TU\U�I|JOMU�

����6XKYYOUTK�U�HUZpU��6[YN�ZU�:GRQ���'VKXZK�VGXG�
,GRGX��VGXG�IUTLOXSGX�U�TU\U�I|JOMU�YKRKIOU�
TGJU�

3DUD�9HULILFDU�R�&DQDO�H�R�&yGLJR�
6GXG�\KXOLOIGX�U�IGTGR�K�U�I|JOMU��ROM[K�U�XlJOU��U�VGOTKR�JU�XlJOU�K^OHOXl�UY�
GP[YZKY�GZ[GOY�

2EVHUYDomR��5�IGTGR�K�U�I|JOMU�VUJKS�YKX�GP[YZGJUY�YKW�KTIOGRSKTZK��
'VKTGY�GVKXZK�U�HUZpU�3KT[�GV|Y�GP[YZGX�U�TU\U�IGTGR�VGXG�GP[YZGX�U�TU\U�
I|JOMU��

9HMD�XP�UHVXPR�SDUD�RSHUDomR�UiSLGD�QDV�SiJLQDV�������

�$

Figura 16.

&yGLJR�$WXDO

,QGLFDGRU�GH�&DQDO
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5�HUZpU�3UTOZUX�s�[ZORO`GJU�VGXG�\KXOLOIGX�G�GZO\OJGJK�TU�IGTGR�GZ[GR�GTZKY�
JG�ZXGTYSOYYpU��<KXOLOW[K�G�GZO\OJGJK�JU�IGTGR�VXKYYOUTGTJU�U�HUZpU��
3UTOZUX!�YK�U[\OX�KYZlZOIG��OYYU�YOMTOLOIG�W[K�U�IGTGR�KYZl�RO\XK��4pU�����
ZXGTYSOZG�YK�U[\OX�IUT\KXYGrpU��

+��"������������2��
$MXVWH�GR�9ROXPH

����2OM[K�U�XlJOU�VXKYYOUTGTJU�U�HUZpU�
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����;ZORO`K�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�GP[YZGX�
U�\UR[SK�JU�XlJOU��,OM[XG�����

����5�OTJOIGJUX�<52�GVGXKIKXl�K�U�\OYUX�
OTJOIGXl�U�Tw\KR�JK�\UR[SK�GZ[GR����G�
�����'�SKJOJG�W[K�\UIu�G\GTrGX��GY�
GRZKXGr�KY�TU�Tw\KR�JK�\UR[SK�YKXpU�IUTLOXSGJGY�VUX�YUTY�

����5�XlJOU�XKZUXTGXl�GU�SUJU�JK�UVKXGrpU�GV|Y���YKM[TJUY�

2EVHUYDomR��5�\UR[SK�VUJK�YKX�GP[YZGJU�[ZORO`GTJU�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK��
JKYJK�W[K�U�XlJOU�TpU�KYZKPG�TU�SUJU�3KT[�U[�TG�,[TrpU�2UIQ��([YIG��
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Figura 17.
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Figura 18.
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9K[�XlJOU�:GRQ'HU[Z�921�VUJK�YKX�VXUMXGSGJU�VGXG�JKYROMGX�YK�GV|Y�[S�
JKZKXSOTGJU�VKXwUJU�JK�OTGZO\OJGJK��+YYG�L[TrpU�s�[YGJG�VGXG�OSVKJOX�
W[K�G�HGZKXOG�JKYIGXXKM[K�OT[ZORSKTZK�

3DUD�$WLYDU�R�'HVOLJDPHQWR�$XWRPiWLFR�

����6XKYYOUTK�U�HUZpU�3KT[�YKOY�\K`KY��VGXG�GIKYYGX�G�L[TrpU�JK�*KYROMG�
SKTZU�'[ZUSlZOIU�

����;ZORO`K�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK��VGXG�GP[YZGX�U�T�SKXU�JK�NUXGY�GV|Y�GY�
W[GOY�U�XlJOU�OXl�JKYROMGX�YK�G[ZUSGZOIGSKTZK���������NUXGY��

2EVHUYDo}HV��
     •  O rádio retornará ao modo de operação após 10 segundos ou após 

você pressionar o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar). Se ne-
nhum botão for pressionado durante o intervalo de tempo selecio-
nado, o rádio emitirá um tom diferenciado antes de desligar-se.

