
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
ฟงกชั่นการใชงานหลัก  

 
1. ฟงกชั่น VOX 
2. ชองยอย 48 ชอง 
3. ระบบการสแกนอัตโนมัติ 
4. การใชงานชองความจํา 
5. การเปลี่ยนความถี่ที่ตองการจากปุมกดหนาเครื่อง(ระหวาง 245.0000-245.9875 MHz) 
6. เลือกระบบการประหยัดพลังงาน 
7. การตั้งคาหามสงสัญญาณ 
8. การล็อกปุมกด 
9. การเลือกกําลังสง สูงหรือต่ํา 
10. การตั้งระดับสเควลซ 
11. การตั้งเปด/ปด เสียงปุมกด 
12. ฟงกชั่นแสงสวาง จะสะดวกในการใชงานในที่มืด 
13. การแสดงแบตเตอรี่ต่ํา 
14. แสดงชองสัญญาณไมวาง (หนาจอจะแสดงสัญลักษณ BUSY เมื่อชองความถี่นั้นมีผูใชงานอยู) 
15. ฟงกชั่นการเฝาฟง 
16. แทนชารจอัตโนมัติ เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็ม เครื่องชารจจะหยุดชารจ 
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CH NO.        FREQ. CH NO. FREQ. CH NO. FREQ. CH NO. FREQ.
1 245.0000      21 245.2500 41 245.5000 61 245.7500
2        245.0125 22 245.2625 42 245.5125 62 245.7625
3        245.0250 23 245.2750 43 245.5250 63 245.7750
4        245.0375 24 245.2875 44 245.5375 64 245.7875
5        245.0500 25 245.3000 45 245.5500 65 245.8000
6        245.0625 26 245.3125 46 245.5625 66 245.8125
7        245.0750 27 245.3250 47 245.5750 67 245.8250
8        245.0875 28 245.3375 48 245.5875 68 245.8375
9        245.1000 29 245.3500 49 245.6000 69 245.8500

10        245.1125 30 245.3625 50 245.6125 70 245.8625
11        245.1250 31 245.3750 51 245.6250 71 245.8750
12        245.1375 32 245.3875 52 245.6375 72 245.8875
13        245.1500 33 245.4000 53 245.6500 73 245.9000
14        245.1625 34 245.4125 54 245.6625 74 245.9125
15        245.1750 35 245.4250 55 245.6750 75 245.9250
16        245.1875 36 245.4375 56 245.6875 76 245.9375
17        245.2000 37 245.4500 57 245.7000 77 245.9500
18        245.2125 38 245.4625 58 245.7125 78 245.9625
19        245.2250 39 245.4750 59 245.7250 79 245.9750
20        245.2375 40 245.4875 60 245.7375 80 245.9875
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 ชองความถี่ใชงาน
 วิธีการใสเสาอากาศ 

 
1.  นําเสาอากาศมาวางใหตรงกับชองใสเสาอากาศ แลวคอย ๆ หมุนลงไปจนเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใสสายคลองมือ  
 
ขั้นแรก ใหใสสายคลองมือเขากับคลิปหลังกอน จากนั้นจึงนํามาคลิปหลังใสเขาที่หวงแบตเตอรี่ 
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1.  ใสคลิปหลังที่แบตเตอรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ถาตองการล็อกไมโครโฟนเขากับคลิปหลัง ใหนําสายไมโครโฟนเขาไปทางซายมือ
ของคลิปหลังจากนั้นใหออมออกทางดานขวามือของคลิปหลัง 
 
 
 
 
 
 
3.  ใหบีบตรงชองล็อกคลิปทั้งสองดาน แลวดึงคลิปหลังออกมา 
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 วิธีการใสคลิปหลัง วิธีการใสแบตเตอรี่ 
 
1.  ใสแบตเตอรี่ใหตรงกับตัวล็อกถานดานหลังเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ดันแบตเตอรี่เขาหาวิทยุ จนกวาจะไดยินเสียงปุมล็อกแบตเตอรี่ดัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  กดสลักล็อกถานและดันแบตเตอรี่ออก เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก 
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1. เครื่องหมาย CTCSS ตําแหนงตาง ๆ ของเครื่อง 
2. เครื่องหมายการล็อคปุม 
3. การแสดงกําลังสง 
4. การแสดงสัญญาณรับ 
5. S มิเตอร 
6. การแสดงความถี่หรือชอง 
7. แสดงชองความจํา 
8. แสดงการใชงานระบบ VOX 
9. ชอง CTCSS หรือ ชองยอย 
 
