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o Transceptor

FA-M21 foi criado e
desenvolvido pela Mot oradio dentro dos mais
recentes aperfeiçoamentos eletrôn icos,
levando-se em conta as peculiares
condições brasileiras, tais como geografia,
topograf ia, clima, regiões urbanas,
estradas, etc .
Com 23 canais e Sintetizador Dig ital
de Frequência (Sistema PLL) , o " Faixa do
Cidadão " Motoradio pode ser operado tanto
móvel quanto fixamente , bastando que
o operador siga corretamente as presentes
instruções.
O Transceptor FA-M21 , pelo seu acabamento
e pelas suas condições de desempenho,
incorpora o mais alto grau de " conf iabilidade
de produto" , dentro da tradição de qualidade
representada pela marca Motoradio.
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facilita a fixação em veículos
ou em fonte alimentadora (FF-M11)
Escala iluminada de canais (aparelho ligado)
Seletor de função:
FC - Faixa do Cidadão
AP - Anúncio Público com alto-falante externo
Lâmpada-piloto de transmissão:
acende quando o FA-M21 está transmitindo
Medidor de sinal e potência: quando o
FA-M21 está recebendo, indica a intensidade do sinal
de recepção; quando o FA-M21 está transmitindo,
indica a potência de salda (Rádio Frequência) .
Jack para microfone: de 5 pinos (TIpo "Philips")
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Liga - desliga - volume
Silenc iador
Alto-falante interno
@ Seletor de canais
® Conector para antena
para alto-falante externo
® Jack
para Faixa do Cidadão (FC)
@ Jack para alto-falante externo
para Anúncio Público (AP)
® Cabo para alimentação :
vermelho , para positivo ;
preto, para negativo
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ANTENA E CABO COAXIAL
Antena
A correta instalação da antena é de vital importância
para o desempenho do seu Transceptor FA-M21.
Consulte o manual de instruções do fabricante.
Em estação fixa , instale a antena de .. Faixa do Cidadão"
a uma distância superior a 1O metros em relação à
antena de TV. Em veículos, a antena deve ser colocada
à maior distância possível do motor .

Cabo coaxial
Para estação fixa use cabo coaxial tipo RG 58/U (modelo
TCS 95 da Pirellil, de 50 ohms de impedância, com
conector UHF PL-259 (macho) .
Se o comprimento for superior a 15 metros, use
o tipo RG 8/U.
Cabos de TV ou fios de telefone não podem ser juntados
ao cabo coaxial de .. Faixa do Cidadão".
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COMO OPERAR CORRETAMENTE
SEU FA-M21
FC -

FAIXA DO CIDADÃO

Recepção
1 . Conecte o plug do microfone no soquete do aparelho.
2 . Gire à esquerda o silenciador . Veja abaixo como
fazer o ajuste.
3 . Coloque o seletor de função na posição FC.
4 . Gire o seletor de canais para sintonia do canal
desejado . Vej a as frequências na pág. 16.
5 . Gire o botão liga-desliga-volume à direita . A escala
de canais acenderá. bem como o medidor ' de sinal
e po tenc ia .
6 . Controle o volume girando o botão liga-desliga-volume
à direita até obter o nível desejado .
Ajuste do silenciador
O controle de silenc iador é usado para eliminar ruídos
de saída quando não há recepção (sem sinal). O
ajuste correto deve permitir ausência de som no altofalante. Ao receber sinal. o silenciador abre
automaticamente. permitindo ouvir-se este sinal.
Atenção: ruídos fortes provenientes da ausência de
supressores (ignição do carro. por exemplo) não podem
ser el iminados pelo silenciador.
Medidor de sinal e potência
Na recepção. este medidor indica intensidade de sinal
através da esca la superior verde .
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Conexão de alto-falante externo
A conexão de alto-falante externo ou fone de
ouvido deve ser feita no plug próprio . Neste caso . o
alto-falante interno é automaticamente desligado.

Atenção: use alto-falante ou fone de ouvido com
impedância superior a 8 ohms .
Transmissão
1 . O operador é obrigado a possuir a competente
licença do DENTEL para efetuar transmissões. Leia
com atenção a Portaria N.o 163 do Ministério das
Comunicações (pág . 11). inclusive os
artigos 18, 19 e 20.
2 . Para transmitir, é imprescindível antena e bateria.
3 . Antes de transmitir, verifique se o canal está livre .
4 . Aperte o botão "liga" do microfone . A lâmpadapiloto de transmissão acende e o medidor de sinal e
potência indica a potência de saída.
S. Fale com voz normal, mantendo o microfone a urna
distância de 10 centímetros. Lembre-se que uma voz
mais alta , embora seja captada pelo microfone, perde
a nitidez.
Medidor de sinal e potência
Na transmissão , este medidor indica
a potência de saída (Rádio Frequência). Se a bateria
estiver fraca ou a fonte apresentar tensão inferior
a 13,8 V, a potência de saída será menor.
Modulações na voz fazem o medidor oscilar.
AP - ANÚNCIO púBLICO
Seu FA-M21 possui a função especial para
operações de Anúncio Público . Para operar nesta
função , faça o seguinte :
1. Coloque o seletor de função na posição AP.
2. Use um alto-falante externo de 8 ohms de impedância,
conectando-o no jack próprio (AF-AP). O alto-falante
mais recomendável, neste caso, é o tipo corneta.
3 . Aperte o botão "liga" do microfone.
4. Fale com voz normal, mantendo o microfone a uma
distância de 1O centímetros. O som sai externamente
através do alto-falante.
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CARAeTERíSTICAS PRINCI
IIFAIXA DO

