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SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS

1.1 – INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do Sistema de Reportagem Automática (Automatic Report System), modelo ARS300,

equipamento desenvolvido dentro dos padrões de qualidade ISO9001 que proporcionam qualidade, garantia e 

confiabilidade.

Investimento inteligente, resultado surpreendente!

1.2 – APRESENTAÇÃO

O  Sistema  de  Reportagem  Automática  -  ARS300 é  um  equipamento  inovador,  com  a  principal

funcionalidade de fazer reportagem externas automáticas, sem necessidade de um operador no estúdio. 

A reportagem pode ser realizada a partir de qualquer telefone fixo ou celular para uma linha fixa  telefônica

no estúdio, sendo que pode ser utilizado tanto para emissoras FM quanto para AM.

O ARS300 se destaca também por sua versatilidade, permite que você faça uma reportagem de qualquer

lugar do Brasil ou do mundo. Suas características oferecem modernidade e maior funcionalidade para seu estúdio.

O  ARS300 é um equipamento que é ligado na saída da console de áudio do estúdio, onde o áudio do

programa(PGM) passa pelo equipamento e o equipamento disponibiliza o áudio para o processador, link de rádio

enlace ou para o transmissor. 

O  ARS300  possui  uma interface  com a linha  telefônica  balanceada,  uma interface  de  telefone,  uma

entrada de programa(PGM), balanceadas eletronicamente, tambem podendo ser utilizada desbalanceada,  uma

entrada auxiliar (AUX) que permite a inserção de música de fundo na reportagem mixados a voz do repórter e

também uma interface de entrada e saída para utilização da gravação de censura.

A melhor tecnologia aliada à excelência em atendimento, faz a Teletronix se posicionar como líder no

mercado de radiodifusão!

1.3 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Na última  página  deste  manual  consta  o  Certificado  de  Garantia,  informando  que  este  equipamento

somente poderá ser manuseado por pessoas autorizadas pela TELETRONIX, bem como demais informações

importantes  sobre  a  garantia  de seu  equipamento.  Caso  o equipamento  seja  manuseado ou  adulterado  por

pessoa não autorizada, cessará imediatamente sua garantia. 

Encontra-se na penúltima página deste manual os dados para contato com o suporte técnico. 

1.4 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO

Todo equipamento TELETRONIX é inspecionado e testado pelo Controle de Qualidade da fábrica antes

de sua liberação à transportadora. Se ao receber o equipamento for encontrado qualquer irregularidade, notifique

imediatamente  seu  revendedor  ou  a  empresa  responsável  pelo  transporte,  pois  danos  encontrados  foram

certamente causados por falhas ao transportar e/ou armazenar.

No caso de dúvida, não ligue o equipamento, consulte-nos antes que sua dúvida torne-se efetivamente um

problema.
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1.5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE REPORTAGEM AUTOMÁTICA – ARS300

Resposta de Frequência 20Hz a 20KHz = +/- 0,1dB

Distorção Harmônica 0,001% de 20Hz a 20kHz

Entrada de programa balanceada eletronicamente Barra de Conexões

Entrada Auxiliar balanceada eletronicamente Barra de Conexões

Entrada Linha Telefônica balanceada eletronicamente Conector RJ11

Saída para Telefone Conector RJ11

Entrada desbalanceada de gravação censura Barra de Conexões

Controle de Ganho da Entrada de Programa - 12,0dB a +12,0dB

Controle de Ganho da Entrada Auxiliar - 12,0dB a +12,0dB

Controle de Ganho da Entrada de Linha Telefônica - 12,0dB a +12,0dB

Saída mixada balanceada eletronicamente Barra de Conexões

Saída desbalanceada de gravação censura Barra de Conexões

Saída de Comando Barra de Conexões

Temperatura de operação < 50°C

Consumo máximo 20W

Tensão de alimentação 90~240Vac (50/60Hz)

Dimensões AxLxP(mm) 44x482x460

Peso (kg) 2,1
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SEÇÃO 2 – OPERAÇÃO

2.1 – CUIDADOS INICIAIS

Verificações básicas que devem ser feitas antes da operação do equipamento:

• Cabos e conectores: conferir  as  conexões dos cabos ligados ao sistema de reportagem, bem como as

condições dos conectores e do cabo;

• Alimentação: observar se o equipamento está devidamente alimentado com sua tensão nominal  (vide  item

1.5);

• Aterramento: verificar se o sistema de reportagem está devidamente aterrado em seu ponto no painel traseiro.