 

วิธีการใชงานอยางงาย  
 
1.  การเปด/ปด เครื่อง 
ขั้นแรก เมื่อตองการเปดวิทยุ ใหหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา จากนั้นจะไดยินเสียง แสดงวาเปดเครื่อง

เรียบรอยแลว เครื่องหมายที่ปรากฏหนาจอ 
ขั้นที่สอง เมื่อตองการปดวิทยุ ใหหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา  จากนั้นจะไดยินเสียงแสดงวาปดเครื่อง

เรียบรอยแลว 
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2.  การควบคุมระดับเสียง  
โดยการหมุนปุม [VOL] ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความดัง และ หมุน [VOL]     
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลดความดัง ถาคุณไมไดยินเสียงใด ๆ ใหเปดฟงกชั่นการตั้งคาส
แควลซ โดยกดปุม [MONI] และหมุนปุม [VOL] คุณจะไดยินเสียงรบกวนเมื่อคุณกด
ปุม [MONI] คางไว 

 
 
 
 
 
 
3.  การเลือกชองกด [UP] เพื่อไปยังชองความถี่ที่สูงขึ้น และกด [DOWN] เพื่อไปยังชอง
ความถี่ที่ลดต่ําลงผูใชสามารถเลือกความถี่ที่ตองการ โดยกดที่ปุมกดหนาเครื่อง 
ขั้นแรก ใหกดปุม [VFO] เพื่อเลือกโหมดใชงาน 
ขั้นที่สอง ใหกดตัวเลขจากปุมกด เพื่อใสความถี่ที่ตองการ (ตองทําภายใน 10 วินาที) 

4.  การสงสัญญาณ 
     กดปุม [PTT] เพื่อติดตอสื่อสาร และใชระดับเสียงปกติในการพูด เมื่อไฟแดงติด จะ
หมายถึงวา วิทยุมีการสงสัญญาณ 
     ขอสังเกต  ถาคุณพูดใกลไมค หรือพูดเสียงดัง จะมีผลกระทบตอสัญญาณและระบบการ
รบกวนสัญญาณมากขึ้น 
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ถาคุณกดปุม PTT คางไวเกิน 5 นาที คุณจะไดยินเสียง “ di ”  และเครื่องจะหยุดสงอัตโนมัติ ถาคุณ
ตองการสงสัญญาณตอ ใหปลอยปุม PTT กอนแลวกดใหม 
กดปุม CALL เครื่องจะสงสัญญาณเตือนดังไปยังเครื่องอื่น 3 วินาที 
 
5.  การรับสัญญาณ 
     ขณะที่คุณรับสัญญาณหนึ่งได หนาจอจะแสดง “ BUSY ” ไฟเขียวจะติดหลังจากที่เปดฟงกชั่น 
     สเควลซ  
 
 เมนูการใชงานหลัก 
 
1.  สเควลซ 
ขั้นแรก ใหกดปุม [F] จะปรากฎ [SET] 
ขั้นที่สอง กดปุม [1] หนาจอจะแสดงระดับสเควลซ และตัวเลขกระพริบ 

 
ขั้นที่สาม ใชปุม [UP], [DOWN] เพื่อเลือกระดับสเควลซ จาก 0-5 ถาสเควลซอยูที่ 0 หมายถึง การตั้งภาค

รับใหไวสุด คุณจะไดยินเสียงซาจากลําโพง 

 
ขั้นที่สี่  กดปุมใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคานี้ ยกเวน ปุม LAMP กับ ปุม MONI 
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ขอสังเกต  สเควลซจะใชสําหรับรับสัญญาณที่ออน ๆ  คุณจะไดยินเสียงซาจากลําโพง เมื่อ
คุณเปดฟงกชั่นสเควลซการปรับสเควลซที่ดีที่สุด คือ การปรับสเควลซใหเงียบสุด (เลข 2) 

 
2.  ฟงกชั่น VOX 
ขั้นแรก กดปุม [F] หนาจอจะปรากฎ SET 
ขั้นที่สอง กดปุม [2] หนาจอจะแสดงระดับ VOX และตัวเลขกระพริบหลังจากกดเลข 2 ถา

