
ขอขอบคุณทานผูมีผูมีอุปการะอุปการะ  

บริษทั ทีบริษทั ที..ซีซี. . เรดโิอ แอนด คอมมวินิเคชั่น จํากัดเรดโิอ แอนด คอมมวินิเคชั่น จํากัด  
ขอขอบคุณกับทานผูมีอุปการคุณที่ใหความสนับสนุนและไววางใจ  
                 เครื่องวิทยุสื่อสารของ  SPENDER รุน PT-245A 
บริษัทฯ รับใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องกับทุกทาน  ดวยความยินดีและเต็มใจ

เปนอยางยิ่ง  และทางบริษัทฯ ใครขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้    
 

 

ถาเครื่องของคุณมีปญหา กรณุาติดตอศูนยบริการลูกคา 
หมายเลข : 0-2392-1500   

วันจนัทร – วนัเสาร เวลา 8.30 –17.30 น. 
ปดวันอาทิตยและวนัหยุดนกัขัตฤกษ   

Hotline Tel.: 0-2392-1500 
If you have any problems, please contact our Customer Care.    

Helpline on: 0-2392-1500  
Monday – Saturday 8.30am – 5.30pm  
Sunday and Public Holidays: Close  

  

  
  

การใชเครื่องอยางถูกตอง 
 

อานวิธีการใชงานและคําอธิบายตาง ๆ  ในคูมือการใชเครื่อง โดยละเอียด 
ซึ่งเปนสวนที่ที่สําคัญในการรักษาเครื่องพรอม ขั้นตอนกอนการใชการใช
เครื่องโดยละเอียดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุสื่อสารใหยาวนาน
ยิ่งขึ้นเครื่องวิทยุสื่อสาร SPENDER PT-245A 

-ใหชางผูชํานาญเทานั้นดแูลรักษาเครื่องของทาน 

-หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา และปดเครื่องทุกครั้งใน

สถานที่ที่มีประกาศใหดังกลาว เชน โรงพยาบาลตาง ๆ อาจจะมกีารใช

อุปกรณที่ไวตอสิ่งกระตุนของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา และเมื่อคุณอยูบน

เครื่องบิน เปนตน 

-เมื่ออยูในยวดยานพาหนะ หามจัดวางเครื่องลงบนบริเวณถุงลมนิรภัย 
-ปดเครื่องทุกครั้งกอนที่จะเขาไปในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด อยาเคลื่อนยาย 
ติดตั้ง หรือชารจแบตเตอรี่ยังสถานที่ดังกลาว 
-อยาใชเครื่องวิทยุรับ-สง ขณะขับขี่ยานพาหนะ หากไมระมัดระวังอาจเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 
-หลีกเลี่ยงอัตราการเสี่ยงที่จะทําใหเครื่องไดรับแรงกระทบกระเทือนอยาง
รุนแรง 
-ไมควรนําเครื่องไปวางไวในสถานที่ ๆ มีความรอนสูงหรือวางในที่มี
แสงแดดสองเปน เวลานาน ๆ 
-ไมควรนําเครื่องไปใชในสถานที่ ๆ มีฝุนละอองมากเกินไปหรือมี
ความชื้นสูง 
-ไมควรทําการดัดแปลงหรือซอมเครื่องดวยตัวเอง       

 

  
  



SSPPEENNDDEERR   PPTT--224455AA    
VHF-FM  Hand-Held  Transceiver  

คูมือการใชเครื่อง                         

 

 

 

 
 
 
 
 

                              
 

80 CHANNELS / 50 CTCSS / BIG LCD DISPLAY 
SQUELCH FUNCTION / TRANSMITTING FINISH ALERT 

 

คําแนะนํา 
 
ขอขอบคุณกับทานผูมีอุปการคุณที่ใหความสนับสนุนเครื่องวิทยุสื่อสารของSPENDER PT-245A   

บริษัทฯ ยินดีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่อง SPENDER PT-245A กับทุกทาน  

ดวยความยินดีและเต็มใจเปนอยางยิ่ง     ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้    
 

ขอควรระวัง  
 
อานวิธีการใชงานและคําอธิบายตาง ๆ  ในคูมือการใชเครื่องโดยละเอียดเพื่อรักษาประสิทธิภาพ 

ของเครื่องวิทยุสื่อสารใหยาวนานยิ่งขึ้น 

- อยาใชเครื่องวิทยุรับ-สง ขณะขับขี่ยานพาหนะ หากไมระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

- หลีกเลี่ยงอัตราการเสี่ยงที่จะทําใหเครื่องไดรับแรงกระทบกระเทือนอยางรุนแรง 

- ไมควรนําเครื่องไปวางไวในสถานที่ ๆ มีความรอนสูงหรือวางในที่มีแสงแดดสองเปน เวลานาน ๆ 

