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Obrigado pela escolha deste produto Icom. O Transceptor IC-7300 HF/50 MHz é projetado e fabricado com a mais 
atualizada tecnologia da Icom e melhor mão-de-obra. Com o cuidado adequado, este produto tem operação livre 
de problemas por vários anos. Agradecemos a escolha do transceptor IC-7300 e esperamos que concorde com 
a filosofia da Icom "tecnologia primeiro". Foram investidas muitas horas de pesquisa no projeto do IC-7300.

CARACTERÍSTICAS
 • Sistema de Amostragem Direta de RF

   O IC-7300 emprega um sistema de amostragem direta 
de RF; Os sinais de RF são convertidos diretamente 
para dados digitais e processados no FPGA. Este 
sistema é uma tecnologia avançada que marca época no 
radioamadorismo.
 • Escopo do Espectro em Tempo Real

   O escopo do espectro é o topo da linha em resolução, 
velocidade de varredura e faixa dinâmica. Ao tocar na tela 
de escopo no sinal pretendido, a área tocada é ampliada. 
A grande tela LCD de toque TFT a cores de 4,3 polegadas 
possibilita operação intuitiva.
 • Nova Função "IP+"

   A nova função IP Plus fornece desempenho de ponto 
de intercepção de terceira ordem (IP3) Quando um sinal 
fraco é recebido adjacente a uma interferência forte, o 
conversor AD é otimizado contra a distorção do sinal. 
 •  RMDR de Topo de Linha e Características de 
Ruído de Fase

   O RMDR é aprimorado para cerca de 97dB (valor 
característico) e as características de Ruído de Fase 
também são aprimorados em cerca de 15dB (a 1kHz de 
separação de frequência) comparado ao IC-7200. 
 • Uma tela de toque a cores de 4,3 polegadas
 • Um sintonizador automático de antena embutido
 •  Controle multifuncional para facilidade de 
configuração

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

L Podem ser fornecidos ou não diferentes tipos de acessó-
rios, dependendo da versão do transceptor.

PALAVRA DEFINIÇÃO

R PERIGO! Pode ocorrer morte, ferimento grave 
ou explosão.

R AVISO! Pode ocorrer ferimento, risco de 
incêndio ou choque elétrico.

CUIDADO Pode ocorrer dano no equipamento.

NOTA
Recomendado para uso ótimo. Sem 
risco de ferimento, incêndio ou 
choque elétrico.

DEFINIÇÕES DIRETAS

IMPORTANTE
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES cuidadosamente 
antes de usar o transceptor.
GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES— Este 
manual de instruções contém as operações básicas 
para o IC-7300. Para instruções completas de 
operação, veja o Manual Completo no disco fornecido.

Microfone ptt
(HM-219)

Cabo de força CC
(3 m: 9,8 ft)

Fusível reserva  
(25 A)

Fusível reserva  
(30 A)

Fusível reserva  
(5 A)

CD 

Plugue do alto-falante
(3,5 mm: 1/8" Estéreo)

Conector CW
(6,35 mm: 1/4" Estéreo)

Plugue ACC
(13 pinos)

Este produto inclui o software de "RTX" RTOS, 
sendo licenciado conforme a licença do software.

Este produto inclui o software de código aberto 
"zlib", sendo licenciado conforme a licença de 
software de código aberto.

Este produto inclui o software de código aberto 
"libpng", sendo licenciado conforme a licença de 
software de código aberto.

Consulte os arquivos de texto na pasta da Licença 
do CD incluso para informações sobre o software 
de código aberto em uso neste produto.

Para as versões europeias

Cabo de força CC
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 •  PARA IRRADIADORES CLASSE B NÃO 
INTENCIONAIS:

Este equipamento foi testado e constatado como 
em conformidade com os limites para dispositivos 
digitais Classe B, conforme a parte 15 das Regras 
FCC. Estes limites são idealizados para dar proteção 
razoável contra interferências prejudiciais em 
instalações residenciais. Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de rádio frequência e, se 
não for instalado e usado conforme as instruções, 
pode causar interferências prejudiciais em rádio 
comunicação. Contudo, não há garantia de que 
não ocorrera interferência em uma instalação 
em particular. Caso este equipamento cause 
interferência prejudicial na recepção de rádio ou 
televisão, que possa ser determinada ao ligar e 
desligar o equipamento, o usuário é aconselhado a 
tentar corrigir a interferência com uma ou mais das 
medidas a seguir:

 • Reorientar ou realocar a antena receptora.
 •  Aumentar a separação entre o equipamento e o 
receptor.
 •  Conectar o equipamento em uma tomada de um 
circuito diferente daquela onde o receptor está 
conectado.
 •  Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV 
experiente para ajuda.

