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     ¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§ÍÂèÒ§¶Ù¡µéÍ§ 
    ÍèÒ¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹áÅÐ¤ÓÍ Ô̧ºÒÂµèÒ§æ ã¹¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§â´Â 
ÅÐàÍÕÂ´ «Öè§à»ç¹ÊèÇ¹·ÕèÊÓ¤ ัญ−ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èÍ§ ¾ÃéÍÁ¢Ñé¹µÍ¹¡èÍ¹ 
¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§â´ÂÅÐàÍÕÂ´à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èÍ§ÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃ 
ãËéÂÒÇ¹Ò¹ÂÔè§¢Öé¹     
   1.ãËéªèÒ§¼ÙéªÓ¹Ò−à·èÒ¹Ñé¹´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èÍ§¢Í§·èÒ¹ 
   2.ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¶Ù¡Ãº¡Ç¹¨Ò¡¤Å×è¹áÁèàËÅç¡ä¿¿éÒ áÅÐ»Ô´à¤Ã×èÍ§ 
·Ø¡¤ÃÑé§ã¹Ê¶Ò¹· ี่ท ÕèÕèÁÕ»ÃÐ¡ÒÈ àªè¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅµèÒ§æ «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ 
Ãº¡Ç¹ÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÇµèÍ¤Å×è¹Ê¹ÒÁáÁèàËÅç¡ä¿¿éÒ (à¤Ã×èÍ§Á×Íแพทย)  
   3.àÁ×èÍÍÂÙèã¹ÂÇ´ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ËéÒÁÇÒ§à¤Ã×èÍ§Å§º¹ºÃÔàÇ³¶Ø§ÅÁ¹ÔÃÀÑÂ 
   4.»Ô´à¤Ã×èÍ§·Ø¡¤ÃÑé§¡èÍ¹·Õè¨Ðà¢éÒä»ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÁÕÇÑµ¶ØÃÐàºÔ´  
ÍÂèÒà¤Å×èÍ¹ÂéÒÂ µÔ´µÑé§ ËÃ×ÍªÒÃì¨áºµàµÍÃÕèÂÑ§Ê¶Ò¹·Õè´Ñ§¡ÅèÒÇ 
   5.หามãªéà¤Ã×èÍ§ÇÔ·ÂØÃÑº-Êè§ ¢³Ð¢Ñº¢ÕèÂÒ¹¾ÒË¹ÐËÒ¡äÁèÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ 
ÍÒ¨à¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¢Öé¹ä´é 
   6.ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ÍÑµÃÒ¡ÒÃàÊÕèÂ§·Õè¨Ð·ÓãËéà¤Ã×èÍ§ ä é́ÃÑºáÃ§¡ÃÐ·º 
¡ÃÐà·×Í¹ÍÂèÒ§ÃØ¹áÃ§ 
   7.äÁè¤ÇÃ¹Óà¤Ã×èÍ§ÇÒ§ã¹Ê¶Ò¹·Õèæ ÁÕ¤ÇÒÁÃéÍ¹ÊÙ§ËÃ×ÍÇÒ§ã¹·ÕèÁÕ 
áÊ§á´ดÊèÍ§à»ç¹ àÇÅÒ¹Ò¹æ 
   8.äÁè¤ÇÃ¹Óà¤Ã×èÍ§ä»ãªéã¹Ê¶Ò¹·Õèæ ÁÕ½Øè¹ÅÐÍÍ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä»ËÃ×Í 
ÁÕ¤ÇÒÁª×é¹ÊÙ§ 
   9.äÁè¤ÇÃ·Ó¡ÒÃ Ñ́´á»Å§ËÃ×Í«èÍÁà¤Ã×èÍ§´éÇÂµÑÇàÍ§       
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à¤Ã×èÍ§ÁÕ»Ñ−ญËÒã¹¡ÒÃãªé§Ò¹   
 
 
                ¶éÒà¤Ã×èÍ§¢Í§ทานÁÕ» ัญ−ËÒ ¡ÃØ³ÒµÔ´µèÍÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ 
                                       ËÁÒÂàÅ¢ : 0-2392-1500   
                              ÇÑ¹¨Ñ¹·Ãì - ÇÑ¹àÊÒÃì àÇÅÒ 8.30 -17.30 ¹. 
                                 »Ô´ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂìáÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡Éì 
 
 
                                
