
  
 
 
 
 

 
 

 

ทางบริษัทขอขอบคุณที่ทานไดใหความไววางใจในผลิตภัณฑของทาง หาง
หุนสวนจํากัด ฟูจิเทล ในการใชเปนเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ทางบริษัทฯ เชื่อวา
เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมของเราจะถูกใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมของทาง “ฟูจิเทล” ไดรวบรวมเทคโนโลยีชั้น
สูงสุด  ดังนั้นทานจึงมั่นใจไดวาทานจะไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
ขอควรระวัง 
 โปรดอานขอควรระวังเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม, ความเสียหายที่
เกิดจากบุคคล สิ่งเหลานี้ลวนสามารถทําใหเกิดความเสียหายกับเครื่องวิทยุสื่อสาร
ได 

• หามใชวิทยุสื่อสารขณะเติมน้ํามันหรือขณะขับรถ 
• หามใชวิทยุสื่อสารกลางแสงแดดเปนเวลานาน ๆ 
• หามเก็บวิทยุสื่อสารในที่ที่มีฝุนละออง, ในสถานที่ที่ชื้น ๆ  
• หามตกแตงหรือดัดแปลงวิทยุสื่อสารไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หากเกิดปญหากรุณาสงวิทยุสื่อสารนี้ใหทางบริษัทฯหรือชางผูชํานาญดาน
นี้โดยเฉพาะ 
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อุปกรณตาง ๆ ของเครื่อง 

1. เสาอากาศ   1 ต
2.สายคลองแขน  1 เสน 
3.คลิปหนีบเอว  1  อัน 
4.แบตเตอรี่  1  กอน 
5.แทนชารจ  1  อัน 
6.หมอแปลง  1 อัน 
7.คูมือการใชงาน 1  เลม 

 
 
(1) ชองความถี่ 245.000 MHz – 245.9875 MHz 
(2) ชองหลัก 80 ชอง 
(3) VOX  
(4) CTCSS 48 ชอง 
(5) SCAN 
(6) ตั้งระดับสเควลซ 
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(7) ฟงกชั่นเสียงเตือน ปุมเปด/ปด 
(8) S มิเตอร 
(9)  การประหยัดพลังงาน 
(10)  ฟงกชั่นการปองการการสง 
(11)  ระดับพลังงาน สูง/ต่ํา 
(12)   ฟงกชั่นล็อคปุมกด 

ารตรวจสอบกระแสไฟของแบตเตอรี่ 
ารตั้งคาความถี่ 

การเตรียมความพรอมของเครื่องกอนใช

รจแบตเตอรี่ 

คุณสมบัติ 
(13)   ก
(14)   ก
 
 
 
การชา
 
น 
เสียบปลั๊กเขากับดานหลังของแทนชารจ แลวเสียบแบตเตอรี่เขากับแทน
ชารจใหสังเกตวาขณะชารจแบตเตอรี่ จะมีไฟสีแดง ปรากฎอยู เมื่อไฟเปลี่ยนเปนสี
เขียวควรนําแบตเตอรี่ออกจากแทนชารจ 

เมื่อแบตเตอรี่มากกวา 6.5 V.1 กดปุม DISCHARGING เพื่อยกเลิกการชารจ 
ไฟจะเปลี่ยนเปนสีสมทันที 

เมื่อไหรที่แบตเตอรี่ลดลงมาที่ 6.2 V หรือ .2 V ไฟสีสมจะเปลี่ยนเปนสีแดง 
แสดงวาควรนําแบตเตอรี่ชารจไฟไดทันที 
 การชารจแบตเตอรี่ควรชารจประมาณ 5-7 ชั่วโมง 
 ควรถอดหมอแปลงออกเมื่อไมไดใชงาน 
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วิธีการใสแบตเตอรี่ 
(1) ใสแบตเตอรี่ใหตรงกับตัวล็อคแบตเตอรี่ดานหลังเครื่อง 
(2) ดันแบตเตอรี่เขาหาตัวเครื่องตามลูกศร แบตเตอรี่จะล็อคกับตัวเครื่องโดย