2.2 – ATIVAÇÃO

Ao  ligar  o  equipamento  à  rede  elétrica,  pode-se  monitorar  seu  funcionamento  através  das  leituras

apresentadas no painel frontal.

2.3 – DESCRIÇÃO E CONTROLES DOS PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO DO ARS300

2.3.1 – PAINEL FRONTAL

1 - POWER

O indicador POWER indica que o equipamento está ligado ou desligado. 

2 - ON AIR

O indicador ON AIR possui 3 estados definidos, são eles: 

APAGADO: Quando estiver apagado indica que o equipamento está aguardando uma ligação.

PISCANDO: Indica que esta está aguardando senha ou  o comando para entrar no AR. 

ACESSO: Indica que o equipamento está no ar, que está pronto para a reportagem.

3 - DISPLAY

O display LCD é responsável por apresentar todas as leituras e configurações do equipamento. 

4 -TECLAS PARA NAVEGAÇÂO 

É através das teclas Up, Enter e Down que é possível fazer o acesso as leituras e as configurações do

equipamento.

5 -  OUTPUT VU

O OUTPUT VU é um indicador composto de 32 led’s que monitora o sinal de saída dos canais 

esquerdo(LEFT) e direito(RIGHT).

O nível de monitoração pode variar de -34dBu a +18dBu. Possui também retenção de picos afim de indicar 

o pico do sinal alcançado no barramento de saída.
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2.3.2 – PAINEL TRASEIRO

1. Ponto para aterramento do equipamento;

2.  Interface RS232 de Configuração do ARS-300(Opcional);

3. Barra de Conexões - Output, possui a saída mixada balanceadas em canal direito e esquerdo, a saída de

gravação em canal esquerdo e direito e o comando de acionamento externo;

4. Barra de Conexões - Input, possui a entrada de programa com canal direito e esquerdo, a entrada auxiliar com

canal direito e esquerdo e a entrada de gravação com canal esquerdo e direito.

5. Saída para telefone;

6. Entrada da linha telefônica;

7. Chave liga/desliga;

8. Entrada AC da rede elétrica e porta fusível;
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SEÇÃO 3 – DETALHAMENTO DO ARS300

3.1 – DESCRIÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO

3.1.1 – AJUSTES DIGITAIS

A)  Nível  Entrada  de  Programa: permite  ajustar  o  ganho  aplicado  ao  sinal  de  áudio  na  entrada  de

programa. Pode variar entre -12,00dB a +12,00dB. Utilizado principalmente para compensar as diferenças entre

as diversas fontes de áudio.

B) Entrada Auxiliar: permite ligar ou desligar a entrada auxiliar. A entrada auxiliar tem a função de mixar

uma música ou outra fonte de áudio com a voz do repórter no momento da reportagem. 

C) Nível Entrada Auxiliar: permite ajustar o ganho aplicado ao sinal de áudio na entrada auxiliar. Pode

variar entre -12,00dB a +12,00dB. Utilizado principalmente para compensar as diferenças entre as diversas fontes

de áudio.

D) Nível Linha Telefônica: permite ajustar o ganho aplicado ao sinal da linha telefônica. Pode variar entre

-12,00dB a +12,00dB. Utilizado principalmente para compensar a diferenças existente nas linhas telefônicas. 