ระดับที่ตั้งไวเปน 0 หมายความวาไดปดฟงกชั่น VOX 
ขั้นที่สาม ใชปุม [UP] และ [DOWN] เพื่อระดับ VOX 0-5 
ขั้นที่สี ่ กดปุมใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคานี้ ยกเวน ปุม LAMP และ ปุม MONI 
ขอสังเกต  การเลือกระดับ VOX จะเปนการใชเสียงเพื่อเปดฟงกชั่น VOX 
ถาระดับ VOX สูง จะทําใหคุณไมสามารถเปดฟงกชั่น VOX ได ถาเสียงเบา 
ถาระดับ VOX ต่ํา จะทําใหคุณรับสัญญาณตาง ๆ ไดมากมาย ดังนั้น วิทยุควรตั้ง 
ควรเปดฟงกชั่น VOX เปนแบบอัตโนมัติ ไมควรใชฟงกชั่นนี้ ในที่ที่มีเสียงดัง หรือ การ
เพิ่มระดับ VOXเมื่อคุณเปดใชฟงกชั่นนี้ จะมีการสูญเสียพลังงานมากกวาปกติ 
 
3.  การตั้งคากําลังสงสูงหรือต่ํา 
ขั้นแรก กดปุม [F] หนาจอจะปรากฎ SET 
ขั้นที่สอง กดเลข 3 เพื่อเลือกกําลังสงสูง หรือ ต่ํา 

 
การแสดง “ HI ” หรือ “ LO ” จะขึ้นอยูกับกําลังสงที่คุณเลือก 
ขอสังเกต  วิธีเลือก “ LO ” เพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ (ในการสนทนาระยะใกล) ไม
ควรใชกําลังสงสูงเปนเวลานาน ๆ หรือ เมื่อวิทยุรอนมาก ควรหยุดสนทนา  
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4.  การตั้งชื่อชองความจํา 
     คุณสามารถตั้งชื่อชองความจําไดถึง 6 อักษร ชื่อนี้สามารถตั้งไดทั้ง ตัวอักษร หรือชื่อบุคคล 
ขั้นแรก ใหเลือกชองความจําที่ตองการ 
ขั้นที่สอง กดปุม [F] หนาจอจะปรากฎ SET 
ขั้นที่สาม กดปุม [4] เพื่อเขาสูโหมดการตั้งชื่อในชองความจํา (ตําแหนงแรกจะกระพริบถาชองความจําได
ใสชื่อไปแลวจนครบ ตําแหนงสุดทายจะกระพริบ 

ขั้นที่สี่ กดปุม [UP] และ [DOWN] เพื่อเลือกตําแหนงแรก (เลือก 0-9, A-Z หรือ ชองวาง) 
ขั้นที่หา กดปุม [MR] (ตําแหนงที่สองจะกระพริบ) 

 
ขั้นที่หก ทําซ้ําตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกวาจะบันทึกครบ 6 ตําแหนง (ถาเลือกครบทั้งหกตําแหนง ไม

ตองกดปุม [MR] ใหกดปุม [VFO] เพื่อบันทึกขอมูลตามตองการ 
ขั้นที่เจ็ด กดปุม [F] เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา 
ขอสังเกต  ชื่อที่ใชบันทึกชองความจําจะบันทึกความถี่และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  สามารถทําซ้ําตามขอ1-6 

เพื่อบันทึกขอมูลใหม ในขั้นตอนที่ 2 ใหกดปุม [VFO] ซ้ํา แลวกดปุม [F] เพื่อลบชื่อบันทึก
ออก สามารถยกเลิกชองความจําและชื่อที่บันทึกได  
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5.  การสลับชื่อในชองความจํา กับ ความถี่ 
คุณสามารถสลับชื่อกับความถี่ในชองความจําไดหลังจากบันทึกชื่อแลว บางครั้งคุณอาจ
ตองยืนยันความถี่ของชื่อชองความจําที่บันทึก 
ขั้นแรก กดปุม [MR] เพื่อเขาโหมดบันทึกชื่อในชองความจํา 
ขั้นที่สอง กดปุม [F] ที่หนาจอจะปรากฏ SET  
ขั้นที่สาม กดปุม [5] เพื่อสลับจากชื่อที่บันทึกกับความถี่ 