Onda .. Faixa do Cidadão" :
prédios e montanhas
são obstáculos difíceis
de serem ultrapassados .
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PAIS DA PROPAGACAO
,
CIDADAO"

Superlicie terr estre

As ondas na faixa de frequência de 27 MHz podem
ou não ser refletidas pela camada atmosférica,
dependendo da densidade deelétrons , bem como da
altitude, condições atmosféricas , horário, estação do
ano e das manchas solares.
Embora às vezes a comunicação possa alcançar longa
distância (200 a 10.000 km), como as ondas curtas,
normalmente ela alcança de 5 a 20 km' nas cidades e de
50 a 150 km em campo aberto, onde prédios , montanhas
e demais obstáculos não interceptam a transmissão.
A proximidade de fontes de ruídos (motores, geradores,
fios de alta tensão, etc.) influi na qualidade
de comunicação através de ruídos .
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ELIMINACÃO
DE
"INTERFERENCIAS
Supressor de ruídos do distribuidor
Cort e o cabo central do distribuidor 5 cm acima da tampa e em
cada ponta aparaf use um dos lados do supressor.
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Condensador do dínamo
Coloque o condensador sobre a carcaça do dínamo usando
o parafuso do cabo terra .
ligue o cabo do condensador ao terminal da carcaça do dínamo.
Ao distribuidor