E) Nível de Saída: permite ajustar o ganho aplicado ao sinal de áudio da saída. Pode variar entre -12,00dB

a +12,00dB. Utilizado principalmente para compensar as diferenças entre as diversas fontes de áudio.

F) Fader cruzado: permite ajustar o tempo do fader cruzado entre o canal de PGM e o canal Auxiliar ou

entre o PGM e a linha telefônica, conforme programação. Esse tempo é configurado de fábrica em 5s podendo ser

ajustado entre 0 e 10s. 

G) Tempo de senha: permite ajustar o tempo em que o equipamento irá aguardar os dígitos DTMF após

atender a chamada, ele irá começar a contar o tempo caso o usuário não digite nenhum carácter e vencido o

tempo ele encerra a chamada automaticamente, liberando a linha telefônica para outra chamada ou reportagem.

Esse tempo é programado de fábrica em 1min porém pode ser alterado de 1min a 5min.

H) Toques para atendimento: permite ajustar o número de toques que o equipamento irá aguardar até

atender a chamada. Se configurado para 3 após “chamar” três vezes o equipamento realiza o atendimento da

ligação. 

I) Toques de ocupado: permite ajustar o número de toques de ocupados que o equipamento irá detectar

para sair do ar e encerrar a chamada. Se configurado para 5 irá soar 5 ocupados no ar. Obs.: Existe uma opção

de não sair o ocupado no ar, desde que os comandos DTMF sejam utilizados corretamente. Os comandos DTMF

serão detalhados mais a frente. 

J) Número de senhas erradas: permite ajustar o número de senhas que o usuário pode errar durante a

validação da senha, caso o usuário digite a senha errada por mais vezes que o programado o equipamento

encerra automaticamente a chamada. 

K) Comando externo: permite ajustar o comando externo de acionamento auxiliar, esse comando pode ser

utilizado para ligar um determinado dispositivo externo e após sair do ar desligar o mesmo ou um outro dispositivo

externo. Um exemplo dessa aplicação é o disparo de musica através de uma régua de entrada de linha de uma

console de áudio. Esse comando pode ser utilizado com lógica de saída por transição ou por nível.

Obs.: Todas as consoles de áudio Teletronix já são compatíveis com essa aplicação.

L) Senha do equipamento:  permite que o usuário  acesse o menu de “Configurações” do equipamento,

sua principal função é proteger os ajustes do equipamento.
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M) Senha de reportagem:  permite que o usuário faça uma reportagem a partir de um telefone(Fixo ou

celular ), com a função de validar o usuário que pode ou não fazer uma reportagem externa.

N) Idioma: o equipamento permite que o usuário troque o idioma para uma das opções: Português, Inglês e

Espanhol.

O) Restaurar configuração padrão: o equipamento possui um conjunto de ajustes padrões de fábrica,

caso o usuário altere os ajustes e deseje retornar para os ajustes padrões, o usuário pode utilizar essa opção. 

Quando utilizado, o equipamento altera suas configurações para: 

Descrição Configuração Padrão 

Nível de Entrada de Programa 0dB

Entrada Auxiliar Desligado

Nível Entrada Auxiliar 0dB

Nível Linha Telefônica 0dB

Nível de Saída 0dB

Fader Cruzado 5 segundos

Tempo de Senha 1 minuto

Toques para atendimento 3 toques

Toques de Ocupado 5 toques

Número de Senhas Erradas 3

Comando Externo Transição nível alto para baixo

3.2 – MENUS E NAVEGAÇÃO

3.2.1 – TECLAS DE NAVEGAÇÃO

   Com as teclas apresentadas abaixo, é possível fazer toda a navegação dos menus e submenus que serão

descritos na sequência, estas são intuitivas, porém para melhor entendimento, observe a Figura 1 para verificar a

posição e a identificação de cada uma delas.