 
6.  การสลับความถี่กับชอง 
     กดปุม [F] ที่หนาจอจะปรากฏ SET  
     กดปุม [6] เพื่อสลับจากความถี่กับชอง 
 
ขอสังเกต  การอยูในโหมด VFO และชองความจํา สามารถใชฟงกชั่นนี้ เพื่อเปลี่ยนโหมดที่
แสดงผล แตถาวิทยุทํางานในโหมดการบันทึกชอง จะไมสามารถใชฟงกชั่นนี้รวมกับฟงก
ชั่น CTCSS ได 
 
7.  ฟงกชั่น CTCSS 
บางครั้งคุณตองการรับสัญญาณจากคูสนทนาพิเศษ ระบบ CTCSS จะชวยใหคุณไมตอง
รับสัญญาณจากบุคคลอื่นในความถี่เดียวกัน CTCSS เปนชองยอยซึ่งอยูในระยะตั้งแต 
62.5Hz ถึง 250.3Hz คุณสามารถใชงานไดถึง 48 ชองยอย  
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ขอสังเกต  CTCSS ไมสามารถปองกันขอมูลที่เปนความลับได มันเพียงแคทําใหคุณมันใจวาคุณจะไม    
   สามารถรับสัญญาณจากบุคคลอื่นที่คุณไมตองการรับเทานั้น 
 

การเปด/ปด ฟงกชั่น CTCSS 
ขั้นแรก กดปุม [F] ที่หนาจอจะปรากฏ SET กระพริบ 

ขั้นที่สอง กดปุม [7] เพื่อเปด/ปด ฟงกชั่น CTCSS (ถาปด CTCSS หนาจอจะแสดง “ OF ” หนาจอจะ
แสดง “ CT ON “ หรือ “ CT OFF ” 
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ตามที่เราตั้งไว และในขณะเดียวกัน วิทยุจะสงเสียงดัง “ di ” 
การโปรแกรมรหัส CTCSS 
เปดฟงกชั่น CTCSS (ถาไมเปดฟงกชั่นนี้ คุณจะไมสามารถโปรแกรมรหัส CTCSS ได) 
ขั้นแรก กดปุม [F] ที่หนาจอจะปรากฏ SET 
ขั้นที่สอง กดปุม [8] หนาจอจะแสดง OF และกระพริบ 
ขั้นที่สาม กดปุม [UP] หรือ [DOWN] เพื่อเลือกเลข CTCSS ที่ตองการ 
ขั้นที่สี่  กดปุมใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา ยกเวน LAMP กับ MONI คุณสามารถเปด

ฟงกชั่นสเควลซพรอมกับรหัส CTCSS 
ความถี่ของคา CTCSS (Hz) 

       01=62.5        13=94.8        25=141.3        37=192.83 
       02=64.7        14=97.4        26=146.2        38=196.6 
       03=67.0        15=100.0        27=151.4        39=199.5 
       04=69.3        16=103.5        28=156.7        40=203.5 
       05=71.9        17=107.2        29=159.8        41=206.5 
       06=74.4        18=110.9        30=162.2        42=210.7 
       07=77.0        19=114.8        31=167.9        43=218.1 
       08=79.7        20=118.8        32=173.8        44=225.7 
       09=82.5        21=123.0        33=179.9        45=229.1 
       10=85.4        22=127.3        34=183.5        46=233.6 
       11=88.5        23=131.8        35=186.2        47=241.8 
       12=91.5        24=136.5        36=189.9        48=250.3 
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 ฟงกชั่นยอย 
 
ในโหมดเมนู หนาจอจะแสดงฟงกชั่นตาง ๆ ดังนี้ 
1.  การหามสงสัญญาณ (TX FORBID) 
     คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสงสัญญาณโดยมิไดเจตนา 
 
ขั้นแรก กดปุม [MEMU] เพื่อเขาสูโหมดเมนูยอย หนาจอจะแสดงรหัสฟงกชั่นยอยที่ตองการ 

 
 
ขั้นที่สอง กดปุม [UP] หรือ [DOWN] เพื่อใชรหัสฟงกชั่น และหนาจอจะแสดงเลข 4 

 
 
ขั้นที่สาม กดปุม [MEMU] เพื่อเลือกวา เปด/ปด ฟงกชั่นนี้ 

 
 