     •  O visor indicará o sinal de menos se o Desligamento Automático           
estiver desativado.
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5Y�XlJOUY�:GRQ'HU[Z�921�VUYY[KS�OR[SOTGrpU�JK�L[TJU�TU�\OYUX�VGXG�[ZO�
RO`GrpU�KS�IUTJOr�KY�JK�VU[IG�R[SOTUYOJGJK��6GXG�OR[SOTGX�U�\OYUX��VXKY�
YOUTK�U�HUZpU�2[`�(RUW[KOU��2OMNZ�2UIQ���'�R[`�VKXSGTKIKXl�GIKYG�VUX�
IKXIG�JK�IOTIU�YKM[TJUY�

2EVHUYDomR��9K�U[ZXUY�HUZ�KY�LUXKS�VXKYYOUTGJUY��U�ZKSVU�KS�W[K�U�
\OYUX�VKXSGTKIK�OR[SOTGJU�YKXl�KYZKTJOJU�
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9IGT��([YIG���JK�LUXSG�W[K�UY�GP[YZKY�JU�XlJOU�
TpU�VUYYGS�YKX�GRZKXGJUY�GIOJKTZGRSKTZK�

3DUD�$WLYDU�D�)XQomR�/RFN��%ORTXHLR��
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,GRGX��
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+���E2�"��������
����)4����"�2�"��
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ZXGTYSOYYpU�

Figura 19.
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'�,[TrpU�9IGT��([YIG��VKXSOZK�G�SUTOZUXGrpU�JK�IGTGOY�K�I|JOMUY�JK������
U[ZXUY�XlJOUY�W[K�KYZO\KXKS�ZXGTYSOZOTJU��7[GTJU�U�XlJOU�JKZKIZGX������
GZO\OJGJK�KS�[S�IGTGR��OXl�OTZKXXUSVKX�G�H[YIG�K�LOIGXl�KYZGIOUTGJU�TU�
IGTGR�K�TU�I|JOMU�KTIUTZXGJUY��/YYU�VKXSOZK�W[K�\UIu�U[rG�K�LGRK�IUS�GY�
VKYYUGY�W[K�KYZO\KXKS�ZXGTYSOZOTJU��YKS�ZKX�W[K�S[JGX�JK�IGTGR��6GXG�
H[YIGX�XlJOUY�YKS�)|JOMUY�JK�+ROSOTGrpU�JK�/TZKXLKXuTIOG��S[JK�YK[�
I|JOMU�VGXG�`KXU��JKYROMGJU��GTZKY�JK�VXKYYOUTGX�U�HUZpU�9IGT��([YIG��

3DUD�$WLYDU�D�)XQomR�6FDQ��%XVFD��

����)US�U�XlJOU�ROMGJU��VXKYYOUTK�U�HUZpU�9IGT��([YIG���5�\OYUX�OTJOIGXl�G�
VGRG\XG�9)'4��VOYIGTJU�

����7[GTJU�U�XlJOU�JKZKIZGX�GZO\OJGJK�KS�[S�IGTGR��G�OTJOIGrpU��9)'4��
OXl�VGXGX�JK�VOYIGX�K�U�\OYUX�OTJOIGXl�U�IGTGR�K�U�I|JOMU�KTIUTZXGJUY�

����6GXG�JKYROMGX�G�L[TrpU�9IGT��([YIG��K�XKZUXTGX�VGXG�U�SUJU�TUXSGR�JK�
UVKXGrpU��VXKYYOUTK�U�HUZpU�9IGT��([YIG��TU\GSKTZK�

3DUD�(VWDFLRQDU�HP�XP�&DQDO�

����6XKYYOUTK�U�HUZpU�9IGT��([YIG��K�RUMU�KS�YKM[OJG�U�HUZpU�3UTOZUX�
VGXG�HRUW[KGX��U[�SGTZKTNG�YK[�XlJOU�TU�IGTGR�K�I|JOMU�OTJOIGJUY�TU�
\OYUX��5�\OYUX�OTJOIGXl�).'4�9)'4���IUTLOXSGTJU�UY�GP[YZKY�GZO\GJUY�

����6GXG�XKOTOIOGX�G�H[YIG��VXKYYOUTK�U�HUZpU�3UTOZUX�
����5�XlJOU�XKZUXTGXl�G�H[YIG�GV|Y����YKM[TJUY�U[�GV|Y�U�HUZpU��6[YN�ZU�

:GRQ���'VKXZK�VGXG�,GRGX��YKX�VXKYYOUTGJU�
����6GXG�JKYGZO\GX�G�L[TrpU�9IGT��([YIG��K�XKZUXTGX�GU�SUJU�JK�UVK�

XGr�KY�TUXSGR��VXKYYOUTK�TU\GSKTZK�U�HUZpU�9IGT��([YIG��

2EVHUYDo}HV��
     •  Se o botão Monitor não for pressionado, o rádio reiniciará a busca 

dos canais ativos 5 segundos após a interrupção da atividade.
     •  Os rádios escanearão todos os Códigos (38) em todos os canais 

selecionados.
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�JKYGZO\GJU���TU�SKT[�JG�2OYZG�JK�([YIG��9IGT�
2OYZ��
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�6FDQ�/LVW��
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KYZGXl�VOYIGTJU��,OM[XG����

����;ZORO`K�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�S[JGX�U�IGTGR�
����6XKYYOUTK�U�HUZpU�9IGT��([YIG��VGXG�GIXKYIKTZGX��54��U[���
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5Y�XlJOUY�:GRQ'HU[Z�921�VUYY[KS�IOTIU�:UTY�JK�
)NGSGJG�K^IR[YO\UY��VGXG�OJKTZOLOIGX�K�GRKXZGX�U�
XKIKVZUX��6XKYYOUTK�U�HUZpU�)GRR��)NGSGJG��K�UY�
[Y[lXOUY�JK�YK[�IGTGR�W[K�VUYY[wXKS�YK[�GP[YZK�
JK�I|JOMU�YKXpU�GRKXZGJUY�VKRU�YK[�:US�JK�����
)NGSGJG�

3DUD�0XGDU�H�2XYLU�RV�7RQV�GH�&KDPDGD�
�)XQomR�&DOO��
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HUZpU�JU�3KT[��VGXG�GIKYYGX�G�L[TrpU�)GRR�
�)NGSGJG����5�\OYUX�OTJOIGXl�G�VGRG\XG�)'22�K�U�T�SKXU�JU�
:US�JK�)NGSGJG�YKXl�SUYZXGJU��,OM[XG����

����;ZORO`K�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�S[JGX�K�U[\OX�UY���:UTY�JK�)NGSGJG�

2EVHUYDo}HV��
     •  Quando os Tons de Alerta estiverem desativados, os sons  da Função 

Call (Chamada) também não serão ouvidos durante a transmissão, 
mas você os ouvirá durante a recepção.

     •  Os canais que estiverem desativados (OF) não serão encontrados.

Figura 20.