- ไมควรนําเครื่องไปใชในสถานที่ ๆ มีฝุนละอองมากเกินไปหรือมีความชื้นสูง 

- ไมควรทําการดัดแปลงหรือซอมเครื่องดวยตัวเอง      หากเครื่องมีปญหาในการใช งาน 

สอบถามจากตัวแทนจําหนายหรือติดตอศูนยบริการหลังการขาย     Tel.0-2392-1500  
 

ปุมควบคุมการทํางานของเครื่ อง  SPENDER PT-245A  
 

 ปุม PWR   กดปุม PWR คางไว 2 วินาที   เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง พรอมกับ เสียง  BEEP  ดัง 

ขึ้นและ กดปุม PWR คางไว 2 วินาที เชนเดียวกัน  เพื่อปดเครื่อง 

 ปุม LOCK   กดเลือกการทํางานของเครื่อง  คือ ปรับเลือกชองสัญญาณ   01 80 , ปรับเลือกลําดับ  

CTCSS 50 TONE , การสแกนคนหาชองสัญญาณ , ปด/เปด เสียง FINISH ALERT เมื่อปลอยคีย  

, ปรับเลือกระดับของ Squelch , และล็อคการทํางานของปุมตาง ๆ        

 ปุม UP / DWN   กดเพื่อเลือกลําดับชองสัญญาณ  01 80 , CTCSS , การสแกนปด/เปด เสียง   

FINISH ALERT   เมื่อปลอยคีย ,  ปรับเลือกระดับของ Squelch 

ปุม PTT (Push to Talk)  กดเมื่อตองการพูด ๆ  ขอความที่ตองการพูดอยางชาและชัดเจน  เพื่อใหคู 

สถานีรับฟงขอความไดชัดเจน เมื่อหมดขอความสนทนา ใหปลอย เมื่อกดปุม  PTT อยาพูดทันที  

 เพราะขอความชวงแรกจะขาดหายได 

 MONI  กดปุม  MONI  เพื่อรับสัญญาณโดยตรงเมื่อใชโทนสเควลช  CTCSS 

 CALL   เมื่อกดปุม  CALL เครื่องจะสงสัญญาณ Melody Alert ออกไปยังคูสถานี 

 Microphone  ถือตัวเครื่อง    Spender PT-245A    ใหหางจากปากของคุณประมาณ 2-3 นิ้ว  

 External Speaker / Microphone Jack  ชองตออุปกรณเสริมภายนอก. 

 



LCD symbol & meaning 

 
 
 
 
 
 

1. Channel    4. Body   7. Signal receive & transmitt 
2. CTCSS    5. Squelch  8. Low power 
3. Battery indicator  6. Lock       

การใสแบตเตอรรี่  
 

สําหรับเครื่อง SPENDER PT- 245A ตองการพลังงานจากแหลงจายที่เปนกอนถานจํานวน 3 กอน ขนาด  

3AAA  เทานั้น  ( 4.5 โวลท )  วิธีการใสกอนถานใหสังเกตุจากภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                         
                         
                            รูปที่ 1. ( Figure 1.                      รูปที่ 2. ( Figure 2. ) 

เมื่อไหรที่คุณตองเปลี่ยนแบตเตอรี่   

        สังเกตุจากมาตรบอกระดับ                    กําลังไฟจากแบตเตอรี่ที่  LCD  จะบงบอกสภาวะของพลังงานที่

เหลืออยูตลอดเวลา  
 

  การรับสัญญาณ                            การสง สัญญาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เ มื่ อ เ ค รื่ อ ง มี ก า ร รั บ
สัญญาณเกิดขึ้น ที่หนาจอ
แ ส ด ง ผ ล จ ะ ป ร า ก ฏ
สัญลักษณของการรับขึ้น 

 

เมื่อกดปุม PTT เพื่อทําการ
ติดตอสื่อสารกัน ที่หนาจอ
แ ส ด ง ผ ล จ ะ ป ร า ก ฏ
สัญลักษณของการสงขึ้น 

 

คํา สั่งควบคุมการทํางานของเครื่ อง  SPENDER PT-  245A 
  
การปรับเลือกชองสัญญาณ (Select Channel) 

กดปุม  LOCK 1 ครั้ง จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร    CH  กระพริบ กดปุม  UP/DWN ปรับเลือก 

ชองสัญญาณ (01 80) ที่ตองการติดตอ และกดปุม PTT อีกครั้ง เพื่อยืนยัน   
 
การปรับเลือกชองโทนสเควลช (CTCSS Setup) 

กดปุม  LOCK 2 ครั้ง  จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร  CTCSS  กระพริบ กดปุม  UP/DWN ปรับ  

เลือกโทนสเควลช ( oF,01 50) ที่ตองการใชติดตอ กดปุม PTT อีกครั้ง เพื่อยืนยัน  

( oF คําสั่งยกเลิกการใชงานโทนสเควลช ) 
 