DESCARTE
O símbolo da lata de lixo com o X riscado no produto, literatura ou embalagem é um lembrete de 
que na União Europeia todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores 
(baterias recarregáveis) devem ser levados para locais especializados de coleta ao final da vida 
útil. Não descarte estes produtos em aterros municipais sem separação. 
Descarte-o conforme a legislação local.

INFORMAÇÕES FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 
15 das Regras FCC.
A operação esta sujeita às duas condições a seguir: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferências que 
possam causar operação indesejada.

AVISO: A MODIFICAÇÃO DESTE DISPOSITIVO 
PARA RECEBER SINAIS DE SERVIÇO DE 
RADIOTELEFONE CELULAR É PROIBIDA  SOB AS 
REGRAS FCC E LEIS FEDERAIS.

CUIDADO: Alterações ou modificações neste 
dispositivo que não sejam expressamente aprovadas 
pela Icom Inc., podem anular o poder do usuário para 
operar este dispositivo sob os regulamentos FCC.

A Icom não é responsável pela destruição ou danos no transceptor Icom caso o mau funcionamento ocorra 
devido a:
 •  Força maior, incluindo mas não limitado a: incêndios, terremotos, tempestades, inundações, relâmpagos ou 
outros desastres naturais, distúrbios, rebeliões, guerras ou contaminação radioativa.
 • O uso do transceptor Icom com quaisquer equipamentos que não sejam fabricados ou aprovados pela Icom.

MARCAS REGISTRADAS
Icom, Icom Inc, e o logotipo Icom são marcas registradas da Icom Incorporated (Japão) no Japão, Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, França, Espanha, Rússia, Austrália, Nova Zelândia e/ou outros países.
Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros 
países.
Adobe e Adobe Reader são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.
Todos os demais produtos ou marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
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 D Operação por toque
Em manual Total ou manual Básico, a operação por 
toque ocorre da forma descrita abaixo.

Toque
Se a tela for tocada rapidamente, é emitido 
um bipe curto.

Toque por um segundo
Se a tela for tocada por 1 segundo, é emitido 
um bipe curto e um longo.

 D Precauções na operação por toque
 •  A tela de toque pode não funcionar adequadamente 
quando o filme de proteção do LCD estiver 
colocado.
 •  Tocar a tela com as unhas, objetos pontiagudos, 
etc, ou com força pode danificá-la.
 •  Operações de tablets, como riscos, aumento e 
diminuição de zoom não podem ser realizadas 
nesta tela de toque.

 D Manutenção da tela de toque
 •  Se a tela de toque ficar suja ou empoeirada, ela 
deve ser limpa com um pano macio seco.

 •  Ao limpar a tela de toque, tomar cuidado para não 
aplicar pressão excessiva nem arranhá-la com as 
unhas. Caso contrário, podem ocorrer danos na tela.

Os itens a seguir estão inclusos no CD.

 • Manual completo (Inglês)
   Instruções completas para as operações em Inglês.

 • Manual Básico (Inglês)
   Instruções para as operações básicas em Inglês.

 • Manual completo (Multilnguagem)
   Instruções completas de operação em alemão.

 •  Manual básico (Multilnguagem)
   Instruções básicas de operação em múltiplos 

idiomas

 • Diagrama esquemático
  Inclui os diagramas esquemáticos e em blocos.

 • Termos de rádio HAM (Inglês)
  Um glossário dos termos de rádio HAM em Inglês.

 • Adobe® Reader® Installer
  Instalador para o Adobe® Reader®.

É necessário um PC com algum dos seguintes 
sistemas operacionais.
 •  Microsoft® Windows® 10
 • Microsoft® Windows® 8.1
 • Microsoft® Windows® 7
 • Microsoft® Windows Vista®

Para ler os manuais ou o diagrama esquemático, é 
necessário o Adobe® Reader®. Caso ele não esteja 
instalado, instalar o Adobe® Reader® do CD ou baixá-
lo no site da Adobe Systems Incorporated.

Iniciar o CD
1. Inserir o CD no drive de CD.
2. Dar clique duplo em "Menu.exe" no CD.

 •  Dependendo da configuração do PC, a tela do menu 
mostrada abaixo é exibida automaticamente.

3. Clicar no botão desejado para abrir o arquivo.
L Para fechar a tela do Menu, clique em [Quit].

SOBRE A TELA DE TOQUE

SOBRE O CD FORNECIDO

L Podem ser exibidos diferentes tipos de tela de menu, 
dependendo da versão do transceptor.

