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สารบัญ 

T-9701 
ตําแหนงแผงควบคุม [PANEL DESCRIPTION] 
แผงหนาจอ [DISPLAY PANEL] 
การปองกันและดูแลแบตเตอี่ [BATTERY CARE AND PRECAUTION] 
การติดตั้งแบตเตอรี่ [INSTALLATION OF THE BATTERRIES] 
ตัวบงบอกระดับไฟแบตเตอรี่ [BATTERY LEVEL INDICATOR] 
การเปด/ปดเครื่อง [TURN ON/OFF T-9701] 
ไฟดานหลังขอจอ LCD [BACKLIGHT OF LCD DISPLAY] 
การตั้งชองสถานีหลักและการตั้งคา CTCSS CODE [SET THE MAIN CHANNEL AND CTCSS] 
การพูดและฟงกับคูสนทนา [LISTEN AND SPEAK TO YOUR CORRESPONDENT] 
เรียกไปยังคูสนทนาของคุณ [CALL TO YOUR CORRESPONDENT] 
การล็อคและปลดล็อคปุมกด [LOCK/UNLOCK KEYS] 
โมนิเตอรโหมด [MONITOR MODE] 
คนหาชองสถานีหลักและ CTCSS โหมด [SEARCH THE MAIN CHANNEL AND CTCSS MODE] 
การตั้งคาการโทรเตือน [SET CALL ALERT] 
ขอบเขตในการพูดคุย [TALK RANGE] 
การใชHANDFREE [HAND FREE USE] 
ฟงกชั่น VOX [VOX FUNCTION] 
ชนิดของแบตเตอรี่ [TYPE OF BATTERY] 
ตัวควบคุมเสียง [VOLUME CONTROL] 
ขอมูลทางดานเทคนิค [TECHNICAL SPECTFICATION] 
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วิทยุสื่อสาร T-9701 
 
 เครื่องวิทยุสื่อสารรุน T-9701 เปนตัวรับและสงซึ่งสามารถสงขอความในคลื่น VHFได ใช
เครื่องโดยไมตองสอบและขออนุญาตใด ๆ เครื่องรุนนี้มีประโยชนหลากหลายมากในหาการสื่อสาร 
เหมะกับทุก ๆ สภาวะการใชงาน ไมวาจะเปนงานรักษาความปลอดภัย, การควบคุมงานกอสราง, 
มัคคุเทศก ฯลฯ 
 เครื่องนี้งายตอการใชงานมาก เด็ก ๆ ก็ใชได เครื่องนี้สามารถใชติดตอสื่อสารกับรุนเดียว
กันไดมากกวา 1 เครื่องและสามารถใชกับเครื่องรุนอื่นก็ได 
 
 
ตําแหนงแผงควบคุม [PANEL DESCRIPTION] 
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: กดเพื่อพูดติดตอกับคูสนทนา 
 
:ใชปุมกดนี้เพื่อเลือกควบคุมเสียงดัง-เบา ในโหมดพรอมใชงานและเลือกฟงกชั่นอื่นใน
โหมดเมนู 
 
:สแกนมอนิเตอร 
  
:กดปุมนี้เพื่อเลือกฟงกชั่นโหมด กดปุม MENU คางไว 3 วินาที รูปกุญแจจะปรากฏบ
หนาจอ LCD และกดปุม MENU คางไว 3 วินาทีเพื่อปลดล็อค 

 
:กดปุมนี้ เพื่อเรียกไปยังคูสนทนา มีเสียงเรียกไปยังคูสนทนา 
  
แผงหนาปด [DISPLAY PANEL] 

 
: เปนตัวเลขสองหลักของชองสถาน ี
 
: เปนตัวเลขสองหักของ CTCSS โคด

สแกนหาคลื่นความถี่ชองสถานีหรือ    CTCSS 
 
ตัวบอกระดับไฟของแบตเตอรี่

ตัวบอกระดับเสียง
 

: ล็อคปุมกด
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: เปดฟงกชั่น VOX 
 

: เปดระบบประหยัดแบตเตอรี่ 
 
การปองกันและดูแลรักษาแบตเตอรี่ [BATTERY CARE AND PRECAUTIONS] 
 กรุณาอานและทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการช็อตและไฟไหมได 

