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-1- 

คุณสมบัติของเครื่อง 
- ระบบสแกน ( BUSY, HOLD, 5 SEC)      
-  ล็อคปุมกด 
- เสียงปุมกด (ON/OFF)                               
-  ชองยอย (48 ชอง) 
- ไฟหนาจอ (ON/OFF)                                                  
- ตั้งเวลาตัดการสง (1-60 นาที) 
- ปดเครื่องอัตโนมัติ (1-24ชั่วโมง)               
-  หนวยความจํา (60ชอง) 
- โชวไฟเลี้ยงที่หนาจอ                                  
- CALL 
- ระบบ สเควลซ                                            
-  เลือกกําลังสง ต่ํา/สูง 
- สแกนชองยอย                                           
- ปองกันการสง 
- S-meter 
- MONITON 
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หนาเครื่อง 
 
 
 
 
 
1. VOL ปุมปรับเสียง 
2. DIAL ปุมเลื่อนชอง 
3. DISPLAY จอแสดงผล 
4. SCAN/SET  

• ปุม สแกน 
• กดคางไว 2 วินาทีเปนการเขาเมนูยอย 

5. SQL [DW] ปุมปรับความไวภาครับ 
6. LOW ปุมปรับกําลังสง  ต่ํา/สูง(5/10Watts) 
7.  D/MR (mw)  

• ปุมเขาสูหนวยความจํา 
• กดคางไว 2 วินาทีเปนการตั้งหนวยความจํา 

8. PWR ปุม เปด/ปดเครื่อง 
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หนาจอ 
 
 
 
 
 
1. VFO  

8 7 6 

1 
5 2 
4 

3 2. MR เขาโหมดหนวยความจํา 
3. ความแรงของสัญญาณรับ-สง 
4. แสดงความถี่/ชอง 
5. เสียงปุมกด  
6. LOCK ปุมกด , ยกเวน P1, P2 
7. กําลังสงต่ํา 
8. เขาระบบชองยอย (CTCSS) 
 

 ไมค 
 
 
 
 
 
 
1.   ปุม PTT  
2.   Key pad ป
 
ุมกดตัวเลข เพื่อกดเปลี่ยนชองสัญญาณหรือความถี่ 
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3. DWN ปุมกดเลื่อนลง 
4.  UP ปุมกดเลื่อนขึ้น 
5.  LOCK ปุมกด PTT และปุมกด 
6.  LAMP เปดไฟที่ไมค 
7.  P1(SQL OFF) เปดระบบภาครับ [MONI] 
8.  P2(CALL)  
9.  P3(CTCSS) สแกนโทน 
10.  P4(CTCSS) เปด/ปดโทน 
 
 
 
 
 
 
 
ดานหลังเครื่อง 
1. ANT ขั้วตอสายอากาศ 
2. EXP SP JACK ขั้วตอลําโพง 
3. 13.8V DC ไฟเลี้ยง 
• การเปด/ปดเครื่อง 

เปดเครื่อง กดปุม PWR คางไว 2 วินาที จากนั้นจะไดยินเสียง หนาจอจะแสดง
ไฟเลี้ยง และความถี่/ชอง 
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ปดเครื่อง เมื่อเครื่องเปดอยูตองการปด กดปุม PWR คางไว 2 วินาทีไดยินเสียง 
หนาจอดับ 
2. การควบคุมเสียง  
 เมื่อตองการปรับเสียงโดยหมุนปุม VOL ตามเข็มเพื่อเพิ่มความดังและหมุนปุม 
VOL ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดัง ถาคุณไมไดยินเสียงใดๆ ใหเปด (MONI) โดยกด
ปุม[P1] ที่ไมคคางไว คุณจะไดยินเสียงซาแลวหมุนปุม VOL  
3. การเลือกชอง  
• ไมค กดปุม [UP] เพื่อเพิ่มความถี่/ชอง หรือกดปุม[DWN] เพื่อลดความถี่/ชอง 
หรือปอมตัวเลขโดยกดตัวเลขจากปุมกด เพื่อใสความถี่/ชองที่ตองการ (ใหทําภายใน 10 
วินาที) 
• หนาเครื่อง ใชหมุนปุม [DIAL] ตามเข็มนาฬิกาเพื่อ เพิ่มความถี่/ชอง หรือ  
ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ ลดความถี่/ชอง 
 