อัตโนมัติ 
(3) กดสลักล็อคแบตเตอรี่ออก เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก 

 
วิธีการใสเสาอากาศ 
หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาเขากับตัวขั้วเสาอากาศ แลวคอย ๆ หมุนโดยไม
ใหเกลียวซอนกันจนรูสึกวาเสาอากาศยึดแนนกับตัวเครื่องแลว 
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ชองเสียบลําโพง/ไมโครโฟน  

  ถาไมไดใชชองเสียบลําโพง/ไมโครโฟน ควร
ใสฝาปดชองเสียบโดยหมุนน็อตติดกับตัวเครื่อง  
วิธีการติดตั้งชองเสียบลําโพง/ไมโครโฟน 
  หมุนน็อตเอาฝาปดชองเสียบ 
ลําโพง/ไมโครโฟนออก แลวเสียบแจ็ค 
ลําโพง/ไมโครโฟนเขากับชองเสียบ 
ลําโพง/ ไมโครโฟน  

 วิธีการใสคลิปหลัง วางตําแหนงตัวล็อคคลิปกับแบตเตอรี่ ใหตรงกันแลวเลื่อนจน
กระทั้งเขาล็อคพอด ี
วิธีการถอดคลิป  ใชนิ้วดันตัวล็อคออกแลวเลื่อนคลิปออก 
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(1) เสาอากาศ 
(2) ปุมเปด/ปด และควบคุมเสียง 
(3) ปุม PTT 
(4) ปุม MONI เปด/ปด สเควลซ 
(5) หนาจอ แสดงชองสัญญาณ, ความถี่, แสดงภาครับสัญญาณและอื่น ๆ 
(6) ชองเสียบไมโครโฟน 
(7) น็อต 
(8) ปุมกดขึ้นเพื่อเลือกชองสัญญาณ 
(9) ปุมกดลงเพื่อเลือกชองสัญญาณ 
(10)  ปุมหมายเลข เพื่อกดปอนชองสัญญาณ หรือความถี่ 
(11)  ปุม V/M เพื่อเลือกสลับระหวางความถี่กับชองสัญญาณ 
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(12) ปุมเมนู  ปุมนี้จะรวบรวมฟงกชั่นตาง ๆ  
(13) ปุมหลอด LED ไฟสีแดงจะสวางขึ้นเมื่อมีการสงสัญญาณ 

 
 การใชเครื่องวิทยุสื่อสาร 
 
ปุมเปด/ปด เครื่อง 

เมื่อตองการเปดเครื่องวิทยุสื่อสาร หมุนปุม ปุม POWER/VOLUME ตามเข็ม
นาฬิกา และปุมนี้สามารถควบคุมระดับความดังของเสียงของภาครับ 

การปรับความดัง/เบา ของเสียง 
เมื่อตองการเพิ่มระดับความดังของเสียง หมุนปุม POWER/VOLUME ในขณะ
ใชปุม MONI จะไดยินเสียงซา ปุมฟงกชั่น ตาง ๆ ของตัวเครื่อง

การสงสัญญาณ 
เมื่อตองการเรียกคูสนทนา กดปุม PTT คางไวแลวสนทนา ควรใหปากหางจาก
ไมโครโฟนประมาณ 1.5 นิ้ว 

การรับสัญญาณ 
ปลอยปุม PTT และปรับปุมความคุมเสียง ตามความตองการ 

 โหมดความถี่ ( VFO ) 
ขณะอยูชองสัญญาณหลัก กดปุม V/M เพื่อเขาสูโหมด VFO (โดยปกติจะตั้งระบบอยู
ที่โหมด VFO อยูแลว) โดยการกดปุมตัวเลข, ทศนิยมจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ โดย
อัตโนมัติตามที่ตั้งไว หรือกดปุม UP/ DOWN เพื่อเพิ่ม/ลดลง ตามSTEPที่ตั้งไว 
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เขาโหมดสแกน VFO กดปุม UP/DOWN คางไว 2 วินาที หรือถาจะออกจาก
ระบบใหกดปุมใด ๆ ก็ไดเพื่อออกจากระบบ หนาจอแสดงตามรูป 
 
