
DESCRIÇÃO GERAL
O transceptor é uma miniatura  transceptor FM com

extensa cobertura de frequência, proporcionando uma área local nos dois sentidos
comunicações amadoras, juntamente com inigualável capacidade de monitoramento.

agradecemos sua compra de nosso transcerver, e incentivar
que você leia atentamente este manual e aprenda sobre esse emocionante transceptor.

multibanda

INFORMAÇÕES DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA
O UV-3R e um rádio que gera energia eletromagnética de RF durante modo de transmissão.
esta rádio é projetado para e classificados como "Apenas Uso Profissional", o que significa
que deve ser utilizado apenas durante o curso do emprego por indivíduo ciente dos perigos,
e as formas de minimizar tais riscos. Este rádio não destinado ao uso pela "População em Geral"
em um ambiente não controlado.
Este rádio foi testado e está em conformes com os limites de exposição à RF da FCC para "Apenas uso
Profissional". Além disso, o rádio UV-3R em acordo com as seguintes normas e diretrizes no que
diz respeito aos níveis de energia de RF e eletromagnético e avaliação de tais níveis de exposição para
os seres humanos:

FCC OET Boletim 65 edição C suplemento 97-01, a conformidade com as diretrizes Avaliação da FCC
para exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência.

(C95.1-1992), IEEE padrão de
segurança dos níveis em relação à exposição humana a Raio de freqüência
Os campos eletromagnéticos, 3kHz a 300GHz.

American Nation Standards Institute (C95.3-1992), IEEE recomendada
Prática para a Medição de Eletromagnética potencialmente perigosos
extensão-RF e microondas.

Os acessórios seguintes são autorizadas para utilização com este produto ..
A utilização dos acessórios outros do que aqueles (listados na instrução) especificado
pode resultar em níveis de exposição à RF que excedam os requisitos da FCC
para exposição à RF.

American Nation Standards Institute

!
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DESEMBALAGEM E VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS

Além do radio UV-3R no pacote vem com os seguintes acessórios:

ITEM QUATIDADE
Antena Dual Band

Adaptado AC
Bateria de Li-ion

Clipe de cinto

Alça de mão
SP.&MIC.

Manual de instrução
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FUNCIONAMENTO AVANÇADA

01- RXCODE -off’CTCSS, DCS

02- TXCODE -off’CTCSS, DCS

Algumas vezes nós queremos apenas receber um grupo de pessoas
utilizando uma única freqüência, vamos usar um tom na recepção
sendo programado no computador como se segue:

1º - Pressione [MENU / LOCK] e gire o [DIAL] até  o menu 01:RX/CODE
2º - Em seguida, pressione o botão n [U / V] para entrar no submenu do
undertones.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar o tom selecionado. Tera conta
que esta operação pode ser ativado CTCSS  variando de 67 Hz a 254,1Hz
DCS variando entre 23 e 754, para definir estes últimos
diferenciar o primeiro que aparece depois do subton.
4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações e pressione [MENU / LOCK]
ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.

Instruções tons de transmissão:
1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] para menu TXCODE
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar o tom selecionado. Ter a conta
que esta operação pode ser activada CTCSS  variando de 67 Hz a 254,1Hz
DCS variando entre 23 e 754, para definir estes últimos
diferenciar o primeiro que aparece depois do subton.
4º- Pressione o botão[U / V] para salvar as alterações e pressione
[MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.



03-SQL -0---9

05-BEEP-----ON-OFF

04-LIGHT---ON-OFF-KEY

O silenciador de barulho quando nenhum sinal for recebido
O sistema de amortecimento faz com que todas as operações são mais
leves, bem como redução do consumo de energia.
Por favor, ajustar o nível de silenciador de acordo com as seguintes instruções:

1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 3:
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada entre 0 e 9. ele
recomenda que você comece a ajustar a partir de 1 até não ouvir
qualquer ruído público.
4º -. [U / V] para salvar as alterações e pressione
[MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.