ขั้นที่สี ่ กดปุมใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา ยกเวน MEMU, LAMP กับ MONI  
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2.  เลือกโหมดการสแกน TO หรือ SE 
 
ขั้นแรก กดปุม [MEMU] เพื่อเขาสูโหมดเมนูยอย หนาจอจะแสดงรหัสฟงกชั่นที่ใช 

 
ขั้นที่สอง กดปุม [UP] หรือ [DOWN] เพื่อเลือกรหัสฟงกชั่น และหนาจอจะแสดงเลข 1 
 
ขั้นที่สาม กดปุม [MEMU] เพื่อเลือก TO หรือ SE 
 
ขั้นที่สี ่ กดปุมใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา ยกเวน MEMU, LAMP กับ MONI 
 
3.  การปดเครื่องอัตโนมัติ 

ถาวิทยุไมมีการทํางานภายใน 1 ชั่วโมง เครื่องจะปดตัวเองอัตโนมัติ แต APO จะกระ
พริบ และมีเสียงเตือนกอนเครื่องปด 1 นาที   

     วิธีการทําจะเหมือนกับการหามสงสัญญาณ แตเปลี่ยนรหัสฟงกชั่นเปน 2 
 
4.  การเปด/ปด เสียงปุมกด 

ทุกครั้งที่กดปุมหนึ่งครั้ง  วิทยุจะดังหนึ่งครั้ง คุณสามารถปดฟงกชั่นนี้โดยใชวิธีเดียวกับ
การเลือกโหมดสแกน แตเปลี่ยนรหัสพังกชั่นเปน 3 
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5.  การประหยัดพลังงาน 
การประหยัดพลังงานจะเปดหลังจากปดฟงกชั่นสแควลซ และเครื่องไมมีการทํางานเกินกวา 10 วินาที  
ฟงกชั่นนี้จะหยุดทําเมื่อคุณเปดสเควลซหรือกดปุมใด ๆ  การทํางานจะเหมือนการหยุดสัญญาณ แต
เปลี่ยนรหัสฟงกชั่นเปน 5 

 
 

ฟงกชั่นการใชงานอื่น ๆ  
 
1.  การบันทึกชอง 
ขั้นแรก ในโหมด VFO กดปุม [UP] หรือ [DOWN] เพื่อเลือกความถี่ที่ตองการบันทึก 
ขั้นที่สอง กดปุม [F] ที่หนาจอจะปรากฏ SET 
ขั้นที่สาม กดปุม [MR] บันทึกชองที่คุณตองการหนาจอจะปรากฎตัวเลข 01 กระพริบ 
 

 
ขั้นที่สี่ กดปุม [UP] หรือ [DOWN] เพื่อเลือกเลขชองที่คุณตองการ (มากที่สุดถึง 30) 
ขั้นที่หา กดปุม [MR]  เพื่อเสร็จสิ้นการบันทึก 
ขอสังเกต   ความถี่และขอมูลที่เกี่ยวของจะถูกบันทึกสูชองความจํา ขอมูลใหมจะแทนที่ขอมูลเกา ถาขั้น
ตอนสุดทายที่คุณเลือกไดมีการบันทึกขอมูลแลว 
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2.  การเรียกชองความจํา 
ขั้นแรก กดปุม [MR] เพื่อเขาสูโหมดการเรียกชองความจํา (ชองความจําที่บันทึกสุดทาย
จะถูกเรียกกอน) หนาจอจะแสดงความจํา ในเวลาเดียวกัน วิทยุจะสงเสียง “ di ” ถาวิทยุไม
การบันทึกชองความจําไว หนาจอจะแสดง “ EMPTY ” และสงเสียง “ di ” 

 
ขั้นที่สอง กดปุม [UP]  หรือ [DOWN]  เพื่อเลือกชองความจํา (ยกเวนชองความจําวาง) คุณ
สามารถโปรแกรมเลข  CTCSS ไดหลังจากการเรียกชองความจํา แตการตั้งคานี้จะยกเลิก
เมื่อคุณเลือกชองอื่น หรือโหมด VFO ถาคุณตองการบันทึกขอมูลนี้ตลอดไป คุณตอง
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของใหม 