��

Figura 21.
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����6XKYYOUTK�[SG�\K`��U�HUZpU����6[YN�ZU�:GRQ���'VKXZK�VGXG�,GRGX���5�\OYUX�
JKO^GXl�JK�OTJOIGX�<5>��
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Figura 22.
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5Y�XlJOUY�:GRQ'HU[Z�921�VKXSOZKS�W[K�\UIu�GP[YZK�G�YKTYOHOROJGJK�JG�
L[TrpU�<5>�JU�XlJOU�VGXG�IUSVKTYGX�UY�JO\KXYUY�Tw\KOY�JK�X[wJU�JK�L[TJU�

����)US�U�XlJOU�ROMGJU��VXKYYOUTK�IOTIU�\K`KY�U�
HUZpU�3KT[�VGXG�GIKYYGX�U�SUJU�JK��������������
YKTYOHOROJGJK�JG�L[TrpU�<5>�

����5�\OYUX�OTJOIGXl�G�VGRG\XG�<5>��P[TZGSKTZK�
IUS�U�GP[YZK�GZ[GR�JG�L[TrpU�

����;ZORO`K�UY�HUZ�KY�JK�'P[YZK�VGXG�YKRKIOUTGX�U�
Tw\KR�JK�YKTYOHOROJGJK�

&��

��������"4������?�
"��7&����+2�8/
1 = Baixa sensibilidade, para níveis altos de ruído de fundo.
2 = Sensibilidade média, para uso na maioria das condições.
3 = Alta sensibilidade, para níveis baixos de ruído de fundo.

2EVHUYDo}HV��

     •  O rádio retornará ao modo de operação após 10 segundos ou 
após o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) ser              
pressionado.

     •  Ao utilizar os acessórios de audio, o volume do rádio deverá 
ser mantido em um nível de audição confortável. Antes de   
colocar o acessório de audio na cabeça ou no ouvido, diminua 
o volume.

��

Figura 23.
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VGTU�SGIOU��VGXG�SOTOSO`GX�G�VUYYOHOROJGJK�JK�JGTUY�JK\OJU�m�VXKYKTrG�
JG�lM[G��*KO^K�U�IUSVGXZOSKTZU�JG�HGZKXOG�GHKXZU�J[XGTZK�[SG�TUOZK�U[�
GZs�W[K�KYZKPG�ZUZGRSKTZK�YKIU��4pU�[ZORO`K�U�XlJOU�GZs�W[K�KYZK�KYZKPG�
IUSVRKZGSKTZK�YKIU�
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Alcance da conversação 
em áreas planas e abertas 
-  Até 3 Km.

���������C���
O alcance diminui quando 
há construções e árvores 
no caminho da transmis-
são.

���������J�2�
Prédios, folhagens 
densas e montanhas 
podem limitar o alcance.
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O rádio não liga

Mensagem não 
transmitida    

            

Mensagem não 
recebida            

Escuta de outros 
ruídos  ou de      
conversação no 
canal

Alcance limitado

Recoloque a bateria, observando se está na posição 
correta. 

Recarregue ou substitua a bateria.

Verifique se o botão  "Push to Talk" (Aperte para Falar) 
está completamente pressionado antes de transmitir.

Recoloque, substitua ou recarregue as baterias.

Confirme se os rádios estão programados no mesmo 
canal e código.

Verifique se o botão " Push to Talk" (Aperte para Falar) 
está sendo pressionado inadvertidamente.

Recoloque, substitua ou recarregue as baterias.

Obstruções no ambiente e a utilização do rádio no inte-
rior de veículos podem interferir com a comunicação. 
Mude de local.

Verifique se o volume está em nível adequado.Con-
firme a programação do código (a programação ativa é 
de 1 - 38).

O canal ou o código podem estar sendo utilizados por 
outros usuários, tente outro canal ou código.

Estruturas de aço ou concreto, folhagens densas e uti-
lização do rádio em edifícios ou veículos diminuem o 
alcance. Procure uma região desobstruída para        
melhorar a transmissão.