r----- A chave de ígnição

~~~:::::;;l- ligue o condensador

Instalação típ ica
do condensador
da bobina

~

=

no lado da chave de
ignição da bateria.

<, Monte o suporte

do
condensador sob um dos
parafusos da bobina .

Demais supressores
Consulte a .. Folha de Instrução" específica para ·seu veículo,
para a instalação dos demais supressores.

Atenção : Coloque a antena à maior distância possível
10 do motor do veículo .

CONHECA
E RESPEITE
,
AS LEIS QUE REGEM
A "FAIXA 00 CIOAOAO".
o Transceptor

FA-M21 Motoradio. projetado
para uso em serviço na .. Fa ixa do Cidadão". é compatível
com o Art igo 6.° da Portaria N.o 163. de 14 de março
de 1974. do Ministério das Comunicações.
Antes de operar seu aparelho . é indispensável
possuir o competente licenciamento do DENTEL . além
de conhecer e respeitar aquela Portaria .

Operação das Estações
Portaria N.o 163 de 14 de março de 1974
Art. 7.° - As estações licenciadas serão
identificadas por um indicativo que será composto
das letras PX. seguido de um algarismo de 1 a 9
conforme a região do Brasil onde estejam licenciadas
e mais 04 (quatro) algarismos identificadores da estação.
1 - Espírito Santo e Rio de Janeiro
2 - São Paulo
3 - Rio Grande do Sul
4 - Minas Gerais
5 - Paraná e Santa Catarina
6 - Bahia e Sergipe
7 - Alagoas. Ceará. Paraíba . Pernambuco
e Rio Grande do Norte
8 - Acre. Amazonas. Maranhão. Pará. Piauí
e Territórios do Amapá. Rondônia e Roraima
9 - Distrito Federal . Goiás . Mato Grosso. Território
de Fernando de Noronha e Ilhas Oceãnicas
Nenhum indicativo vago poderá ser redistribuído antes
de completar 01 (um) ano de vacância.
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Art. 18 - Em todos os casos de operação serão
observadas as seguintes regras:
1 . Antes de transmitir, o operador deverá verificar
se o canal está livre.
2 . Nenhuma chamada deverá ser repetida mais
de três vezes consecutivas, passando o operador
imediatamente à escuta.
3. Uma vez estabelecida a comunicação, em cada
cãmbio deverá ser mencionado o indicativo de chamada
de ambas as estações em contato .
4. O indicativo de chamada deverá ser sempre
mencionado completo, sem cortes ou aditivos de
qualquer espécie.
S . Nenhuma transmissão entre estações
deverá exceder a duração de 03 (três) minutos, exceto
nos casos de emergência .
Infrações
Art. 19 - Nas comunicações do Serviço Rádio do Cidadão
são cons ideradas infrações:
a) Empregar potência superior à indicada na licença .
b) Realizar contatos com estações não autorizadas.
c) Realizar modificações técnicas nos equipamentos
homologados . em suas antenas ou sistemas
irradiantes, sem autorização.
d) Omitir o indicativo de chamada.
e) Adicionar ao indicativo qualquer complemento.
f) Transmitir música. discursos, pugnas desportlvas.
tratar de assunto político, religioso ou racial ou
mensagens que dêem motivo a polêmicas.
g) Efetuar testes de equipamentos ou realizar emissões
em caráter experimental. sem autorização.
h) Utilizar código nas transmissões, exceto o código a.
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i) Util izar palavras ou expressões em desacordo

j)
I)
rnl
n)

com a moral e os bons costumes .
Conectar o equipamento a linhas telefõnicas .
Provocar interferências proposita is .
Operar fora dos canais para os qua is a estação
foi licenciada.
Descumprir o estabelecido em qualquer dos itens
desta Norma .

Penalidades
Art. 20 - Comprovada qualquer infração e. sem
prejuízo de outras sanções legais aplicáveis , o DENTEL
poderá aplicar ao licenciado as seguintes penalidades :
a) Suspensão de funcionamento por período de até 30
(trinta) dias, nos casos especificados nas letras b. d.
e, I. m do Art . 19.
b) Cassação da licença de operação . nos casos de
infração nas letras a, c. f. g. h. i , I, n do Art . 19 .
Art. 21 - O licenciado que tiver cassada sua licença
somente poderá pleitear novo Iicenciamento após decorrido
o prazo de 01 (um) ano , ficando a critério do DENTEL o
deferimento do novo pedido .
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ESPECIFICACÕES
TÉCNICAS
,
(Homologadas pelo DENTEL)

GERAIS
Circuito
Sintetizador Digital de Freqüência (Si stema PLL)
Controle de freqüência
1 c ri stal p iezo elétrico
Canais
23 cana is na " Faixa do Cidadão "
Modo de operação
AM (6A3)
Método de operação
Simp lex
Classe de operação
Móvel ou f ixa
Tensão de alimentação
13,8 V - CC (negativo terra)
Variação de tensão de alimentação
+ 15% (11 ,7V a 15,9 V)
Estabilidade de freqüência
Me lhor que 0.005%
Faixa de temperatura
O a + 50°C
Impedância de antena
500hms
Dimensões
145 x 55 x 208 mm
Peso
1,3 kg
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TRANSMISSOR
Potência máxima de saída de RF
5 W (em 13,8 V -CC)
Modulação máxima
95%
Emissão de espúrios e harmônícos
Atenuados em ma is de 45 dB
Consumo máximo
1,5 A (13,8 V -CC , 95% de modulação
Distorção de áudio
Menor que 10% com 80% de modulação
Banda passante de áudio
700 a 2800 Hz (-3 dB~
Freqüêncía superior de áudio
Menor que 5000 Hz (-15 dB)
RECEPTOR
Círcuito
Super Heterodino de dupla conversão,
com estágio de RF e filtro cerâmico
Sensibilidade
0,7 uv (10 dB S/R)
Seletividade
Atenuação de 45 dB ( + 10KHz)
Rejeição de imagem e espúrios
Melhor que - 40 dB
Saída de áudio
3 W no jack de alto-falante externo de 8 ohms
Nível de silenciamento
0,5 uV a 100 JjV
Freqüêncía intermediária
1.8 FI 10.695 KHz - 2.8 FI 455 KHz
Consumo
Aprox imadamente 170 mA (sem sinal)
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FREQüÊNCIA IIFAIXA DO CIDADÃO"

Canal

Freqüência
MHz

Canal

Freqüência
MHz

1

26 .965

13

27 . 115

2

26.975

14

27 . 125

3

26 .985

15

27 . 135

4

27.005

16

27.155

5

27.015

17

27 .165

6

27.025

18

27 .175

7

27 .035

19

27.185

8

27 .055

20

27 .205

*9

27.065

21

27.215

10

27.075

22

27 .225

11

27 .085

23

27 .255

12

27.105

*
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Emergência

Termo de garantia
MOTORADIO S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL garante o bom
funcionamento deste aparelho, contra
eventuais defeitos de componentes ou
de montagem. por um período de
6 (seis) meses, a contar da data
de emissão da respectiva nota fiscal
de venda ao consumidor.
A presente garantia restringe-se à
substituição e conserto dos defeitos
acima citados , não abrangendo
defeitos ou danos resultantes de
manuseio e/ou instalação. colocação
de supressores, correção de
inst alação defeituosa, fogo. água,
acidentes, quedas, etc.
Esta garantia expira quando o
aparelho for aberto e manuseado por
técnicos não autorizados ou quando
o termo de garantia não for
devidamente preenchido no ato da
compra.

Rede de Assistência Técnica em todo o país
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