Fecha a tela do MenuInstala o Adobe® Reader®

Abre o manual 
básico em 
vários idiomas

Abre o 
diagrama 
esquemático 

Abre o 
glossário

Abre o manual 
básico em inglês

Abre o manual 
completo em 
alemão

Abre o manual 
completo em inglês
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SOBRE AS INSTRUÇÕES

Exemplo de instrução

MENU  » SET > Display > Display Type

Instrução detalhada

1. Pressionar MENU

Pressionar
 • Abre a tela MENU.

2. Tocar em [SET].

Tela MENU

 • Abre a tela SET.

3.  Gire MULTI , e então pressione MULTI  para 
selecionar “Display” (mostrador).

Girar

Pressionar

4.  Gire MULTI , e então pressione MULTI  para 
selecionar “Display Type” (tipos de mostrador).

Tela SET

Girar

Pressionar

Os manuais completo e básico são estruturados da 
seguinte forma:

“ ” (Marcas de aspas):
Usadas para indicar ícones, itens de configuração e 
títulos de telas exibidos na tela.
 Os títulos de tele também são indicados em letras 
maiúsculas. (Exemplo: tela FUNCTION)

[ ] (colchetes):  
Usados para indicar teclas.

Rotas para configurar modos e telas de 
configuração.
As rotas para configurar modos, tela de configuração e 
itens de configuração estão descritos da forma a seguir.

Tela DISPLAY

Tela "Display Type"
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PRECAUÇÕES
R PERIGO ALTA TENSÃO DE RF! NUNCA tocar em uma 
antena ou conector de ante durante a transmissão. Pode 
causar choque elétrico ou queimadura.

R PERIGO! NUNCA operar o transceptor nas 
proximidades de detonadores elétricos sem blindagem ou 
em atmosfera explosiva. Há risco de explosão ou morte.

R AVISO EXPOSÇÃO À RF! Este dispositivo emite 
energia de Rádio Frequência (RF). É necessário 
extremo cuidado durante a operação deste dispositivo. 
No caso de dúvidas sobre a exposição à RF e sobre 
as normas de segurança, consultar o Agência Nacional 
de Telecomunicações  (ANATEL) para uma avaliação 
de conformidade com as Diretrizes FCC para Campos 
Eletromagnéticos de Rádio Frequência em Humanos 
(Boletim OET 65).

R AVISO! NUNCA operar o transceptor com fones de 
ouvido ou outros acessórios de áudio em volume alto. 
Caso ocorra zumbido nos ouvidos, reduzir o volume ou 
descontinuar o uso.

R AVISO! NUNCA aplicar tensão CA no soquete [13,8 V 
CC] no painel traseiro do transceptor. Há risco de incêndio 
ou danos no transceptor.

R AVISO! NUNCA aplicar mais de 16 V CC no soquete 
[13,8 V CC] no painel traseiro do transceptor. Há risco de 
incêndio ou danos no transceptor.

R AVISO! NUNCA inverter a polaridade do cabo de 
alimentação CC. Há risco de incêndio ou danos no 
transceptor.

R AVISO! NUNCA remover o suporte de fusível do cabo 
de alimentação CC. A corrente excessiva causada por 
um curto-circuito pode causar um incêndio ou danificar o 
transceptor.

R AVISO! NUNCA deixar metal, arame ou outros objetos 
em contato com a parte interna do transceptor ou conectar 
incorretamente os conectores no painel traseiro. Há risco 
de choque elétrico ou danos no transceptor.

R AVISO! NUNCA operar ou tocar no transceptor com as 
mãos úmidas. Há risco de choque elétrico ou danos no 
transceptor.

R AVISO! DESLIGAR imediatamente o transceptor e 
remover o cabo de alimentação CC deste no caso de 
emissão de odores, sons anormais ou fumaça. Contatar o 
revendedor ou distribuidor Icom para orientação.

R AVISO! NUNCA colocar o transceptor sobre uma 
base instável de onde este possa se mover ou cair 
repentinamente. Há risco de ferimento ou danos no 
transceptor.

R AVISO! NUNCA operar o transceptor durante 
tempestades elétricas. Há risco de choque elétrico, 
incêndio ou danos no transceptor. Sempre desconectar a 
alimentação e a antena antes de tempestades.

CUIDADO: NUNCA expor o transceptor à chuva, neve ou 
líquidos.

CUIDADO: NUNCA alterar as configurações internas do 
transceptor. Há risco de redução do desempenho e/ou 
danos no transceptor. A garantia do transceptor não cobre 
problemas causados por ajustes internos não autorizados.