A utilização do rádio próximo ao corpo, como dentro do 
bolso ou no cinto, diminue o alcance. Mude o rádio de 
posição.
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Excesso de            
interferência

Canal/Código         
bloqueado

Baixa carga da        
bateria

Luz do carregador 
piscando                 
duplamente

9K�U�XlJOU�TpU�L[TIOUTGX�GJKW[GJGSKTZK��KTZXK�KS�IUTZGZU��IUS�TUYYU�
9KX\OrU�JK�'ZKTJOSKTZU�GU�)ROKTZK �

0*00>���0���7�1�34��1��"�"�8
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Verifique se os rádios estão muito próximos. A distân-
cia entre os rádios deve ser no mínimo de 1,5 metros.  

Verifique se os rádios estão muito distantes. O        
alcance máximo é de 3 Km , mas obstruções e 
condições do ambiente podem diminuir o alcance.

Certifique-se de que o rádio não esteja bloqueado. 
Veja mais informações na página 19.

Recarregue ou substitua a bateria. Temperaturas 
extremas durante a operação afetam a vida da          
bateria.

O pino do carregador pode estar mal colocado.        
Certifique-se de que este esteja totalmente inserido 
no rádio. Se assim for, deixe o rádio carregando até 
que a luz do carregador fique aceso continuamente.

A energia do módulo de baterias pode estar muito 
baixa;  a luz do carregador piscando duplamente 
indica que a bateria está carregando lentamente 
antes de iniciar o carregamento rápido.
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O projeto de seu rádio Motorola, que gera energia eletromagnética (EME) de rádio-freqüência
(RF), foi realizado em conformidade com os seguintes padrões e normas internacionais relativos
à exposição de seres humanos à energia eletromagnética de rádio-freqüência:
     •  Relatório da FCC e Decreto da FCC 96 - 326 (Agosto de 1966).
     •  Instituto Americano de Padrões Nacionais (American National Standards Institute) (C95 - 

1992).
     •  Conselho Nacional de Medição e Proteção contra Radiação (National Council on Radia-

tion Protection and Measurement)  (NCRP - 1986).
     •  Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (International Com-

mission on Non-Ionizing Radiation) (ICNRP - 1986).
     •  Comitê Europeu de Padronização Eletrotécnica (European Committee for Eletrotechnical 

Standardization (CENELEC).
     •  Env. 50166 - 1 1995E - Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos de Baixa 

Freqüência (Human Exposure to Electromagnetic Fields Low Frequency) (0 Hz a 10 
kHz).

     •  Env. 50166 - 1 1995E - Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos de Alta Freqüên-
cia (Human Exposure to Electromagnetic Fields High Frequency) (10 Hz a 300 kHz).

     •  Procedimentos de SC211/8 1996 - Considerações de Segurança para a Exposição 
Humana à Freqüência Eletromagnética de Equipamentos Móveis de Telecomunicações 
(M.T.E.) na Faixa de Freqüência de 30 Mhz a 6 GHz (E.M.F. - Campos Eletromagnéti-
cos) (Proceedings of SC211/8 1996 - Safety Considerations for Human Exposure to 
E.M.F.'s from Mobile Telecommunications Equipment (M.T.E.) in the Frequency Range 
30 Mhz - 6 GHz (E.M.F. - Electromagnetic Fields).

Para assegurar o perfeito desempenho do rádio e para garantir que a exposição à energia de
rádio-freqüência esteja dentro das normas dos padrões acima, devem
ser observados os seguintes procedimentos operacionais:
     •  Ao transmitir com um rádio portátil bidirecional, mantenha o 

aparelho em posição vertical, com o microfone à uma distância 
de 5,0 a 7,5 cm da boca. Mantenha a antena distante pelo menos 
2,5 cm do corpo e da cabeça. 

     •  Se utilizar um rádio portátil junto ao corpo, certifique-se de que a 
antena esteja distante pelo menos 2,5 cm do corpo, durante a 
transmissão.