 
 
โหมดชอง (CH) 
ขณะอยูโหมด VFO เขาไปที่ชองสัญญาณ โดยกดปุม V/M หนาจอแสดงชอง
สถานีปจจุบัน ถาตองเลื่อนชอง โดยกดปุม UP/DOW ง  
เขาโหมดสแกน CH กดปุม UP/DOWN คางไว 2 วินา ะออกจาก
ระบบใหกดปุมใด ๆ ก็ไดเพื่อออกจากระบบ หนาจอ ูป 
 

 
 

 
1. การตั้งเวลาตัดการสง TIME-OUT-TIMER 

ฟงกชั่นนี้เปนตัวกําหนดระยะเวลาในการสง ซึ่งค
ตามเวลาที่กําหนด เพื่อไมใหเครื่องเกิดความเสียห
• กดปุม MONI คางไวแลวเปดเครื่อง 
• กดปุม MENU หนาจอขึ้น 
• กดปุม UP/DOWN เพื่อเลือกชวงเวลาในการ

     แลวปดเครื่องเพื่อออกจากระบบ หนาจอแสดงตา
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2. การประหยัดพลังงาน 
โหมดประหยัดพลังงาน จะลดการกินกําลังแบตเตอรี่ เมื่อไมมีการรับสง
สัญญาณ 
3. สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ํา 
เครื่องจะเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ํา โดยแสดงไฟกระพริบเตือนทันที 
4. การเฝาฟง MONI 
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับฟงสัญญาณที่ออนโดยไมรบกวนการตั้งสเควลซ  หรือ  เพื่อ

ฟงกชั่นการใชงานตาง
N เพื่อขึ้น/ล
ที หรือถาจ
แสดงตามร
ุณสามารถสงสัญญาณได
ายจากการสงนานเกินไป 

สง ระหวาง 60S,90S,180, 
มรูป 

เปด สเควลซดวยตัวเอง  ๆ 
•   กดปุม MONI ดานขางเครื่องจะมีเสียงซา 

5. ฟงกชั่น CTCSS 
• บางชองสถานีมีการตั้งโปรแกรม CTCSS คือ การเชาชองโทน ซึ่ง 

ทําใหคุณไมไดยินเสียงคนอื่นเวลาที่สนทนาในชองสถานีเดียวกัน 
•  เมื่อคุณไดรับสัญญาณที่เขาชองโทน ซึ่งแตกตางจากที่คุณโปรแกรมใน

เครื่อง คุณจะไมไดยินสัญญาณเหมือนกัน สัญญาณที่สงจะตองรับดวยเครื่องที่
เขาชอง CTCSS เหมือนกันเทานั้น 
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หมายเหต ุ เมื่อเขาโหมด CTCSS นี้จะปองกันการรับชองสัญญาณที่คุณไม
ตองการรับ แตก็ไมไดแสดงวาคุณจะใชชองสัญญาณนี้เปนสวนตัว 
 
 
• โดยกดปุม MENU  
• กดปุมหมายเลข 4 เพื่อเขาสูโหมดการตั้งระบบ CTCSS   
• กดปุม UP/DOWN เพื่อเปลี่ยนชองตามตองการ , กดหมายเลขเพื่อเลือก

ชอง CTCSS  ตามตองการ 
• กดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อออกจากโหมด หนาจอแสดงตามรูป 

 
 
การตั้งระบบ VOX  
• โดยกดปุม MENU  
• กดปุมหมายเลข 1 เพื่อตั้งระบบ VOX ,  
• กดปุม UP/DOWN เพื่อเปด/ปด (มี 3 ระดับ)  
• ออกจากระบบ กดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อออกจากโหมด หนาจอแสดงตามรูป  
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 การตั้งระบบ CTCSS 
7. การตั้งระบบสงสัญญาณ สูง/ต่ํา
• โดยกดปุม MENU  
•  กดเลข 2 เพื่อตั้งระบบสงสัญญา
•  กดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อออกจากโ