Figura 1. Vista Frontal

3.2.2 – PRINCIPAL

Conforme Figura 2, o menu principal padrão do equipamento é o “Teletronix” e o seu modelo. Neste menu,
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qualquer tecla pressionada segue para o menu de “Leituras”. Estando no menu “Leituras” e pressionando “Enter”

entra-se no seu respectivo submenu, para acessar o menu “Configurações” pressione “Up” ou “Down”. Com a

tecla “Enter” pressionada por 3 ou mais segundos retorna-se ao menu anterior.

Obs.: Sempre após 15 segundos de inatividade do teclado, o programa retorna ao menu principal padrão, 

apagando-se o backlight para evitar consumos desnecessários.

Figura 2 – Menu Principal

3.2.3 – LEITURAS

Nos submenu leituras apresenta todas os ajustes programados do equipamento,  como apresentado na

figura 3, permitindo um acesso simples e rápido.
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Figura 3  – Submenu Leituras

3.2.4 – CONFIGURAÇÕES

Nos  submenus  mostrados  na  Figura  4,  é  possível  realizar  todas  as  configurações  de  operação  do

equipamento.  Por se  tratar  de configurações que alteram o modo de  operação do mesmo,  este  submenu é

protegido por senha (vide item 3.2.4.1 para maiores detalhes).

No submenu de “Configuracoes”, pode-se visualizar todas as opções de alteração do modo de operação do

equipamento através das teclas “Up” e “Down”, conforme os demais é cíclico, portanto a passagem do primeiro

ajuste  para  o  último e  vice-versa  são  transparentes;  sempre  que  este  submenu for  acessado segue para  o

primeiro ajuste “Ajustar Nivel Entrada Programa”. 

Para modificar alguma configuração utilize as teclas “Up” e “Down” e para confirmar o ajuste a tecla “Enter”.

Quando a tecla “Enter” pressionada por 3 ou mais segundos, ela permite que se retorne ao menu anterior,

porém essa opção não está disponível em todos os submenus. 
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Nível do PGM:
0dB

Entrada AUX:
Ativada/Desativada

Nível do AUX:
0dB

Nível da Linha:
0dB

Número senhas
erradas:                 3

Fader Cruzado :
5,0seg

Espera senha :
1min

Toques para 
atendimento:          3

Número toques de
ocupado:               5

Versão:
SRA300_v1.0

Leituras

Comando externo
no ar:

Nível de Saída:
0dB
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Figura 4 – Submenu Configurações

3.2.4.1 – SENHAS

O Equipamento possui 2 senhas sendo uma senha de acesso a configurações e uma senha de reportagem.

São  senhas independentes, cada uma composta de 6 caracteres (numéricos de 0 a 9). As senhas por padrão

saem de fábrica (“0 0 0 0 0 0”), desde que solicitado a sua alteração pelo cliente.

Após o primeiro acesso, é fortemente recomendado ao proprietário ou técnico responsável pelo 

equipamento que altere a senha do equipamento e a senha de reportagem no menu configurações. 

Evitando assim o uso por pessoas não autorizadas e possa causar problema futuro.

A) Senha do Equipamento
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Configurações

Digite a Senha:
XXXXX

Ajustar nível 
entrada programa

Nível:
-12,50 a +12,50dB

Ativar/desativar 
entrada auxiliar

Entrada AUX:
Ativada/Desativada

Ajustar nível
entrada auxiliar

Nível:
-12,50 a +12,50dB

Ajustar nível
Linha Telefônica

Nível:
-12,50 a +12,50dB

Ajustar número 
senhas erradas

Número senhas
erradas:                  3

Ajustar tempo
fader cruzado

Fader Cruzado :
5,0seg

Ajustar tempo
espera de senha

Espera senha:
1min

Ajustar toques
para atendimento

Toques para 
atendimento:          3

Ajustar toques
de ocupado no ar

Número toques de
ocupado:               5

Ajustar comando
externo no ar

Alterar Senha
do equipamento

Digite a nova
senha:        XXXXXX

Confirme a nova
senha:        XXXXXXAlterar Senha

de reportagem

Digite a nova
senha:        XXXXXX

Confirme a nova
senha:        XXXXXX

Digite a senha
atual:        XXXXXX

Alterar Idioma

Opções:
Português /Inglês/Espanhol

Confirma?Restaurar Config.
Padrão

Confirma
restauração?