&RPSDWLELOLGDGH�FRP�D�,QWHUIHUrQFLD�(OHWURPDJQpWLFD
Praticamente todos os dispositivos eletrônicos são susceptíveis à interferência eletromagnética
(EMI), se forem inadequadamente blindados, projetados ou configurados em relação à
compatibilidade eletromagnética.
     •  Desligue o rádio em todos os locais onde avisos assim instruírem. Hospitais e instituições 

de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia externa de rádio-
freqüência.

     •  Desligue o rádio a bordo de aviões. Qualquer utilização do rádio deve estar em conformi-
dade com as regulamentações da linha aérea e as instruções da tripulação.

�*
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Antenas Danificadas 

Não utilize o rádio com antena danificada. Se uma antena danificada entrar em
contato com a pele, pode resultar pequenas queimaduras.

Baterias 
Todas as baterias podem causar danos à propriedade e/ou ferimentos ou queima-
duras caso um material condutor, tal como jóias, chaves ou correntes,  tocar nos
terminais expostos. O material pode causar um circuito elétrico (curto-circuito) e
aquecer. Tenha cuidado ao manusear as baterias carregadas, particularmente ao
colocá-las no bolso, bolsa ou outro local onde haja objetos de metal.

Veículos com Airbag
Não coloque o rádio portátil na área de ação do airbag. Os airbags inflam com
grande força. Se um rádio portátil for colocado na área de ação e o airbag inflar, o
rádio poderá ser lançado com grande força e causar ferimentos sérios aos
ocupantes do veículo.

Atmosfera Potencialmente Explosiva
Desligue o rádio em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, a menos que
seja de tipo especialmente qualificado para esse uso (por exemplo, com
Aprovação Mútua de Fábrica). Nessas áreas, uma faísca pode causar explosão ou
incêndio, resultando em ferimentos sérios ou fatais.

Baterias
Não substitua ou carregue as baterias em uma área com atmosfera potencialmente
explosiva. Pode ocorrer uma faísca no contato ao instalar ou retirar as baterias, o
que pode ocasionar uma explosão.

Para evitar uma possível interferência com operações explosivas, desligue o rádio
próximo às áreas com detonadores elétricos ou em "áreas de explosão"  ou em
locais onde haja avisos como "Desligue rádios bidirecionais". Obedeça todos os
avisos e instruções.

2EVHUYDomR� Áreas com atmosfera potencialmente explosiva quase sempre são
claramente demarcadas. Incluem áreas onde há combustíveis, como abaixo dos
conveses nos barcos, instalações de transferência ou armazenamento de combus-
tíveis ou produtos químicos; áreas onde o ar contenha produtos químicos ou
partículas de pó ou poeira metálica e em qualquer outra área onde você normal-
mente seria avisado para desligar o motor do carro.

�� ��MN�L�
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'TZKY�JK�[YGX�U�IGXXKMGJUX�JK�HGZKXOGY��RKOG�ZUJGY�GY�OTYZX[r�KY�K�G\OYUY�
YUHXK 

     •  (1) a bateria
     •  (2) o carregador da bateria e
     •  (3) o rádio que utiliza a bateria.

�0

Para reduzir o risco de ferimentos, somente carregue
as baterias relacionadas como recarregáveis. Outros
tipos de baterias podem explodir, causando danos e
ferimentos.

Carregador de unidade

Baterias

$WHQomR���5�IGXXKMGJUX�JK�4O3.�L[TIOUTG�T[SG�ZUSGJG�JK�����\URZY�K�
XKW[KX�[S�ZXGTYLUXSGJUX�IGYU�YKPG�[ZORO`GJU�KS�ZUSGJGY�JK�����\URZY�

Número do Kit Descrição Potência

NTN8871 110V - NiMH Adaptador de Carregador 2685882801

Número do Kit
Capacidade em Milliampare- hora 
mAH / Descrição / Composição

HNN9720  TalkAbout 280SLK / NiMH

�+	�����L�
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'�SUTZGMKS�OTIUXXKZG�VUJK�XKY[RZGX�KS�XOYIU�JK�INUW[K�KRsZXOIU�U[�
OTIuTJOU�
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GJKW[GJG��VUX�[S�KRKZXOIOYZG�W[GROLOIGJU��)UTJOr�KY�OTGJKW[GJGY�
VUJKS�XKY[RZGX�KS�XOYIU�JK�INUW[K�KRsZXOIU�
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ZUSGJG�GTZKY�JK�W[GRW[KX�YKX\OrU�JK�SGT[ZKTrpU�U[�ROSVK`G�
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U�LOU�LUX�JGTOLOIGJU��U�IGXXKMGJUX�TpU�JK\K�YKX�[ZORO`GJU�TU\GSKTZK��
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Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir os programas armazenados 
em memórias de semicondutores ou outros meios, cujos direitos autorais pertencem à 
Motorola.  A legislação dos Estados Unidos e de outros países reservam para a Motorola 
determinados direitos exclusivos para programas de computador com direitos autorais, 
inclusive o direito exclusivo de copiar ou reproduzir em qualquer forma, os programas 
Motorola com direitos autorais.  Da mesma forma, quaisquer  programas de computador 
contidos nos produtos Motorola descritos neste manual, cujos direitos autorais 
pertencem, não podem ser copiados ou reproduzidos de qualquer forma sem a expressa 
permissão por escrito da Motorola.  Adicionalmente, a compra de produtos Motorola não 
implicará na concessão direta ou indireta, por embargo ou qualquer outra forma, de 
qualquer licença em relação aos direitos autorais, patentes our requerimento de patentes 
da Motorola, exceto para a licença não exclusiva, isenta de royalty, para uso decorrido da 
aplicação da lei na venda de um produto.

��"5��34�����&�"��"�
Este produto está protegido por uma ou mais das seguintes patentes nos Estados
Unidos:

�� , Motorola e TalkAbout são marcas registradas da Motorola, Inc.
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	Módulo de Bateria NiMH
	1. Segure firmemente o rádio e deslize a tampa traseira para baixo. Certifique-se de não estar se...
	2. Coloque módulo de bateria dentro do rádio com os contatos para baixo. Figura 3.
	3. Recoloque a tampa traseira do rádio, deslizando-a para cima sobre o corpo do rádio. Figura 2.
	4. Empurre para cima até ficar segura. Figura 2.


	Baterias
	Pilhas Alcalinas
	1. Segure firmemente o rádio e deslize a tampa traseira para baixo. Certifique-se de não estar se...
	2. Insira 3 pilhas alcalinas AA dentro do compartimento. Certifique-se de alinhar os pólos de pos...
	3. Alinhe o topo do compartimento de baterias com as fendas do rádio antes de pressionar o compar...
	4. Recoloque a tampa traseira do rádio, deslizando-a para cima sobre o corpo do rádio. Figura 9.
	5. Empurre para cima até estar segura.
	1. Com o rádio desligado, levante a capa da tomada (não destacável) e conecte o carre- gador. Fig...
	2. Ligue o carregador na tomada. Figura 4.
	3. A luz vermelha no alto do TalkAbout SLK piscará enquanto a bateria estiver sendo carregada. A ...
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	2. Recoloque a tampa traseira do rádio, deslizando-a para cima sobre o corpo do rádio. Figura 9.
	3. Empurre para cima até estar segura.

	Botão Scan (Busca)

	Iniciando
	Botão Liga - Desliga
	1. Segure o botão laranja (Liga - Desliga), o rádio emitirá um som e a luz indicadora no alto do ...
	2. Para desligar o rádio, mantenha apertado o botão até que o visor fique limpo. O rádio emitirá ...

	Ajuste de Canal
	1. Com o rádio ligado, pressione o botão Menu uma vez. A palavra CHAN aparecerá e o número do can...
	2. Use os botões de Ajuste para selecionar o novo canal.
	3. Pressione o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) para confirmar o novo canal selecionado.