CUIDADO: NUNCA instalar ou colocar o transceptor 
em locais sem ventilação adequada ou que bloqueiem 
as aberturas de ventilação no topo, traseira, laterais ou 
no fundo do transceptor. A dissipação de calor pode ser 
reduzida, danificando o transceptor.

CUIDADO: NUNCA usar solventes agressivos como 
bezina ou álcool na limpeza, pois danificarão as superfícies 
do transceptor.

CUIDADO: NUNCA deixe o transceptor em áreas com 
temperatura abaixo de –10°C (+14°F) ou acima de +60°C 
(+140°F) para operações móveis.

CUIDADO: NUNCA deixe o transceptor em ambientes com 
excesso de pó. Há risco de danos no transceptor.

NÃO instalar o transceptor contra paredes ou colocar 
objetos sobre ele. Há risco de superaquecimento do 
transceptor.

CUIDADO! A unidade principal aquecerá durante a 
operação prolongada do transceptor.

CUIDADO: Caso seja usado um amplificador linear, 
configurar a saída de potência de RF do transceptor menor 
do que o nível máximo de entrada do amplificador, caso 
contrário uma entrada alta pode danificar o amplificador 
linear.

CUIDADO: Usar apenas os microfones fornecidos pela 
Icom ou opcionais. Microfones de outros fabricantes têm 
pinagens diferentes, podendo danificar o conector e/ou o 
transceptor.

NUNCA deixar o transceptor em local sem segurança para 
evitar o uso por pessoas não autorizadas.

DESLIGAR o transceptor e/ou desconectar o cabo CA 
quando ele não for usado por períodos prolongados.

DESLIGAR o transceptor e/ou desconectar o cabo CC 
quando ele não for usado por períodos prolongados.

A tela LCD pode apresentar imperfeições, como 
escurecimento leve ou pequenas manchas. Não é mau 
funcionamento nem defeito, mas uma característica normal 
de telas LCD.
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1-1

Painel frontal

q TECLA POWER POWER  (p. 3-1)
 LIGA ou DESLIGA o transceptor.

w TECLA TRANSMIT TRANSMIT  (p. 3-9)
  Alterna entre transmissão e recepção.

e TECLA ANTENNA TUNER TUNER  (p. 7-1)
  LIGA ou DESLIGA o sintonizador da antena ou 

ativa o sintonizador.

r TECLA VOX/BREAK-IN VOX/BK-IN
  LIGA ou DESLIGA a função VOX (P. 4-7) e a 

função Break-in (p. 4-12).

t CONECTOR DO FONE DE OUVIDO [PHONES] 
(p. 2-1)
  Conecta a fones estéreo padrão.

y CONECTOR DO MICROFONE [MIC] (p. 2-1)
 Conecta ao microfone fornecido ou um opcional.

u CONTROLE DE VOLUME AF RF/SQL  (p. 3-1)
 Ajusta o nível da saída de áudio.

i ABERTURA DO CARTÃO SD [SD CARD] (p. 6-1)
 Aceita um cartão SD.

 o  CONTROLE DE GANHO RF/CONTROLE DE 
SQUELCH AF RF/SQL  (p. 3-9)

  Ajusta o ganho de RF e os níveis de limiar de 
squelch.

!0 TECLA MENU MENU  (p. 1-6)
 Abre a tela MENU.

q

w

e

r

t

y

i !0 !1 !2 !3 !4 !6 !7u o !8!5

!9

!1 TECLA FUNCTION FUNCTION  (p. 1-6)
 Exibe a tela FUNCTION.

!2 TECLA MINI SCOPE M.SCOPE  (p. 5-1)
 Exibe o Mini Escopo ou Escopo do Espectro.

!3 TECLA QUICK QUICK  (p. 1-6)
 Exibe o MENU QUICK.

!4 TECLA EXIT EXIT  (p. 1-6)
	 	Sai	de	uma	tela	de	configuração	ou	retorna	à	tela	

anterior.

!5 TECLA AUTO TUNE AUTO
TUNE  (p. 4-13)

  Sintoniza automaticamente a frequência de 
operação para um sinal CW recebido.

!6 TECLA SPEECH/LOCK SPEECH   (p. 3-9)
  Anuncia a frequência de operação ou modo de 

recepção ou trava eletrônica MAIN DIAL .

!7 AJUSTE DE TENSÃO
  Ajusta o atrito do MAIN DIAL .

!8 BOTÃO PRINCIPAL MAIN DIAL  (p. 3-3)
 Altera a frequência de operação.

 !9  TECLAS CANAL DE MEMÓRIA PARA CIMA/
PARA BAIXO ▲ / ▼

 Altera o canal de memória.