4. การสงสัญญาณ 
กดปุม PTT เพื่อติดตอสื่อสาร และใชเสียงระดับปกติในการพูด เมื่อไฟแดงติด 

และหนาจอแสดง S-METER ขึ้น หมายถึง วิทยุมีการสงสัญญาณ  
หมายเหตุ ถาคุณกดปุม PTT คางไวเกิน 5 นาที คุณจะไดยินเสียง DI 

และเครื่องจะหยุดสงอัตโนมัติ ถาคุณตองการสงสัญญาณตอ ใหปลอยปุม PTT กอน
แลวกดใหม (โหมด TOTคาจากโรงงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได) 
5. การรับสัญญาณ  

 ขณะที่คุณรับสัญญาณหนึ่งได หนาจอแสดง S-METER ไฟสีเขียวจะติด 
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เมนูการใชงาน 
ตั้งสเควลซ 
1. กดปุม [SQL] หรือ [B] ที่ไมค หนาจอจะแสดง ระดับสเควลซและตัวเลขจะกระ

พริบ  
 
 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกด [UP/DWN]  ที่ไมค เพื่อเลื่อนระดับสเควลซ จาก 0-8 ถา

ระดับสเควลซ อยูที่ 0 หมายถึงการเปดสเควลซ คุณจะไดยินเสียงซาจากลําโพง 
3. กดปุมใดๆเมื่อจบการตั้งคา ยกเวน PWR, MONI, LMP 
การตั้งคากําลังสงสูงหรือต่ํา 

กดปุม[ LOW] หรือ [C] ที่ไมค หนาจอจะแสดง HI หรือ LOW ถาเลือก LOW หนา
จอจะโชวตัว LOW ไว 

การเขาชองความจํา 
กดปุม [D/MR] หรือ [D] ที่ไมค หนาจอจะขึ้น MR พรอมชองความจําที่บันทึก

ไวถาตองการเลื่อน ใหหมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกชอง
ความจําที่ตองการ 
 
 
การบันทึกชองความจํา 
1. ใหคุณอยูในโหมด VFO หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค  เพื่อ

เลือกความถี่/ชองที่ตองการ 
2. กดปุม [D/MR]หรือ [D] คางไว 2 วินาที หนาจอจะแสดง MRC ตัวเลขกระพริบ 
3. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค  เพื่อเลือกชองความจําที่ตองการ     

( 60 ชองความจํา) 
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4. กดปุม [D/MR]หรือ [D] เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก 
การสแกน ชอง/ความถี่/ชองความจํา 

1. สแกนโหมด VFO  
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 

2. ถาตองการเปลี่ยนทิศทาง การสแกนใหหมุนปุมหมุน [DIAL] หรือกดปุม 
[UP/DOW] 

3. ถาตองการหยุด การสเกนใหกดปุม [SCAN/SET]หรือ ปุม [A]ที่ไมค อีกครั้ง 
2. สแกนโหมด ชองความจํา 
1. กดปุม [D/MR] หรือ D ที่ไมค หนาจอจะขึ้น [MR] 
2. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
3. ถาตองการเปลี่ยนทิศทาง การสแกนใหหมุนปุมหมุน [DIAL] หรือกดปุม  
[UP/DOW] 
4. ถาตองการหยุด การสเกนใหกดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค อีกครั้ง 

เมนูยอย 
     โหมดเลือกการสแกน 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น SCAN 
 
 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
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4.   หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค  เพื่อเลือกวาตองการสแกนแบบใด 
5SEC, BUSY, HOLD 

กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] เพื่อ SET 
1. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

โหมดการสแกนแบงออก เปน 3 โหมด 
 โหมด 5SEC การสแกนจะหยุดฟงสัญญาณ 5 วินาทีแลวจะสแกนตอ 
 โหมด BUSY การสแกนจะหยุดฟงสัญญาณจนกวาสัญญาณนั้นจะหายไปแลวจะ
สแกนตอ 
 โหมด HOLD เครื่องจะหยุดสแกนเมื่อไดรับสัญญาณและจะไมสแกนตอแมวา
สัญญาณนั้นจะหายไป 
โหมด ล็อคปุมกด 

1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาจอขึ้น LOCK 
 
 
 
3. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการ OFF หรือ ON 
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โหมด เสียงกดปุม (BEEP)  