Comando externo
no ar:

Ajustar nível
de saída

Nível:
-12,50 a +12,50dB
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Ao acessar o menu de configurações, é solicitado ao usuário que digite a senha do equipamento, para ter 

acesso as configurações é obrigatório digitar a senha. 

Este menu de senha é sempre iniciado com o valor tudo zero (0 0 0 0 0 0), que através das teclas “Up” e 

“Down” pode-se alterar o valor do número que está sendo digitado, também de forma cíclica de 0 a 9. Após 

colocar o número correto, deve-se pressionar a tecla “Enter” para ir ao próximo dígito, até o sexto dígito, após 

este, se a senha estiver correta, aparecerá a primeira opção “Ajustar Nível Entrada Programa”, caso contrário, 

“Senha Invalida”. Sempre que a tecla “Enter” for pressionada aparecerá no local do dígito confirmado um 

asterisco (*) indicando que o número já foi computado no sistema. 

Com a “Enter” pressionada por 3 ou mais segundos, pode-se retornar ao tudo zero seja qual for o dígito que

estiver sendo alterado e quando esta for pressionada por 3 ou mais segundos estando no valor tudo zero, ocorre o

retorno ao menu anterior, “Configuracoes”. Ela é utilizada normalmente quando percebe-se que foi digitado um 

número incorreto, sendo necessário a digitação de toda a senha novamente.

B) Senha de Reportagem

A senha de reportagem é utilizada para garantir que nenhuma pessoa não autorizada realize uma 

reportagem. Por motivo de segurança em todas as reportagens está senha deverá ser digitada. 

Obs.: No caso de perda ou esquecimento da senha do equipamento ou  a senha de reportagem entre 

em contato com o nosso departamento técnico para que seja providenciado um novo chip com a 

senha padrão “0 0 0 0 0 0”, e assim permitir a sua alteração novamente. Essa operação não está 

prevista como garantia e não é responsabilidade da Teletronix, portanto recomenda-se que 

armazene ambas as senhas em um local seguro evitando assim um possível problema futuro.

3.3 – MENSAGENS E SIGNIFICADOS

Na tabela abaixo, pode-se identificar as mensagens que são mostradas no display do equipamento. 

São várias mensagens que poderão ser apresentadas no display, as mensagens e seus significados serão

detalhadas abaixo. 

MENSAGENS SIGNIFICADOS

ARS-300

Inicializando...

Aparece sempre que o equipamento é ligado, sua função é informar que está
sendo inicializado os periféricos do equipamento.

Teletronix

ARS-300

Essa é a mensagem de descanso de tela que sempre é apresentada no display
no modo de espera.

No Ar!!! Aparece sempre que o canal telefônico estiver aberto informando que a
reportagem está ocorrendo. 

Aguardando Senha

- - - - - -

Aparece quando a ligação for atendida e estiver aguardando e recebendo os
caracteres da senha.

Digite

* = Sair    # = NO AR

Quando a senha for digitada corretamente ele aguarda o comando para entrar no
ar ou para sair e cancelar a reportagem.
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Aguarde... Sempre que for exibida essa mensagem aguarde até que ele termine de
processar as informações.

Ajuste 

Armazenado!

Toda vez que é feita uma nova configuração é apresentada essa mensagem afim
de informar que o ajuste foi armazenado

Senha alterada

com sucesso!
Aparece sempre que a senha for alterada por uma nova senha com sucesso.

Senha Invalida!
Aparece sempre que a nova senha digitada do equipamento for diferente da

primeira digitada.

Senha Reportagem

Invalida!

Aparece sempre que a nova senha de reportagem armazenada não for igual a
atual ou quando a senha digitada for diferente da primeira digitada.

