
FOUR STACK 
Instruções para Configuração e Operação 

             
                                       Controle do Four Stack                      Switch do Four Stack  
 
O Four Stack foi idealizado para operar qualquer arranjo de uma até quatro antenas dentro da mesma. 
Quando a estação possuir mais de um Four Stack, como um pra 10m outro para 15m, no máximo 
quatro, é possível operar em rede. A operação em rede permite que qualquer um dos controles do  
Four Stack opere o Switch de outro Four Stack. 
 

1- Operação individual 

Neste modo cada caixa de  controle comanda apenas a caixa de reles em que êle  está 

conectado. A escolha das antenas é feita pressionando a tecla correspondente as antenas 

desejadas. Um toque conecta e outro toque desconecta. A tecla iluminada indica que a antena 

esta conectada. 

Para usar um arranjo de antenas em transmissão diferente do arranjo usado em recepção  

proceda da seguinte forma: 

  Pressione e mantenha pressionada a tecla ENTER e escolha as antenas desejadas 

pressionando as teclas correspondentes. As antenas escolhidas serão sinalizadas pelos LEDs 

vermelhos localizados acima de cada tecla. 

A troca do arranjo de recepção pelo de transmissão acontecerá quando o PTT do Radio for 

acionado 

  

2- Operação em rede 

A operação em rede só é aplicada quando são usados de dois a quatro conjuntos Four Stack. O 

objetivo da operação em rede é permitir que o controle de um Four Stack opere a chave de 

outro Four Stack 

a- Primeiro passo -  Colocar endereços em cada um dos Four Stack 

1- Proceda da seguinte forma: 

Pressione  a Tecla ENTER até aparecer o quarto sinal de confirmação, 

aproximadamente 10 segundos. 

Neste momento a tecla ENTER ficará piscando e o endereço será escolhido 

pressionando uma das quatro teclas, Ant 1, Ant2, Ant3 ou Ant4 

Pressione então a tecla ENTER para confirmar.  

O endereço escolhido para o Four Stack será mostrado pelo Led vermelho na coluna 

Band. 

Repetir este procedimento para todos os Four Stack colocando endereços diferentes 

em cada um deles. 



      

 

Nas figuras acima cada Stack tem seu endereço, de 1 a 4 mostrado na coluna Band e na coluna 
Busy o endereço dos outros Stack ativos. 
 

b- Segundo passo- como trocar de controle 

Agora que todos os Four Stack estão com seus respectivos endereços vamos iniciar o 

procedimento para a troca de controle.  

Primeiro:  liberar o controle do Stack  

    No Four Stack que será controlado pressione a tecla ENTER por aproximadamente dois 

segundos até aparecer o sinal de confirmação. Esta operação deve apagar a luz vermelha  

na coluna Band. Caso ela apenas troque de lugar repita a operação até apagar todos os 

LEDs da coluna Band. 

 
 

Segundo: Trocar o endereço no controle do Stack 

No Four Stack que será o controlador pressione a tecla ENTER por aproximadamente dois 

segundos até aparecer o sinal de confirmação. Esta operação executa a troca do endereço 

que é mostrado na coluna BAND. Repita a operação até obter o endereço desejado. 

 

 
 

Nesta explicação o Stack 1 está controlando a Banda de 15 m e o Stack 2 não esta 

controlando nenhuma Banda. Como a Banda 1 ficou sem controle, qualquer um dos Stack 

pode ser endereçado para controla-la. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


