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Precauções de emprego
• Ler atentamente estas instruções, antes de utilizar o aparelho. Conservar estas instruções durante todo
o tempo de vida do produto.
• Com vista a reduzir a exposição à rádio frequência, ao utilizar o aparelho, queira afastá-lo, pelo menos,
5 cm do rosto.
• Impedir a aproximação de bebés e crianças dos aparelhos.
• Nunca utilizar um walkie-talkie com uma antena estragada. O contacto directo da antena com a pele
pode causar queimaduras ligeiras.
• No interior do veículo, não deixe o aparelho junto da zona do airbag ou despoletamento do airbag, pois
se este for activado, poderá despoletar com uma força significativa e provocar ferimentos graves nos
ocupantes do veículo.
• Os aparelhos podem ser utilizados a temperaturas que variam entre os -10°C e 50°C.
• A utilização em ambientes bastante frios requer a utilização de pilhas resistentes a baixas temperaturas.
Utilizar de preferência pilhas de lítio ou pilhas recarregáveis NiHM. As pilhas alcalinas e de fosfato são
pouco resistentes a baixas temperaturas.
• Não utilizar os aparelhos nem trocar as pilhas num ambiente com explosivos. A antena ou as pilhas
podem produzir microfaíscas ou electricidade estática que podem dar origem a explosões e causar
ferimentos graves e inclusive a morte.
• Nunca utilizar o aparelho no exterior, durante uma trovoada.
• Não utilizar o aparelho debaixo de chuva.
• Se o aparelho estiver molhado, desligá-lo e retirar a bateria. Secar completamente o compartimento
da bateria e deixar a tampa aberta durante algumas horas. Não utilizar o aparelho até este estar
completamente seco.
• Não desmontar o produto. Isto pode provocar a perda da garantia e provocar danos ou a perda da
estanqueidade.
• Limpar o produto com um pano limpo e húmido e uma bomba de ar comprimido. Não utilizar detergentes,
pois estes podem danificar o material. Não tocar no ecrã com objectos que possam causar riscos.
• Retirar as pilhas com um objecto distante do aparelho.
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Descrição

On channel 100
Antena

Lâmpada de
iluminação
Díodo do sinal
de recepção
Ecrã LCD
Tecla de iluminação da
TORCHE (ver p. 11)

Tecla MAIS

Tecla PTT
(«Push To Talk»)
(ver p. 8)

PT

Tecla LIGADO/
DESLIGADO
(ver p 8 e 11)

Tecla MENU
Tecla SCAN
(ver p. 10).

Tecla MENOS
Tecla CALL
(ver p.11)
Microfone

Função Scan activada

Número do canal
Nível de carga da
pilha

Altifalante

Potência de emissão

HI LO

Sinal recebido
Sinal emitido

Teclado bloqueado
Nível do volume sonoro
3

On channel 300

Ecrã LCD

Antena

Tecla PTT
(«Push To Talk»)
(ver p. 8)
Tecla LIGADO/
DESLIGADO
(ver p 8 e 11)
Tecla MENOS

Microfone
Altifalante

Função Scan activada

Tecla CALL
(ver p.11)
ll

Ca

Tecla MENU

Tecla MAIS
Ligação: Carregador
(ver p. 6)

Sinal recebido
Sinal emitido

Número do canal
Nível de carga da
pilha

Teclado bloqueado
Nível do volume sonoro
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PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO
3.1

Utilização das pilhas (On channel 100)

1
PT

Se estiver instalado, retirar
o clipe de cintura (ver p.
7)

clic
2

Ao efectuar a instalação, respeitar a orientação
das pilhas. Uma polarização incorrecta pode
danificar as pilhas e o aparelho.

• Utilizar pilhas fornecidas com o pacote inicial. Se for necessário carregar as pilhas, utilizar pilhas
recarregáveis do tipo AAA (LR03) 1,5V.
• Não misturar as pilhas alcalinas e recarregáveis.
• Não procure recarregar pilhas não recarregáveis.

Nível de carga das pilhas
Alto

Baixo
Médio

bip

bip

Descarregadas
5

3.2 Utilização das pilhas (On channel 300)
Ao efectuar a compra do produto, as pilhas estão instaladas no aparelho. Retirar a lingueta de protecção
localizada no corpo do aparelho para libertar o contacto das pilhas

3.2.1 Instalação das pilhas

Se estiver instalado, retirar
o clipe de cintura (ver p.
7)

Ao efectuar a instalação, respeitar a orientação
das pilhas. Uma polarização incorrecta pode
danificar as pilhas e o aparelho.

3.2.2 Carregamento das pilhas
• Ao colocar o aparelho em funcionamento, utilizar as pilhas recarregáveis fornecidas no pacote inicial.
Se for necessário carregar as pilhas, utilizar pilhas recarregáveis do tipo AAA (LR06) 1,2V NiMH
600mAh.
• Não procure recarregar pilhas não recarregáveis.
• Assegure-se que a tampa do compartimento da pilha está correctamente colocada, ao carregar as
pilhas.
Nível de carga das pilhas (indicado no indicador luminoso do aparelho)
Alto
6

Baixo

bip

bip

As pilhas devem ser recarregadas exclusivamente com o carregador de pilhas especialmente fornecido.

11Desligar o aparelho (ver p.
13).

• Ao efectuar o carregamento do aparelho, não é possível efectuar qualquer comunicação.
• De modo a prolongar o tempo de vida útil das pilhas, descarregue e volte a carregá-las, completamente,
uma vez por mês.

PT

• É possível carregar dois aparelhos em simultâneo. O carregamento das pilhas dura aproximadamente
12 horas. Antes da primeira utilização, é aconselhável o carregamento completo das mesmas.