3.4 – COMANDOS DTMF

Para fazer uma reportagem é necessário utilizar os comandos do teclado do telefone/celular que se deseja

realizar a reportagem. 

Comando SIGNIFICADOS

Caracteres de 0 a 9 São os números que serão utilizados para a senha de reportagem. 

* (Asterisco) É o comando que permite cancelar uma chamada ou encerrar a chamada após o
término da reportagem.

# (Tralha) É o comando que termite entrar no ar caso a senha seja válida.
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3.5 – PROCEDIMENTO PARA REPORTAGEM EXTERNA

O procedimento para realização de uma reportagem externa será descrito na forma de fluxograma: 
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Reportagem 
Externa

Ligue para o número 
fixo do equipamento

Ligação 
atendida? Não

Digite a senha de 
reportagem (6 dígitos)

Senha correta? Não

Digite 
* = Sair

# = No AR

Sim

Comando é #?

Abre o canal telefônico

Sim

Não

Reportagem sendo realizada

Comando é *?

Desliga o canal da 
linha telefônica

Realiza o fader cruzado 
com o PGM e AUX

Fecha o canal 
telefônico

Encerra a 
reportagem

Comando é *?

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Realiza o fader cruzado 
com o PGM e AUX

São gerados 3 apitos 
rápidos no telefone

(Bip,Bip,Bip)

São gerados 5 apitos 
constantes no telefone

(Biiiip,Biiiip,Biiiip,Biiiip ,Biiiip)

É gerado 3 apitos 
rápidos no telefone

(Bip,Bip,Bip)

É liberado o áudio do 
PGM de retorno no 

telefone
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3.6 – DESCRIÇÃO DO ARS300

O ARS300 é um equipamento que tem a principal função realizar uma reportagem automática em uma

emissora de rádio  de forma simples sem a necessidade de um operador no estúdio,  ele  possui  dispositivos

internos capazes de fazer a decodificação DTMF, monitoramento de tom de chamada(ring), tom de ocupado, um

microcontrolador de controle do equipamento, uma memória não volátil para armazenamento das configurações

do equipamento. 

O equipamento permite ajustar diversas configurações como o nível do canal PGM, ligar, desligar e ajustar

o nível do canal auxiliar,  o nível  da linha telefônica, ligar e desligar a correção automática da linha telefônica,

ajustar o tempo de fader cruzado, tempo de espera de senha, número de toques para atendimento, número de

toques de ocupado no ar, o comando externo no ar, a alteração da senha do equipamento e de reportagem,

alteração de idioma, e restauração das configurações de fábrica.

Para realizar uma reportagem externa é necessário que o usuário ligue para uma linha telefônica no estúdio,

ao qual está ligada o ARS300, essa linha pode ser um ramal de um PABX ou uma linha telefônica convencional.

Após o usuário fazer a discagem para o ARS300, através de um telefone fixo, público ou celular ao receber

o tom de chamada(tom de ring), o equipamento faz sua identificação verificando se realmente é um tom de ring,

caso o tom seja validado após o número programado de toques no painel(por exemplo: 3 toques), o equipamento

atende a chamada. 

Nesse momento o equipamento abre o canal de comunicação entre o telefone remoto e o ARS300, então o

ARS300 gera 3 bips breves(bip,bip,bip) informando que o canal de comunicação entre o ARS300 e o repórter

está aberto e o equipamento está pronto para receber a senha de reportagem. Após os 3 bips breves(bip,bip,bip)

o repórter já pode digitar a senha de reportagem através do teclado do telefone.

Caso a senha esteja correta, o equipamento irá gerar 3 toques breves de bips novamente(bip,bip,bip), esse

toques indicam que o equipamento está pronto para entrar no ar, nesse momento o ARS-300 liberada o áudio do

PGM de retorno no telefone para que o repórter saiba que “ponto” que deseja interromper para a reportagem,

caso a senha esteja incorreta o equipamento irá gerar 5 toques longos(biiip,biiip,biiip,biiip,biiip) informando que

a senha é inválida e irá aguardar novamente o novos caracteres da senha. 