การตั้งชองเฝาฟง 2 ชองสัญญาณ   (Priority Scan/Dual Watch) 

กดปุม  LOCK  3 ครั้ง จอแสดงผล จะปรากฏตัวอักษร  CH  กระพริบ กดปุม UP/DWN ปรับเลือก 

ชองหลัก กดปุม PTT ตัวอักษร CTCSS กระพริบ  ตั้งโทนสเควลชที่ตองการ  

กดปุม  PTT อีกครั้ง  ตัวอักษร   CH  กระพริบ กดปุม UP/DWN  

ปรับเลือกชอง  กดปุม  PTT   ตัวอักษร  CTCSS  กระพริบ ตั้งโทน- 

สเควลชที่ตองการ และกดปุม  PTT อีกครั้ง เพื่อยืนยัน การยกเลิก 

การสแกน กดปุม  LOCK และปุม  PTT  อีกครั้ง  

หมายเหตุ  ทุกขั้นตอนตองทําติดตอกันอยางตอเนื่อง ถึงจะสมบูรณ 
 
การตั้งคาของสเคลวช  (Squelch control) 

กดปุม  LOCK 4 ครั้ง จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร                และ               กระพริบ  

กดปุม UP/DWN ปรับเลือกระดับสเควลชที่ตองการ  0F 09  และกดปุม PTT อีกครั้ง เพื่อยืนยัน   
    

ระดับสเควลชต่ําสุด 

   ระดับสเควลชสูงสุด 
 

การเลือกระดับกําลังสง (Low power setup) 

กดปุม LOCK 5 ครัง้ จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร              และ  LO  กระพริบ 

กดปุม UP/DWN  เลือกกําลังสง 
 

ระดับกําลังสงต่ํา 
ระดับกําลังสงสูง 
 

การเปด/ปดเสียง dida  เมื่อปลอยคีย  (Finish Alert) 

กดปุม 7 ครั้ง จอแสดงผลจะปรากฏตัวอLOCK ักษร              และกดปุม  UP/DWN  เลือก 

เปด/ปดเสียง Melody  เมื่อปลอยคีย และกดปุม PTT อีกครั้ง เพื่อยืนยัน        
ปดเสียง dida  

    ปดเสียง dida   
  



การตั้งเวลาปองกันคียคาง (Time Out Timer) 
กดปุม  LOCK 6 ครั้ง จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร                  กดปุม UP  หรือ DWN  เพื่อเลือกเวลาใน

การปองกันคียคาง 
 
ระดับ เวลา (วินาท)ี ระดับ เวลา (วินาท)ี ระดับ เวลา (วินาท)ี 

oF - 3 90 6 180 

1 30 4 120 7 210 

2 60 5 150 8 240 
 
การสแกนคนหาชองสัญญาณ (Channel Scan) 

กดปุม  LOCK 1 ครั้ง จอแสดงผลจะปรากฏตัวอักษร CH กระพริบ กดปุม UP  หรือปุม DWN คางไว 2 

วินาที เพื่อสแกนคนหาชองสัญญาณ  และกดปุม LOCK หรือปุม PTT  เพื่อยกเลิกการสแกน   
 
การล็อคการทํางานของปุมตั้งคา (Key lock) 
         การล็อคการทํางานของปุมตั้งคาปุมตางๆ เพื่อไมใหมีการเปลี่ยนแปลงทํางานเกิดขึ้นได ยกเวนปุม  PTT ,  
MONI  และ ปุม  CALL 

กดปุม  LOCK  คางไว  2  วินาที จอแสดงผลจะปรากฏเครื่องหมาย 
หากตองการที่จะปลดล็อค ใหคุณทําซ้ําขั้นตอนเดิม  
Tab le  compare CTCSS between 50 TONE and  38 TONE 
 