Esta seção descreve as teclas, controles e botões para operar o IC-7300.
Consulte as páginas ao lado de cada tecla, controle ou botão para detalhes.
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Painel frontal (Continuação)

@0

@1

@2

@6#3#4 @8@9 @3#1 #0 @5@7 @4#2

@0 TECLA DE MEMORIZAÇÃO MPAD
  Abre em sequência o conteúdo das Posições de 

Memória ou salva o conteúdo exibido nas Posições 
de Memória.

@1 TECLA VFO/MEMÓRIA V/M  (p. 3-1)
  Alterna entre o modo VFO e de Memória, ou copia 
o	conteúdo	do	canal	de	memória	à	VFO.

@2 TECLA CLEAR CLEAR
  Limpa a frequência RIT ou TX shift.

@3 TECLA A/B A/B  (p. 3-1)
	 	Alterna	entre	VFO	A	e	VFO	B,	ou	configura	as	

frequências VFO selecionadas para outra VFO.

@4 TECLA TX TX  (p. 4-8)
  LIGA ou DESLIGA a função TX.

@5 TECLA RIT RIT  (p. 4-1)
  LIGA ou DESLIGA a função de Sintonização 

Incremental do Receptor (RIT).

@6 TECLA SPLIT SPLIT  (p. 4-10)
  LIGA ou DESLIGA a função SPLIT.

@7 CONTROLE MULTIFUNCIONAL MULTI  (p. 1-6)
  Exibe o menu multifuncional para diversos ajustes 

ou seleciona um item desejado.

 @8  TECLA DE VERIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 
TRANSMISSÃO XFC  (p. 4-8)

  Possibilita monitorar a frequência de transmissão 
com o modo Split pressionado.

@9 INDICADOR TX/RX (p. 3-9)
  Acende em vermelho na transmissão e em verde 

na recepção.

#0 TECLA DE REDUÇÃO DE RUÍDO NR  (p. 4-6)
  LIGA ou DESLIGA a função de redução de ruído.

#1 TECLA NOTCH NOTCH  (p. 4-6)
	 	LIGA	ou	DESLIGA	o	filtro	Notch.	

 #2  CONTROLE DE SINTONIZAÇÃO DE TWIN-PBT 
TWIN PBT CLR  (p. 4-3)

	 	Ajusta	a	largura	de	passa	banda	do	filtro	IF.

#3 TECLA PREAMP/ATENUADOR P.AMPATT  (p. 4-1)
  LIGA ou DESLIGA e seleciona um dos dois pré-
amplificadores	de	recepção	de	RF	ou	LIGA	ou	
DESLIGA o atenuador.

#4 TECLA NOISE BLANKER NB  (p. 4-5)
  LIGA ou DESLIGA o Noise Blanker (Supressor de 

Ruídos).
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Painel traseiro

q TOMADA CC [13,8 V CC] (p. 2-2)
  Aceita 13,8 V CC através do cabo de força CC.

w TERMINAL TERRA [GND] (p. 2-1)
  Conecta ao terra para prevenir choques elétricos, 

TVL, BCL e outros problemas.

e CONECTOR DE ANTENA [ANT] (p. 2-2)
	 	Conecta	a	um	conector	PL-259	coaxial	de	50	Ω.

r SOQUETE [ACC] (p. 2-2)
  Conecta aos dispositivos para controlar uma 

unidade externa ou o transceptor

t PORTA USB (TIPO B) [USB] (p. 2-2)
 Conecta a um PC.

y  CONECTOR DE CONTROLE REMOTO CI-V 
[REMOTE] (p. 2-2)

   Conecta a um PC ou outro transceptor para 
controle externo.

u  CONECTOR DE ALTO-FALANTE EXTERNO 
[EXT-SP] (p. 2-2)

	 Aceita	um	alto-falante	externo	de	4~8	Ω	.

i CONECTOR DE CHAVEADOR [KEY] (p. 2-2)
  Conecta a um telégrafo, chaveador eletrônico 

externo ou paddle com plugue estéreo de 6,35 mm 
(1⁄4").

o  CONECTOR DE CONTROLE DE ENVIO [SEND] 
(p. 2-2)

  Conecta para controlar a transmissão com 
unidades externas não Icom.

!0 CONECTOR DE ENTRADA ALC [ALC] (p. 2-2)
  Conecta ao conector de saída ALC de um 
amplificador	linear	não	Icom.

!1  SOQUETE DE CONTROLE DO SINTONIZADOR 
[TUNER] (p. 2-2)

  Aceita o cabo de controle de um sintonizador de 
antena automático AH-4 ou AH-740 opcional.

!2 VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO
  Refrigera a unidade PA quando necessário.

q

w

e

r y ut
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