Estando a senha correta o equipamento aguarda o comando da tralha( # ) ou asterisco( * ).

Ao digitar o comando tralha( # ), o equipamento entra no ar. 

Então temos duas formas de realizar a reportagem externa que são: Com disparo de música de fundo ou

música de fundo somente diminuindo o volume do programa que está no ar, colocando o áudio do repórter no ar. 

1. Funcionamento do modo com disparo de música: o equipamento ao receber o comando tralha( # ) diminui o

som  do  programa  que  está  no  ar  gradativamente(tempo  de  fader  cruzado),  e  aumentando  o  canal  auxiliar

mixando o áudio principal(que está reduzindo) com o áudio da música, até o tempo programado de fader cruzado,

padrão de fábrica de 5 segundos, a partir daí o repórter tem todo tempo para efetuar a reportagem em curso. Para

a  finalização  da  reportagem  basta  o  repórter  acionar  a  tecla  asterisco(*)  no  telefone,  nesse  momento  o

equipamento retorna a programação normal que está presente na entrada de programa(PGM) do equipamento.

2. Funcionamento do modo comum (sem música de fundo): o equipamento ao receber o comando tralha( # )

diminui o som do programa que está no ar gradativamente até o término do tempo programado de fader cruzado,

padrão de fábrica de 5 segundos, a partir daí o repórter tem todo tempo para efetuar a reportagem em curso. Para

a  finalização  da  reportagem  basta  o  repórter  acionar  a  tecla  asterisco(*)  no  telefone,  nesse  momento  o

equipamento retorna a programação normal que está presente na entrada de programa(PGM) do mesmo.
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Caso o equipamento detecte em qualquer instante um tom de ocupado ele automaticamente fecha o canal

de comunicação entre o repórter e o estúdio, voltando a programação normal.

Como é obrigatório a utilização da gravação de censura no estúdio, o equipamento provê tanto uma entrada

e uma saída de censura, que deverá ser ligada num dispositivo externo de gravação.

Caso o equipamento não receba um comando DTMF pelo tempo de aguardo de senha que é padrão de

fabrica de 1 minuto o equipamento encerra a chamada, porém esse tempo pode ser aumentado caso necessário

no painel do equipamento.

Observação importante:

1. É muito importante no final da reportagem que o repórter digite o comando ( * ), caso não digite o

comando ou seja desligando o telefone o equipamento irá colocar  no ar tom de ocupado por no

minimo 5 toques, o que não será agradável para o ouvinte e a partir de sua detecção irá retornar com

a programação normal (PGM) no ar. 

2. Ao encerrar a chamada pressionado o asterisco ( * ) é inevitável que saia no ar um breve tom do

asterisco que não passará 100ms, indicando assim para o ouvinte o final de reportagem. 

SEÇÃO 4 – MANUTENÇÃO

O EQUIPAMENTO SÓ PODERÁ SER ABERTO POR PESSOAS AUTORIZADAS PELA FÁBRICA.  O

ROMPIMENTO  DO  LACRE  DE  SEGURANÇA  POR  PESSOAS  NÃO  AUTORIZADAS  ANULARÁ

IMEDIATAMENTE A GARANTIA.

4.1 – CONSIDERAÇÕES

O controle  de temperatura  do  ambiente  é  responsável  pela  maior  vida útil  do equipamento,  portanto

recomenda-se que o ambiente seja refrigerado, com ausência de poeiras e sem umidade. É necessário também

que seja feita manutenção preventiva no equipamento periodicamente, de acordo com os itens que seguem:

4.1.1 – INSPEÇÃO VISUAL

- No painel frontal do equipamento existem  barras de led's, nos quais são amostrados os sinais da saída

de PGM, o display LCD, o teclado e os leds indicadores.