- หามนําแบตเตอรี่ไวใกลกับที่ที่ติดไฟงาย อาจทําใหระเบิดได 
- เวลาใสถานใหแนใจวาใสถูกขั้ว, ถาใสผิดขั้วจะทําใหไฟลัดวงจรได 
- ถาหากไมไดใชเครื่องเปนเวลานาน (2-3 เดือน) ใหดึงถานออก 
- หามใสและทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดแลวไวในตัวเครื่อง 

 
การเปด/ปดเครื่อง TURN ON/OFF T-9701] 
 ถาตองการเปดเครื่อง กดปุม เปด/ปด ตรงมุมซายบนตัวเครื่องคางไว 2 วินาที เครื่องจะเปด
ขึ้นมาและเขาสูโหมดตอนรับพรอมที่จะใชงาน 
 ถาตองการปดเครื่อง กดปุม เปด/ปด ตรงมุมซายบนตัวเครื่องคางไว 2 วินาที เครื่องจะปดลง
โดยอัตโนมัติ 
 
ไฟหนาจอ LCD [BACKLIGHT OF LCD DISPLAY] 
 หนาจอจะแสดงออกมาประมาณ 10 วินาที เมื่อคุณกดปุมใด ๆ ปุมหนึ่ง 
 
การตั้งชองสถานีหลักและชองยอย [SET THE MAIN CHANNELL AND CLESS CODES] 
 เครื่องรุนนี้จะมี 80 ชองหลัก 38 ชองยอย คุณสามารถที่จะทําการติดตอสื่อสารกับคูสนทนา
ที่ตั้งชองหลักและชองยอยเหมือนกันเทานั้น  
 
การตั้งชองหลัก TO SET MAIN CHANNEL] 

กดปุม MENU 1 ครั้ง หมายเลขชองหลักจะกระพริบ 
กดปุม                          เมื่อเลือกชองหลักของทาน ( + เพิ่มชอง, - ลดชองลง) 
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กดปุมPTT เพื่อออกจากฟงกชั่นนี ้
 
การตั้งชองยอย [TO SET THE CTCSS CODES] 
 กดปุม MENU  2 ครั้ง หมายเลขชองยอยจะกระพริบ (มีทั้งหมด 38 ชองยอย) 
 กดปุม  PTT   เพื่อเลือกชองยอย 
 กดปุม  PTT    อีกครั้งเพื่อออกจากฟงกชั่นนี ้
 
ฟงคูสนทนาพูด TO LISTEN TO YOUR CORRESPONDENT 
 ใหแนใจวาคุณไมไดกดปุม PTT อยู เมื่อคูสนทนาเริ่มสนทนา คุณสามารถปรับเสียงดัง-คอย
ไดดวยตนเอง โดยกดปุม + หรือ – เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง จะมีตัวเลขบอกระดับความดังอยูที่หนา
จอ 
 
พูดกับคูสนทนา TO SPEAK TO YOUR CORRESPONDENT 
 กดปุม PTT คางไวขณะที่พูด (จะมีไฟสีเขียวเหลืองขึ้นที่หนาจอ) เมื่อพูดจบใหปลอยปุม PTT 
 
เรียกไปยังคู YOUR CORRESPONสนทนา CALL TO  
 กดปุม          จะมีเสียงเรียกไปยังคูสนทนา, เสียงขึ้นอยูกับการตั้งคา 
 
การล็อคและการปลดล็อคปุมกด 
 หลังจากกดปุม MENU  คางไวจนหนาจอปรากฏรูปกุญแจขึ้น ปุมกด                + และ – จะ
ไมสามารถทํางานได 
 ถาตองการปลดล็อค กดปุม MENU คางไวจนรูปกุญแจ หายไป 
 
มอนิเตอรโหมด 
 เครื่องรุนนี้จะถูกตั้งสเควลซอัตโนมัติ เมื่อปดลําโพงขณะไมไดรับสัญญาณจากผูสนทนา 
อยางไรก็ดีวงจรจะเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณเมื่อเครื่องรับสัญญาณที่ออนมาก ๆ ทางเราขอ
แนะนําใหปดฟงกชั่นการทํางาน 
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ปดวงจรสเควลซอัตโนมัติ TO DEACTIVATE THE AUTOMATIC SQUELCH CIRCUIT 
 กดปุม                   จนกระทั่งฟงกชั่นโมนิเตอรทํางาน คุณจะไดยินเสียง เปนเรื่องปกติขอ
งวงจรนี้จะไม ปดลําโพงแมกระทั่งเสียงนั้นดังมาก ๆ  
 
เปดวงจรสเควลซอัตโนมัติ 
 กดปุม                   จนกระทั่งฟงกชั่นโมนิเตอรไมทํางาน 
 