	Ajuste de Código
	1. Com o rádio ligado, pressione o botão Menu duas vezes. O código atual (número pequeno) piscará...
	2. Use os botões de Ajuste para selecionar o novo código.
	3. Pressione o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) para confirmar o novo código selecionado.


	Comunicação
	Botão Monitor
	Controle do Volume
	1. Ligue o rádio pressionando o botão laranja (Liga - Desliga).
	2. Utilize os botões de Ajuste para ajustar o volume do rádio. Figura 17.
	3. O indicador VOL aparecerá e o visor indicará o nível de volume atual (1 a 19). A medida que vo...
	4. O rádio retornará ao modo de operação após 2 segundos.

	Botão “Push to Talk” (Aperte para Falar)
	1. Verifique a atividade do canal pressionando o botão Monitor.
	2. Pressione o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) e fale. Figura 18.
	3. A luz no alto do rádio irá piscar continuamente durante a transmissão.

	Tons de Alerta
	1. Mantenha pressionado o botão Monitor enquanto liga o rádio.
	2. Para reativar os Tons de alerta, desligue o rádio e a seguir ligue novamente, mantendo pressio...

	Funções da Série SLK
	1. Pressione o botão Menu seis vezes, para acessar a função de Desligamento Automático.
	2. Utilize os botões de Ajuste para ajustar o número de horas após as quais o rádio irá desligar-...

	Iluminação do Display
	Função Lock (Bloqueio)
	Reiniciar
	1. Mantenha pressionados os botões Monitor e "Push to Talk" (Aperte para Falar).
	2. Ligue o rádio.

	Cronômetro de Desconexão Automática

	Funções do 280 SLK
	Função Scan (Busca)
	1. Com o rádio ligado, pressione o botão Scan (Busca). O visor indicará a palavra SCAN, piscando.
	2. Quando o rádio detectar atividade em um canal, a indicação SCAN irá parar de piscar e o visor ...
	3. Para desligar a função Scan (Busca) e retornar para o modo normal de operação, pressione o bot...
	1. Pressione o botão Scan (Busca) e logo em seguida o botão Monitor para bloquear ou mantenha seu...
	2. Para reiniciar a busca, pressione o botão Monitor.
	3. O rádio retornará a busca após 5 segundos ou após o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) s...
	4. Para desativar a função Scan (Busca) e retornar ao modo de ope- rações normal, pressione novam...

	Lista de Busca
	1. Pressione o botão do Menu três vezes para acessar a Lista de Busca (Scan List). O visor indica...
	2. Utilize os botões de Ajuste para mudar o canal.
	3. Pressione o botão Scan (Busca) para acrescentar (ON) ou eliminar (OF) os canais.

	Função Call (Chamada)
	1. Com o rádio ligado, pressione quatro vezes o botão do Menu, para acessar a função Call (Chamad...
	2. Utilize os botões de Ajuste para mudar e ouvir os 5 Tons de Chamada.


	Utilizando o VOX Viva-Voz
	Para Utilizar a Função VOX
	1. Com o rádio desligado, conecte o acessório no encaixe existente na lateral direita do rádio. F...
	2. Ligue o rádio.
	3. Diminua o volume utilizando o botão de Ajuste antes de colocar o acessório no ouvido ou na cab...
	4. Para transmitir, fale ao microfone do acessório. Para receber, pare de falar.
	1. Pressione uma vez o botão " Push to Talk" (Aperte para Falar). O visor deixará de indicar VOX.
	2. Para transmitir, pressione o botão "Push to Talk" (Aperte para Falar) do rádio. Para receber, ...

	Para Ajustar a Sensibilidade da Função VOX
	1. Com o rádio ligado, pressione cinco vezes o botão Menu para acessar o modo de sensibilidade da...
	2. O visor indicará a palavra VOX juntamente com o ajuste atual da função.
	3. Utilize os botões de Ajuste para selecionar o nível de sensibilidade.
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	Alcance
	Cuidados e Segurança

	Acessórios
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