- Verifique se os conectores de entrada/saída estão devidamente conectados (sem qualquer tipo de folga);

- Procure sempre parafusar todos os pinos da barra de conexões; 

- Os controles descritos no item 3.1.1 devem ser utilizados para garantir este estado;

4.1.2 – PRECAUÇÕES

Algumas dicas para aumentar a vida útil do seu equipamento:

- Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conectar os cabos (inclusive o cabo de força)  segurando

no conector, não no cabo.

- Em caso de umidade não ligue o aparelho. Deixe-o secar, antes de ser ligado.

- Transporte o aparelho com o máximo cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

- Para sua limpeza, utilize apenas um pano seco e macio e jamais use solventes, tais como: thinner,
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álcool, benzina, etc.

- Não abra o equipamento, nem tente repará-lo ou modificá-lo sem o devido conhecimento, pois em seu

interior existem peças que contêm tensões perigosas que poderão colocar o usuário em risco.

4.1.3 – LIMPEZA

Para iniciar a limpeza de seu equipamento, faça previamente os seguintes passos:

- Desligue o equipamento da rede elétrica;

- Desconecte os cabos do painel traseiro;

- Utilize um pano seco e macio e, jamais utilize solventes como: benzina, thinner, álcool, etc. para limpeza

do gabinete. Ao terminar a limpeza, refaça as conexões e ligue o aparelho à rede elétrica.

SEÇÃO 5 – INSTALAÇÃO

O sistema de reportagem automática possui um sistema que mesmo desligado através de relés ele faz a

comutação do áudio do conector de entrada com o de saída. Portanto, ele pode ser mantido desligado caso por

exemplo as reportagens forem realizados somente no final de semana, de qualquer forma não há problema algum

em o mesmo ficar constantemente ligado.

Abaixo serão ilustradas através de diagramas  as ligações possíveis de instalação e de conexões de áudio

do ARS300.

5.1 – DIAGRAMAS DE INSTALAÇÂO

Na figura ilustrativa abaixo é demonstrado a configuração de instalação do ARS300.
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Figura 6 – Diagrama de Instalação
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5.2 – DIAGRAMA DE CONEXÕES

Devido a  flexibilidade e inúmeros padrões de ligação em equipamentos,  nesse equipamento a Teletronix

padronizou as ligações de áudio através de barra de conexões.

A correta ligação os fios, irá garantir uma reposta em qualidade muito superior. 

As conexões de áudio podem ser balanceadas ou desbalanceadas, a figura abaixo ilustra as conexões de

ligação tanto de entrada(Input) e saída(Output).

A figura 7 ilustra as conexões de entrada e a figura 8 as de saída.

Figura 7 – Conector Input (Entrada)

Figura 8 – Conector Output (Saída)

Centro Empresarial Prefeito Paulo Frederico Toledo, 90 . Bairro Arco-íris . CEP: 37540.000 . Santa Rita do Sapucaí . MG
  (35) 3473.3700 . 3473.3710 . teletronix@teletronix.com.br . vendas@teletronix.com.br . www.teletronix.com.br 18

http://www.teletronix.com.br/


SEÇÃO 6 – SUPORTE

Qualquer dúvida favor fazer contato através dos telefones, e-mails ou MSN.

Nossos colaboradores estão sempre dispostos a ajudar em qualquer momento.

Telefones:

Assistência Técnica: (35)3473-3723 /  (35)3473-3724/  (35)3473-3725

Vendas: (35)3473-3705 /  (35)3473-3706 /  (35)3473-3708

ou 

Por e-mail:

Assistência Técnica: laboratorio@teletronix.com.br

Vendas: vendas@teletronix.com.br

ou 

MSN:

Assistência Técnica: laboratorio@teletronix.com.br

Vendas: vendas@teletronix.com.br

Internet:

www.teletronix.com.br

Endereço:

Centro Empresarial Prefeito Paulo Frederico Toledo, 90 

Bairro Arco-íris

CEP: 37540-000 

 Santa Rita do Sapucaí - MG
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