3.3 Reciclagem das pilhas
Não deixe pilhas usadas no interior do aparelho, pois isto pode dar origem a falhas que podem danificar os circuitos
internos do aparelho.
O simbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o caixote) significa que este
produto e as pilhas ai contidas não podem ser misturados com o lixo doméstico. Estes incluem-se num
tipo de objectos de colecta selectiva. Deposite as pilhas, bem como os seus produtos electrónicos em
final de vida, num espaço de colecta autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação do seu lixo electrónico
permite proteger o meio ambiente e a sua saúde.

3.4 Instalação/ desinstalação da cinta
INSTALAR

DESINSTALAR
clic
1

2
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Emissão e recepção
4.1 Alcance de transmissão

5 KM
1 KM
300 M
• Com vista a optimizar o alcance de transmissão, assegure-se que existem o mínimo de obstáculos
possível (incluindo os utilizadores) na linha imaginária traçada entre os 2 aparelhos.
• Se os aparelhos forem utilizados a menos de 1,5 m um do outro, poderão ocorrer interferências.

4.2 Colocação em funcionamento
No On channel 100/300, é possível comunicar com outra unidade do On channel 100/300, ou com qualquer outro
emissor/receptor que utilize o padrão PMR 446. A comunicação pode ser estabelecida com um número ilimitado
de aparelhos PMR 446, em modo de conferência.

bip
Manter premido

Ecrã de stand-by

• Todos os aparelhos devem estar configurados no mesmo canal para poderem comunicar entre si (ver p.
9).
• A comunicação é estabelecida alternadamente: se outro aparelho estiver a efectuar a transmissão,
aguardar o fim da transmissão, antes de efectuar a emissão. Do mesmo modo, é impossível receber
mensagens durante a transmissão ou enquanto a função CALL estiver activada (ver
11).
No p.
On
channel 100,
bip
Manter premido
8

o díodo do sinal de
recepção acende-se.
bip

Durante a configuração do aparelho, se não for activado nenhum botão durante 8 segundos, o ecrã de
stand by desliga-se automaticamente, e as modificações são guardadas.

4.3 Potência de emissão do sinal (On channel 100)
Se a potência de emissão for alta (H), o sinal está aceso. É interessante quanto dos correspondentes estão próximos
do limite de potência da transmissão. Quando esta é baixa (L), o sinal está mais enfraquecido mas existe um risco
menor de paragem e a qualidade sonora da comunicação é superior.
HI

ou

ou

PT

x2

Seleccionar H ou L

4.4 Configuração do canal
O On channel 100/300 pode comunicar através de um dos 8 canais disponíveis.

4.4.1 Configuração do canal

ou
Seleccionar de 1 a 8

4.4.2 Monitorização do canal
ACTIVAR

DESACTIVAR

Esta função permite ouvir todos os sinais (mesmo
quando enfraquecidos) do canal utilizado.
e
simultaneamente
9

4.4.3 Função SCAN : pesquisa de canais
Esta função permite pesquisar 8 canais diferentes para identificar o canal utilizado pelos outros interlocutores.

On channel 100

On channel 300

ACTIVAR

ACTIVAR
bip

bip
ou

Manter
premido 3 seg.
DESACTIVAR

Manter
premido 3 seg.

DESACTIVAR

ou

ou

• Quando o aparelho identifica um sinal, a pesquisa é suspensa e a unidade emite as comunicações do
canal em questão.
• A pesquisa recomeça automaticamente alguns segundos após o sinal ter sido recebido.

4.5 Volume de escuta e de som
AUMENTAR

DIMINUIR

4.6 Bloqueio/ Desbloqueio
On channel 100

e
simultaneamente
10

On channel 300

Manter premido 3
segundos

4.7	Função «CALL»

PT

A tecla CALL permite o toque, durante 2 segundos, de todos os aparelhos que utilizem o mesmo canal.

4.8	Desligar o aparelho

bip
Manter premido
É aconselhável desligar o aparelho, se este não estiver a ser utilizado, para evitar que as pilhas fiquem
completamente descarregadas.

5

Utilização da lâmpada (on channel 100)

Manter premido para iluminar

A lâmpada funciona inclusive com o aparelho desligado.

Soltar para desligar
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Características técnicas
6.1

Especificações

Canais disponíveis

8 Canais

Potência de saída (DX)

0.5 W

Alcance

Até 5 Km

6.2 Tabela de frequências dos diferentes canais

7

Canal

Frequência (MHz)

Canal

Frequência (MHz)

1

446.00625

5

446.05625

2

446.01875

6

446.06875

3

446.03125

7

446.08125

4

446.04375

8

446.09375

Declaração de conformidade CE

• Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 100 está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
• Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 300 está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
• Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 300 está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2006/95/CE.
A conformidade com estes requisitos é expressa através da marca de referência:
A declaração de conformidade CE está disponível no link seguinte:
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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Garantia

A OXYLANE garante ao comprador inicial que o produto está isento de defeitos de material ou fabrico. Este
produto possui uma garantia de dois anos a contar da data da compra. Conserve a factura que funciona como
comprovativo de compra.
A garantia não abrange :
• Os danos resultantes da utilização indevida, incumprimento das instruções de utilização ou quaisquer
acidentes, e manutenção imprópria ou uso para fins comerciais deste produto.
• Os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE.

Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço autorizado, ser
substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor)

9
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• As pilhas, compartimentos com riscos ou danificados ou que apresentem batidelas.

Contacte-nos

Estamos atentos aos seus comentários em matéria de qualidade, funcionalidade ou utilização dos nossos produtos,
em www.geonaute.com
Comprometemo-nos a responder no mais curto espaço de tempo.
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