 
3.  การใสเลขที่ชองความจํา 
ขั้นแรก กดปุม [MR] เพื่อเขาสูการเรียกชองความจํา (ชองความจําสุดทายจะถูกเรียกใช
กอน) 
ขั้นที่สอง ใสตัวเลขชองความจําไมเกิน 30 ตําแหนงจากปุมกด (ตัวอยางเชนถาตองการเรียก
จากชองความจําที่ 2 ใหกดปุม 02) คุณจะไดยินเสียง “ di “ ถาคุณใสชองความจําโดยไมมี
ขอมูล หนาจอจะแสดง “ EMPTY ” ถาคุณใสตัวเลขมากกวา 30 ตัว หนาจอจะแสดง “ 
ERROR ” หมายความวา การทํางานมีความผิดพลาดอยางไรก็ตามวิทยุจะยังคงทํางานอยู 
ถาคุณยังคงใชวิทยุในชองความจํา 
4.  การลบชองความจํา 
ขั้นแรก เลือกชองความาจําที่คุณตองการลบ 
ขั้นที่สอง ปดเครื่องวิทยุ 
ขั้นที่สาม กดปุม [MR] คางไว และเปดเครื่อง 
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ขั้นที่สี่ กดปุม [MR] ซ้ํา เพื่อลบชองความจําที่คุณเลือก 

 
 
5.  การสลับระหวางชองความจํากับโหมด VFO 
 
ขั้นแรก กดปุม [MR] เพื่อเขาโหมดการเรียกชองความจํา(ชองความจําสุดทายจะถูกเรียกใชกอน) 
เมื่อทํางานในโหมดความจํา หนาจอจะแสดงผลดังนี้ 

 
 
ขั้นที่สอง กดปุม [VFO] เพื่อเขาใชโหมด VFO ดังนั้นหนาจอจะแสดง VFO และจะสงเสียง “ di ” 

 
 
6.  การสแกนชอง  
     คุณควรใชฟงกชั่นการสแกนกอนปรับสแควลซ และถาคุณไดตั้งคา CTCSS ไว ฟงกชั่นการสแกนจะ 
     หยุดทํางานเมื่อมีสัญญาณเขามาCTCSS ซึ่งสัญญาณนี้จะตองมี CTCSSเดียวกับที่วิทยุไดตั้งคาไว 
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A. โหมด TO (การทํางานตามเวลา) เมื่อวิทยุพบสัญญาณจะหยุดแตหลังจากนั้น 5 วินาที 

เครื่องจะทําการสแกนตอ ยกเวนสัญญาณนั้นยังคงมีอยู 
B. โหมด SE (การทํางานแบบคนหา) วิทยุจะสแกนหาสัญญาณ และหยุดและจะเก็บไวใน

ความถี่ ถึงแมวาสัญญาณนั้นจะหายไปแลวแตวิทยุก็ยังคงไมสแกนตอ 
วิธีการสแกนแบบที่ 1 (สแกนแบบ VFO) : การสแกนคลื่นจากความถี่ต่ําไปยังความถี่สูง
ของความถี่ทั้งหมด 
ขั้นแรก กดปุม [VFO] คางไว 2 วินาที วิทยุจะเริ่มสแกนจากความถี่ที่แสดงอยู 
ขั้นที่สอง เปลี่ยนเสนทางการสแกน โดยใช [UP] เพื่อเพิ่มความถี่ใหสูงขึ้น และกดปุม 
[DOWN] เพื่อลดความถี่ใหต่ําลง 
ขั้นที่สาม กดปุมใด ๆ เพื่อยกเลิกการสแกน VFO ยกเวน LAMP, MONI และ PTT 
วิธีการสแกนแบบที่ 2 (สแกนแบบชองความจํา) : การสแกนชองความจํา สามารถสแกน
ชองความจําไดทุกชองความจําไดทุกชองพรอมดวยขอมูลที่เกี่ยวของ 
ขั้นแรก กดปุม [MR] คางไว 2 วินาที วิทยุจะเริ่มสแกนจากความถี่ที่แสดงอยู 
ขั้นที่สอง เปลี่ยนเสนทางการสแกน โดยใช [UP] เพื่อเพิ่มความถี่ใหสูงขึ้น และกดปุม 
[DOWN] เพื่อลดความถี่ใหต่ําลง 
ขั้นที่สาม กดปุมใด ๆ เพื่อยกเลิกการสแกน VFO ยกเวน LAMP, MONI และ PTT 
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7.  การล็อกปุมกด 