 

        
8. การตั้งล็อคปุมกด  
• โดยกดปุม MENU  
• ตามดวยหมายเลข 3 เพื่อล็อคปุม
• กดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อออกจากโห

        

        
 
 
 
 

  

ณ HIGH/LOW POWER 
หมด หนาจอแสดงตามรูป 

 

กด หนาจอขึ้นรูปกุญแจ 
มด หนาจอแสดงตามรูป  
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ตั้งระบบเตือนเสียงปบ ON/OFF 
• กดปุม MONI คางไวแลวเปดเครื่องเพื่อเขาสูโหมดเตือนดวยเสียงปบ  
• กดปุม UP/DOWN  
• ปดเครื่องเพื่อออกจากระบบ  หนอจอแสดงตามรูป 
   

  
 
การตั้งระดับสเควลซ  
• กดปุม MONI คางไวแลวเปดเครื่อง 
• กดปุม MENU หนึ่งครั้งเพื่อเขาระบบการตั้งระดับสเควลซ   
• กดปุม UP/DOWN เพื่อเปลี่ยนระดับสเควลซ  
• ปดเครื่องเพื่อออกจากระบบ หนาจอแสดงดังรูป 
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การปองกันการสงสัญญาณ ขั้นตอนการตั้งระบบ 

• กดปุม MONI คางไวแลวเปดเครื่อง 
• กดปุม MENU 2 ครั้งเพื่อเขาสูระบบปองกันการสงสัญญาณ  
• กดปุม UP/DOWN  เพื่อเปด/ปด การสงสัญญาณ 
• ปดเครื่องเพื่อออกจากระบบ หนาจอแสดงดังรูป 
 

                  
  
 

ตั้ง STEP 
 
• กดปุม MONI คางไวแลวเปดเครื่อง 
• กดปุม MENU 3 ครั้งเพื่อเขาสูโหมดการตั้งSTEP 
• กดปุม UP/DOWN ตั้งSTEPทีละ 5 K , 6.25K, 10K, 12.5KHz  
• ปดเครื่องเพื่อออกจากระบบโดย หนาจอแสดงดังรูป 
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ตารางความถี่ (Mhz) 
 CH 

No. 
FREQ CH

No. 
     FREQ CH

No. 
FREQ CH

No. 
FREQ 

1        245.000 21 245.250 41 245.5 61 245.75
2        245.012 22 245.262 42 245.512 62 245.762
3        245.025 23 245.275 43 245.525 63 245.775
4        245.037 24 245.287 44 245.537 64 245.787
5        245.050 25 245.300 45 245.550 65 245.800
6        245.062 26 245.312 46 245.562 66 245.812
7        245.075 27 245.325 47 245.575 67 245.825
8        245.075 28 245.337 48 245.587 68 245.837
9        245.100 29 245.350 49 245.600 69 245.850

10        245.112 30 245.362 50 245.612 70 245.862
11        245.125 31 245.375 51 245.625 71 245.875
12        245.137 32 245.387 52 245.637 72 245.887
13        245.150 33 245.400 53 245.650 73 245.900
14        245.162 34 245.412 54 245.662 74 245.912
15        245.175 35 245.425 55 245.675 75 245.925
16        245.187 36 245.437 56 245.687 76 245.937
17        245.200 37 245.450 57 245.700 77 245.950
18        245.212 38 245.462 58 245.712 78 245.962
19        245.225 39 245.475 59 245.725 79 245.975
20        245.237 40 245.487 60 245.737 80 245.987
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                ศูนยบริการลูกคา  FUJITEL 
หจก.ฟูจิเทล                อาคาร ฟูจิเทล 31/3 ถ.เพชรเกษม 1  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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