Pressione

O transceptor vem com uma opção para ativar ou desativar o som (BEEP)
cada vez que você clicar em um botão do teclado. A maneira de ativar ou
desactivar é como se segue:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 5:
2 º-. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3 º-. Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, ON / OFF
4 º-. Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5 º-. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações
normal.

O UV-3R inclui uma lâmpada de iluminação vermelha na tela para ajudar
operações noturnas. O transceptor inclui três opções de iluminação :
KEY: acende quando você pressiona qualquer tecla
ON: é acesa continuamente.
OFF: a iluminação é desligada,
O caminho a seguir para A iluminação é:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 4:

2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3 º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, OFF/ON/ KEY /
4 º- Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5 º- [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações
normal.

Pressione



06-VOX - OFF-1---9

08-DW - ON-OFF

07-POWER - HIGH/LOW

O VOX elimina a necessidade de alterar manualmente o modo de
transmissão manual de cada vez que você deseja transmitir. Neste modo, o aparelho
detecta a voz ao falar no microfone é ativado automaticamente inicia
a transmissão e termina quando você parar de falar.
Para ativar esta opção faça o seguinte:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 6.
2 º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3 º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, OFF/1/2/3/4/5/6/7/8/9
As configurações são:

7-9 de alta sensibilidade (para condições de silêncio no ambiente)
4-6 sensibilidade média (por normal)
1-3 menor sensibilidade (para condições ruidosos)

4 º- Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5 º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações
normal. Quando o VOX está ativado aparaece, na tela um ícone
VOX definido.

O transceptor está equipado com uma dupla função vai ouvir
entre UHF e VHF modo VFO. Equipamentos periodicamente
cheques rápidos entre uma freqüência e outra.

Para ativar esta função será feita da seguinte forma:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 8:
2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º - Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada:

OFF: desativa esta função.
ON: Ativa a função.

4º - Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações
5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações
normal.

O transceptor está equipado com um sistema que controla a potência
transmissão, podendo escolher entre eles:

baixa, que transmite a 0,5 W e exibe o ícone LOW
Alta, que transmite em 2 W e não aparecer em qualquer ícone de exibição pública.

Para mudar de potencia para outro, proceda da seguinte forma
:
1 º-. Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 7:
2 º-. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3 º-. Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, HI / LOW
4 º-. Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
5 º-. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações
normal.



09-STEP - 12.5Khz

11-SHIFT - 0/+/-

10-OFFSET - 0---37.995/0--69.995M

Para alterar os passos de uma frequência para outra equipe vem
preparada com a função passo rápido, para alterar as etapas de frequência
operadá com rápidez:
1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 9:.
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, já que
podemos selecionar a freqüência ³ seguinte, um salto:

5 kHz
6,25 KHZ
10 KHZ
12,5 kHz
20 KHZ
25 kHz

4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

O UV-3R inclui uma opção para a sintonia fina que
selecionados na seção anterior, tanto positiva como negativamente,
aquilo que conhecemos como o desvio de repetidora. (+ /-)

Exemplo: queremos falar em uma freqüência de entrada do repetidor, que é
145.000 MHz e 145.600 MHz é a saída, nós selecionamos o
OFFSET tecla SHIFT parágrafo anterior 0600 e colocá-lo nesta seção
a posição n [-], de modo que o aparelho está a receber sempre 145.600
mHz e quando você pressiona o botão PTT para transmitir movimentos nos
automaticamente para 145.000 MHz (freqüência de entrada da reptidora.)
Modo de mudança de turno repetidor é como se segue:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 11:
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar repetidor offset [+ / -]
4º- Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações
5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

OFFSET (REPEATER OPERAÇÕES)
O UV-3R inclui uma série de características que fazem as funções de
repetidor são simples e agradável. Para alterar a freqüência de
desvio de repetidora, use as seguintes diretrizes:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 10:
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º- Gire o [DIAL] para colocar a freqüência do reptedor offset
deseja selecionar, dado que você pode entrar entre 0.005 MHz e
37.995 MHz. / 0005 MHz a 69.995 MHz. (Dependendo da banda em que
está localizado)
4º- Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações



12-STE(ELIMINAÇÃO MODULAÇÃO FINAL)
- ON/OFF

14-SAVE - ON/OFF

13-W/N -(SELEÇÃO DE BANDA LARGA E ESTREITA)
-  WINDE/NARROW

Esta opção é usada para remover o som do radio depois do
fim da transmissão. Isto só pode ser feito em comunicações
direta, como as comunicações através de um repetidor, esta opção deve ser
off.
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até que o menu 12:
2º -. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF
4º -. Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5º -. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

O UV-3R, economizador de bateria inclui uma muito prática, se tivermos
ativo, ele age da seguinte forma:

Se nós recebermos um sinal muito forte para ser ter o máximo da bateria em maior potencial
(2W) ficara  automaticamente o poder de transmitir para minima (LOW
0.5W) com esta opção, obviamente, economizara muito a bateria
mesmo muito fraca, funcionará da seguinte forma:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 14:
2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF
4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

Esta opção é usada para selecionar o, banda larga ou banda estreita
para ativar uma ou outra opção irá proceder da seguinte forma:
1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 13:
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º- Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF

4 -. Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5 -. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.



15-TOT(COMTROLE DE TEMPO DE TRASMIÇÃO)
- OFF/30/40/90/120/150/180s

16-SCANM(MODO ESCANEAR) - ON/OFF

17-RELAYM(RESPOSTA DE SOM REPETIDOR)
- ON/OFF

Com esta opção pode controlar automaticamente o tempo que
transmitir cada vez que você pressiona o PTT, esta opção será muito bom para
fazer conversas muito extensas e preservar os transistores finais
de transmissão. O walkie desconecta automaticamente a transmissão nd
Após o tempo definido.
O tempo de ajuste pode ser:

30 segundos.
60 segundos.
90 segundos.
120 segundos.
150 segundos.
180 segundos.

Para ativar esta opção faça o seguinte:
A. - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até que o menu 15:
2 -. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e cai dentro do submenu.
3 -. Gire o [DIAL] para selecionar entre OFF (desligado) ou os diferentes tempos
selecionável: 30S / 60S / 90 / 120S / 150S / 180S
4 -. Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações
5 -. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

O UV-3R pode digitalizar canais da memória, todas as bandas ou parte
das bandas. Quando o radio  detectado conversa automaticamente
parar e segurar. Para selecionar o modo de digitalização, podemos fazer
seguinte:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 16:
2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º - Gire o [DIAL] para selecionar entre OFF (desligado) ou os diferentes tempos
selecionável: 30S / 60S / 90 / 120S / 150S / 180S
4º - Pressione o botão  [U / V] para salvar as alterações
5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações

O UV-3R está equipado com um sistema de resposta de áudio do repetidor.
Quando esta opção, o Radio ouvir o repetidor de sinal, este
forma sabemos que estamos trabalhando em um repetidor. para ativar
esta opção siga estes passos:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 17 :
2 º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3 º- Gire o [DIAL] para selecionar ON / OFF
4 º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
5 º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.



18-BCLO(ELIMINAR RUIDO)- ON/OFF

19-PRI(PREFERENCIA DE BUSCA DE FAIXA)- ON/OFF

Se você ativar esta opção no UV-3R, impedira interferências causadas
por aparelhos elétricos nas proximidades, esta opção é utilizada quando
ativados os CTCSS ou DCS,  faz o bloqueio, ser ocupadas de
como se segue:
1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até  o menu 18:
2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON / OFF
4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

1º-prima [MENU / LOCK], em seguida, gire o [DIAL] botão,
chegando ao MENU [19]
2º-em seguida, pressione [U / V] para a entrar no modo de configuração.
3º-gire em sentido horário ou anti-horário.
do [DIAL] botão para definir PRI: ON / OFF
4º-prima [U / V] para salvar a configuração.
5º-prima [MODE] ou [PTT] para a operação normal.
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