 
    ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปุมโดยไมตั้งใจ 
     กดปุม [F] และกดปุม [ * ] เพื่อเลือกการเปด/ปดฟงกชั่นนี้ หนาจอจะแสดงสัญลักษณรูปกุญแจเมื่อ 
เปดใชฟงชั่นนี้ 
 
8.  การRESET เครื่อง 

 
     กดปุม [F] แลวเปดเครื่อง หนาจอจะมีขอความขึ้น ถาคุณตองการยกเลิกการทํางาน ใหกดปุมใด ๆ  
 
9.  ฟงกชั่นแสงสวาง 
     กดปุม [LAMP]  เพื่อใหหนาจอสวาง  ถาปลอยปุม [LAMP] ประมาณ 10 วินาที  ไฟจะดับ ถาไมมี      

การทํางานอื่น ๆ โหมดแสงสวางนี้ ใหกดปุมใด ๆ ยกเวน [LAMP] ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 10 วินาที  
เพื่อตั้งเวลาใหม กด [LAMP] เพื่อหยุด   ถาคุณ  กดปุม [F]  หนาจอมุมบนซายแสดง [SET] ใหกดปุม   

     [LAMP] ไฟจะสวางตลอดเวลา ถาตองการใหไฟดับ กดปุม [F] และปุม [LAMP] อีกครั้ง 
 
10.  ฟงกชั่นการรับสงสัญญาณ 
     ในการเตรียมตัวรับสัญญาณ ใหกดปุม [MONI] คางไว  เพื่อเขาสูฟงกชั่นการรับสงสัญญาณและ 
     ปลอยปุมนี้ เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ 
     ขอสังเกต  การใชวิทยุตองใชอยางระมัดระวัง และไดผานขอกําหนดที่เขมงวดกอนออกจากโรงงาน    
     วิทยุจะทํางานไดเต็มประสิทธิภาพเมื่อใชในสิ่งแวดลอมที่ปกติ การทํางานไดเต็มประสิทธิภาพจะทํา 
     ใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได 
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 แทนชารจนี้ออกแบบเปนชารจชา (OUT PUT : 7.2V 150MA) ระยะเวลาชารจ 

BATTERY ประมาณ 10-12 ชั่วโมง สามารถทิ้งไวนานกวานี้ได แตไมควรเกิน 16 ชั่ว
โมง 

 
ขั้นแรก  เสียบปลั๊กแทนชารจที่ปลั๊กไฟ ไฟแดงจะติดที่ POWER 
ขั้นสอง   นําแบตเตอรี่วางที่ชองชารจ (ไฟเขียวจะติดที่ CHARGING) 
ขั้นที่สาม  เมื่อชารจประมาณ 10-12 ชั่วโมง จึงนําแบตเตอรี่ออก 
 
หมายเหต ุ   การชารจควรนําเฉพาะ BATTERY อยางเดียวเพื่อทําการชารจ หรือ นําเครื่อง
ไปชารจดวยควรปดเครื่องกอนชารจทุกครั้ง 
 
 
 วิทยุที่คุณไดซื้อมานั้น เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบมาเกี่ยวกับไฟฟาโดยตรง จึง
ควรระมัดระวังในการใช คําแนะนําขางลางจะชวยยืดระยะเวลาการใชงานของวิทยุสื่อ
สารของคุณได 
 กรณีใชกับเพาเวอรซัพพลาย กรุณาใชสายดีซี (อุปกรณเสริม) ตอเขากับแจ็คดีซีของ
วิทยุ อยาวางวิทยุไวในที่ที่แสงแดดสองถึงเปนระยะเวลานาน เพราะอุณหภูมิที่สูงจะ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางตัวเสื่อมสภาพได และทําใหชิ้น
สวนพลาสติกเสียหายได 
 กรุณาเก็บวิทยุไวในที่แหง เนื่องจากน้ําฝน หรือน้ํา จะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสเสีย
หาย ถาคุณพบวา วิทยุของคุณ มีควันหรือมีกลิ่นไหม กรุณาปดเครื่องวิทยุ ถอด
แบตเตอรี่ออก และรีบแจงศูนยบริการ ทันที 