คนหาชองสัญญาณหลักและชองยอย SEARCH THE MAIN CHANNEL AND CTCSS CODE 
 กดปุม      แลวปลอย เครื่องจะทําการสแกนชอง เมื่อเครื่องไดรับสัญญาณเครื่องจะ

สแกนชองยอยเมื่อกดปุม PTT  จะไปชองที่ตั้งไว กดปุม           3 วินาทีเปนการเปด/ปดฟงกชั่
นมอนิเตอร                                    
 
การเลือกเสียงเรียก SET CALL ALERT 
 ฟงกชั่นนี้ คุณสามารถเลือกได 8 เสียง เมื่อคุณถูกเรียกจากผูอื่น กดปุม MENU 3 ครั้ง กดปุม 
+  หรือ -  เพื่อเลือกเสียงเรียกเขาตามใจทาน  (มี 8 เสียงใหเลือก) เพื่อยืนยันการเลือกใหกดปุม PTT 1 
ครั้ง 
 
การตั้งคาเสียงเมื่อการสนทนาเสร็จสิ้นและเสียงปุมกด 
 ฟงกชั่นนี้ทําใหคุณทราบวาขณะนี้คุณสนทนากับคูสนทนาเสร็จแลว จะมีเสียงปบและคุณ
สามารถตอบกลับกับคูสนทนาไดเมื่อสัญญาณปบจบลง   

กดปุม MENU 5 ครั้ง รูป Y จะปรากฏขึ้น  
กดปุม + หรือ -  เพื่อเปดหรือปดเสียงเตือนนี ้

าจอแสดงรูป Y จะมีเสียงเตือนแตถาหนาจอแสดงถาหน     п     จะไมมีเสียงเตือนยืนยันการตั้งคาโดย
กดปุม PTT   1 ครั้ง 
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การตั้งคาของเขตการสื่อสาร TALK RANGE 
 เครื่องรุนนี้ออกแบบมาใหใชไดกวางขวางโดยไมตองตั้งคาใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแนะนําวาอยาง
นําเครื่อง 2 เครื่องที่จะทําการสื่อสารกันอยุใกลกัน 1.5 เมตร เพราะจะทําใหเกิดการรบกวนกัน 
 
ฟงกชั่นแฮนดฟรี HANDFREE 
 เครื่องรุนนี้ออกแบบมาใหสามารถตอกับ SMALL TALK ได คุณสามารถสื่อสารกันโดยไม
ตองกดปุม PTT เมื่อใส SMALL TALKไว 
 
การเปดฟงกชั่น VOX  
 กดปุม MENU  4 ครั้งจะปรากฏ                บนหนาจอ LCD, VOX ฟงกชั่นมี 4 ระดับ 

 “0” คือปดฟงกชั่น VOX อยู 
 “1”  ความไวของ VOX อยูในระดับต่ํา 
 “2” ความไว VOX อยูในระดับกลาง  
 “3” ความไวของ VOX อยูในระดับสูง  กดปุม + หรือ – เพื่อเลือกระดับของ VOX หลังจากนั้น

กดปุม PTT  1 ครั้ง เพื่อเลือกตั้งคานี้ 
 
การเลือกชนิดของแบตเตอรี ่

1. กดปุม MENU 7 ครั้ง 
2. รูป       AL          จะปรากฎ 
3. กดปุม + หรือ -  เพื่อเลือกชนิดของแบตเตอรี ่
NI  หมายถึง ดานที่เปนชนิดนิคเกิล การเลือกขึ้นอยูกับชนิดของแบตเตอรี่ 
 

การปรับความดัง-เบาของเสียง
1. คุณสามารถปรับความด

 
ัง-คอยของเสียงขณะอยูในโหมดพรอมใชงาน 

2. กดปุม + หรือ -  เพื่อเลือกระดับเสียง 
3. มีใหเลือก 8 ระดับเสียง (ระดับ 8 เปนระดับที่เสียงดังที่สุด) 
4. กดปุม PTT เพื่อเลือกระดับเสียงตามที่ตองการ 
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การเปดระบบแบบประหยัดพลังงาน 
ปุม 6 ครั้ง1. กด MENU  

2. รูป จะปรากฎ 
 

3. กดปุม + หรือ – หรือ ปด 
4. ถาหนาจอแสดงรูป Y จะมีรูป ขึ้นที่หนาจอ  
 

 
 
 

 
 
 
 
      :  
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