1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาจอขึ้น BEEP 
 
 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 

4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการ OFF หรือ ON 
 
 
 
 
5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET  
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

โหมด หามการสง (TX STOP) 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาจอขึ้น TX STOP 
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3. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการ OFF หรือ 

ON 

5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

โหมดชองยอย (CTCSS) 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาจอขึ้น CTCSS 
3. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 

4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาจอขึ้น OFF, T(CTCSSใน
ภาคสง),TSQ (ภาครับ-สง มี CTCSS) 
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โหมด CTCSS ชอง 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น CT CH 

 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกชอง CTCSS ที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 

5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] เพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
โหมด ความถี่ CTCSS 
2. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
3. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น CT FRQ 

 

4. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET  
5. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกความถี่ CTCSS ที่ตองการ 
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4. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET  
5. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

โหมด เปดไฟหนาจอ (LAMP) 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น LAMP 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการ OFF หรือ 

ON 
 
 
 
 
5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค เพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
 

โหมด การตัดเวลาในการสง (TOT) 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น TOT 
 
 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค  เพื่อเลือกวาตองการตัดกี่นาที 

(1M-60M)ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
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4. ถาตองการปดโหมดนี้ใหปรับไปที่ OFF 
5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
       โหมด ปดเครื่องอัตโนมัต ิ
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น APO 

3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการปดกี่ชั่วโมง 

(1H-24 H) 
 
 
 
 
 
5. ถาตองการปดโหมดนี้ใหปรับไปที่ OFF 
6. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
7. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
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เลือกการแสดงของโหมด VFO 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น VFO DIS 
 
 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการแบบ FRQ

หรือ CH 
 
 
 
 
5. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
 

เลือกการแสดงของโหมด MR 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น MR DIS 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค 
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4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกวาตองการแบบ FRQ, 
CH, NAME 

5. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
6. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

 
 
 
 
 
 
การตั้งชื่อชองหนวยความจํา 

 

1. กดปุม [SCAN/SET]หรือปุม [A] ที่ไมคคางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น NAMEMR 
 
 
3. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคตัวอักษรจะกระพริบ 
4. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค เพื่อเลือกตัวอักษร 0-9, A-Z 
 
 
 
5. กดปุม [D/MR] หรือ ปุม [D] ที่ไมค เพื่อเลื่อนหลักได 6 หลัก 
6. กดปุม[SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมคเพื่อ SET 
7. ตองการอ
อกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 
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โหมด แสดง DC ไฟเลี้ยง 
1. กดปุม [SCAN/SET] หรือ ปุม [A] ที่ไมค คางไว 2 วินาที 
2. หมุนปุม [DIAL] หรือกดปุม [UP/DOW] ที่ไมค ใหหนาขึ้น DC IN 
 
 
3. กดปุม SCAN/SET หรือ ปุม A ที่ไมค หนาจอจะแสดงไฟเลี้ยง 
4. กดปุม SCAN/SET หรือ ปุม A ที่ไมค 
5. ตองการออกจากเมนูใหกดปุมใดๆ ยกเวน  PWR, P1 

การลบหนวยความจํา 
1. เลือกหนวยความจําที่ตองการลบ 
2. แลวปดเครื่อง 
 
 

3. กดปุม [D/MR] และปุม [PWR] พรอมกัน 2 แลวเปดเครื่อง 
4.    กด ปุม [D/MR] 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
GENERAL 
Frequency range :   245.000MHz- - -245.9875MHz 
Number of memory channel:  60 
Channel spacing :   12.5kHz 
Operating temperature range:  -10 ๐C - - - +55๐C 
Voltage:    13.8V 
Standby Current:   about 120mA 
Size :     35(H) x 127(W) x 126(D) 
Weight :    about 1 kg. 
 

Transmiting 
RF power output :   5.0 W±0.5 dB (LOW) 
     10.0 W ± 1.0dB (HIGH) 
Emission current :    4.0A (LOW)  7.5A (HIGH) 
Modem pattern :    FM 
Maximum frequency deviation :  ± 2.5 kHz 
Residual radiation :   -60dB 
 

Receiving 
Receiving sensitivity :   20dB SINAD(0.25uV) 
Squelch sensitivity :   0.2uV 
Intermodulation anti-interference:  50dB 
Audio power :    1.5W 
Receiving current :   400 mA 
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