No.Tone 50 No.Tone 38 No.Tone 50 No.Tone 38 No.Tone 50 No.Tone 38 

01 01 18 17 35 - 

02 - 19 18 36 30 
03 02 20 19 37 - 

04 03 21 20 38 31 

05 04 22 21 39 - 

06 05 23 22 40 - 

07 06 24 23 41 32 

08 07 25 24 42 - 
09 08 26 25 43 33 

10 09 27 - 44 34 

11 10 28 26 45 35 

12 11 29 - 46 - 

13 12 30 27 47 36 

14 13 31 - 48 37 
15 14 32 28 49 38 

16 15 33 - 50 - 

17 16 34 29  

รหัส ว.ที่ใชในการติดตอสื่อสารทั่วไป 
 

ว.00  คอยกอน…ใหคอยอยู 

ว.01  ที่ทํางาน 

ว.02  ที่พัก 

ว.0  ขอทราบคําสั่ง…คําสั่ง 

ว.1  อยูที่ไหน…อยูที่ 

ว.2  ไดยินหรือไมตอบดวย…ไดยิน

แลว 

ว.3  ทบทวนขอความซ้ําอีกครั้ง 

ว.4  ปฏิบัติหนาที่/ดําเนินการ 

ว.5  ราชการลับ/ความลับ 

ว.6  ขอติดตอ/โตตอบดวย 

ว.7  ขอความชวยเหลือ 

ว.8  ขาวสาร/ขอความ 

ว.9  มีเหตุฉุกเฉิน 

ว.10 อยูประจําที่ติดตอทาง ว.ได 

ว.11  หยุดพักติดตอทาง ว. ได 

ว.12  หยุดพักติดตอทาง ว. ไมได 

ว.13  ติดตอทางโทรศัพท 

ว.15  พบ/ใหไปพบ 

ว.16  ทดสอบสัญญาณวิทยุ 

ว.16-1  จับใจความไมได 

ว.16-2  เสียงไมชัดเจน 

ว.16-3  เสียงชัดเจนพอใชได 

ว.16-4  เสียงชัดเจนดี 

ว.16-5  เสียงชัดเจนดีมาก 

ว.17  มีอันตรายหามผาน 

ว.18  นํารถออกทดลองเครื่องยนต /       

         รถยนตเสีย 

ว.19  สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี 

ว.20  ตรวจคน/จับกุม  

ว.21 ออกเดินทางจาก… 

ว.22  ถึง…สถานที่ 

ว.23  ผาน(สถานที่ใด) 

ว.24  เวลา ขอทราบเวลา 

ว.25  ไป…สถานที่ 

ว.605  รับประทานอาหาร 

ว.606  พูดไมเปนความจริง 

   

ว.26  ใหติดตอทางวิทยุนอยที่สุด 

ว.27  ใหติดตอทางโทรพิมพ 

ว.28  ประชุม 

ว.29  มีราชการ/ธุระ 

ว.30  ขอทราบจํานวน 

ว.31  เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 1 

ว.32  เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 2 

ว.33  เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 3 

ว.34  เปลี่ยนไปใชความถี่ชองที่ 4 

ว.35  เตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติการ 

ว.36  เตรียมพรอมเต็มอัตรา 

ว.37  เตรียมพรอมครึ่งอัตรา 

ว.38  เตรียมพรอม 1/3 อัตรา 

ว.39  สภาพการจราจรคับคั่ง 

ว.40  อุบัติเหตุรถยนต 

ว.41  สัญญาณไฟจราจร 

ว.42  ขบวนจัดพาหนะนําขบวน 

ว.43  จุดตรวจยานพาหนะ 

ว.44  ติดตอทางโทรสาร (FAX) 

ว.50  รับประทานอาหาร 

ว.55  ใหอํานวยความสะดวก 

ว.60  ญาติ / พี่นอง 

ว.61  ขอบคุณ 

ว.62  สิ่งของ 

ว.63  บาน 

ว.64 ธุระสวนตัว 

ว.601  เครื่องรับ-สงวิทยุ 

ว.602 สายอากาศวิทยุ 

ว.603  รถยนต 

ว.604  ดูโทรทัศน 

 

ว.607  กิจธุระสวนตัว 

ว.608  คนกอกวน 

ว.609  คลื่นรบกวน 

ว.610  คิดถึง 

ว.100  ขอโทษ 

การแจงเหตุทางวิทยุ 

เหตุ 100  มีเหตุประทุษรายตอทรัพยสิน 

เหตุ 111  ลักทรัพย 

เหตุ 121  วิ่งราวทรัพย 

เหตุ 131  ชิงทรัพย 

เหตุ 141  ปลนทรัพย 

เหตุ 200  มีเหตุประทุษรายตอรางกาย 

เหตุ 211  ทํารายรางกาย ไมไดรับบาดเจ็บ 

เหตุ 221  ทํารายรางกาย ไดรับบาดเจ็บ 

เหตุ 231  ทํารายรางกาย ไดรับบาดเจ็บ  

               สาหัส 

เหตุ 241  ฆาคนตาย 

เหตุ 300  การพนัน 

เหตุ 510 วัตถุตองสงสัยเกี่ยวกับระเบิด 

เหตุ 511  ไดเกิดระเบิดขึ้นแลว 

เหตุ 512  วัตถุระเบิดไดตรวจสอบแลวไม  

                ระเบิด 

เหตุ 603  นักเรียนกอเหตุยกพวกทํารายกัน    

                และกัน 

เหตุ  201  เพลิงไหมหญา 

เหตุ  204  เพลิงไหมชุมชน อาคาร ตึกแถว  

                บานเรือน 

73            สวัสดี ดวยความปรารถนาดี  

88            สวัสดี ดวยความปรารถนาดี  

)                 (ใชกับเพศตรงขาม
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