**หมายเหต ุ กรณีไมมีการใชวิทยุสื่อสารนานกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป ใหถอด BATTERY 
PACK ออกจากตัวเครื่อง  
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รหัส ว. ที่ใชในการติดตอสื่อสารโดยทั่วไป 
ว.00 คอยกอน..ใหคอยอยู ว.17 มีอันตรายหามผาน ว.41 สัญญาณไฟจราจร 
ว.01 ที่ทํางาน ว.18 นํารถออกทดลองเครื่องยนตหรือ

รถยนตเสีย 
ว.42 จัดพาหนะนําขบวน 

ว.02 ที่พัก ว.19 สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี ว.43 จุดตรวจยานพาหนะ 
ว.1 อยูที่ไหน..อยูที่ ว.20 ตรวจคน/จับกุม ว.44 ติดตอทางโทรสาร 
ว.2 ไดยินหรือไมตอบดวย..ไดยินแลว ว.21 ออกเดินทางจาก... ว.50 รับประทานอาหาร 
ว.3 ทวนขอความซ้ําอีกครั้ง ว.22 ถึง...สถานี ว.55 ใหอํานวยความสะดวก 
ว.4 ปฏิบัติหนาที่/ดําเนินการ ว.23 ผาน ว.60 ญาติ/พี่นอง 
ว.5 ราชการลับ/ความรับ ว.24 เวลา ขอทราบเวลา ว.61 ขอบคุณ 
ว.6 ขอติดตอ/โตตอบดวยกัน ว.25 ไป...สถานีที่ ว.62 สิ่งของ 
ว.7 ขอความชวยเหลือ(มีเหตุคับขัน) ว.26 ใหติดตอทางวิทยุนอยที่สุด ว.63 บาน 
ว.8 ขาวสาร/ขอความ ว.27 ติดตอทางโทรพิมพ ว.64 ธุรกิจสวนตัว 
ว.9 มีเหตุฉุกเฉิน ว.28 ประชุม ว.601 เครื่องวิทยุรับ-สง 
ว.10 อยูประจํา ที่ติดตอทาง ว.ได ว.29 มีราชการ/ธุระ ว.602 สายอากาศวิทยุ 
ว.11 หยุดพัก ติดตอทาง ว. ได ว.30 ขอทราบจํานวน,จํานวน ว.603 รถยนต 
ว.12 หยุดพัก ติดตอทาง ว. ไมได ว.31 เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 1 ว.604 ดูโทรทัศน 
ว.13 ติดตอทางโทรศัพท ว.32 เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 2 ว.605 รับประทานอาหาร 
ว.14 เลิกงาน/ปดสถานี ว.33 เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 3 ว.606 พูดจาไมเปนความจริง 
ว.15 พบ/ใหไปพบ ว.34 เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 4 ว.607 กิจธุระสวนตัว 
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.35 เตรียมพรอมปฏิบัติการ ว.608 คนกอกวน 
ว.16-1 จับใจความไมได ว.36 เตรียมพรอมเต็มอัตรา ว.609 คลื่นรบกวน 
ว.16-2 เสียงไมชัดเจน ว.37 เตรียมพรอมครึ่งอัตรา ว.610 คิดถึง 
ว.16-3 เสียงชัดพอใชได ว.38 เตรียมพรอม 1/3 อัตรา ว.621 เงิน 
ว.16-4 เสียงชัดเจนดี ว.39 สภาพจราจรคับคั่ง ว.100 ขอโทษ 
ว.16-5 เสียงชัดเจนดีมาก ว.40 อุบัติเหตุรถยนต  

การใชงานแทนชารจ 

 

 

วิธีการซอมบํารุง 

  ศูนยบริการลูกคา  FUJITEL 
หจก.ฟูจิเทล                 อาคาร ฟูจิเทล 31/3 ถ.เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กทม. 10600  
                                     โทร.0-28919944 (อัตโนมัติ)  แฟกซ. 0-28918811, 0-28918822 
หจก.สหบูรพากรุป       76-78, 217, 218, 221, 223  ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน ซอย 6 บางยี่เรือ ธนบุรี กทม. 

10600 โทร.0-2 4663606, 0-4720065 (10 คูสาย) แฟกซ. 0-24724969, 0-8904599 
หจก.สหบูรพาเทรดดิ้ง 795 ถ.มหาไชย วังบูรพาภิรมย พระนคร กทม. โทร.0-22226373 
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