       If you still have any problems, please contact our Customer Care.                  
                                     Helpline on: 0-2392-1500  
                           Monday - Saturday 8.30am - 5.30pm  
                           Sunday and Public Holidays:Closed 
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¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±ì 
    ¢Íº¤Ø³·èÒ¹·Õèãªéà¤Ã×èÍ§ÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃ SPENDER TC-144G ¡èÍ¹¡ÒÃ 
ãªé§Ò¹·èÒ¹¤ÇÃ·Õè¨ÐµÃÇ¨ÊÍºÊÔ¹¤éÒ¢Í§·èÒ¹ÍÂèÒ§ÅÐàÍÕÂ´ÇèÒ¼ÅÔµÀÑ³±ì 
ÁÕÊÔè§ã´·Õèä´éÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¶éÒÁÕ¤ÇÃÃÕºµÔ´µèÍ¡Ñº·Ò§¼Ùé¨Ñ´¨ÓË¹èÒÂ 
â´ÂàÃçÇà¾×èÍ·Õè¨ÐÂ×¹ÂÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±ì¢Í§·èÒ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁá¹èã¨ 
áÅÐ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§áÁè¹ÂÓ 
 
 ÍØ»¡Ã³ìÊÔ¹¤éÒ 
             ÍØ»¡Ã³ì     ¨Ó¹Ç¹ 
  µÑÇà¤Ã×èÍ§          1 
  ÍÐá ḉºàµÍÃì          1 
  á·è¹ªÒÃì¨                1                       
  áºµàµÍÃÕèá¾ç¤           1 
  ¤ÅÔ»ËÅÑ§          1                                        
  àÊÒÂÒ§                             1 
                        àÊÒªÑ¡           1                                                  
                        ÊÁÍÅ·ÍÅì¤           1                   
                        ÊÒÂ¤ÅéÍ§คอ            1                                    
                        ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé                      1 
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¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºáºµàµÍÃÕè 
¡ÒÃªÒÃì¨áºµàµÍÃèÕè 
   à¤Ã×èÍ§ SPENDER TC-144G µéÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áºµàµÍÃÕèá¾ç¤à·èÒ¹Ñé¹ 
 
     

1.¡ÒÃªÒÃì¨áºµàµÍÃÕèáºº¾ÃéÍÁà¤Ã×èÍ§ 
   ¹Óà¤Ã×èÍ§¾ÃéÍÁáºµàµÍÃÕèá¾ç¤ ¹Óä»ÇÒ§ 
   º¹á·è¹ªÒÃì¨ã¹á¹ÇµÑé§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃªÒÃì¨ 

 
 
  
 
 
 
 

2.¡ÒÃªÒÃì¨áºµàµÍÃÕèáººá¾ ็¤ËÃ×Í 
áººà©¾ÒÐ¡éÍ¹¹ÓáºµàµÍÃÕèá¾ ็¤ ÇÒ§Å§ 
ã¹·ÕèªÒÃì¨ãËé¶Ù¡µéÍ§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃªÒÃì¨   

 
 
ËÁÒÂàËµ ุ: 
    1.ÇÒ§áºµàµÍÃÕèãËé¶Ù¡µéÍ§à¾×èÍ·Õè¨Ðä é́ªÒÃì¨ä é́à»ç¹ÍÂèÒ§ Ṍ 
    2.¨ÐÁÕä¿ÊÕá´§¢Öé¹µÅÍ´ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃªÒÃì¨ 
    3.¨ÐÁÕä¿ÊÕà¢ÕÂÇàÁè×Í¡ÒÃªÒÃì¨ÊÁºÙÃ³ì 
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¡ÒÃãÊèáºµàµÍÃ ี่                     
 

¹ÓáºµàµÍÃÕèá¾ç¤ ÇÒ§»ÃÐ¡º´éÒ¹ 
ËÅÑ§¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§  
 

 
àÅ×èÍ¹áºµàµÍÃÕèá¾ç¤ ·ÕèÇÒ§ÍÂÙè´éÒ¹ 
ËÅÑ§¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§ â´ÂàÅ×èÍ¹à¢éÒä»       
¨¹ÊØ´ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ä´éÂÔ¹àÊÕÂ§”¤ÅÔé¡”  

            áÊ´§áºµàµÍÃÕèÅçÍ¤¡ÑºµÑÇà¤Ã×èÍ§Ê¹Ô· 
 
 
 
 
 

   เÅ×èÍ¹áºµàµÍÃÕèá¾ç¤ ·ÕèÇÒ§ÍÂÙè´éÒ¹ 
               ËÅÑ§¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§ÍÍ¡  
 

¡´»ØèÁÊÅÑ¡ÅçÍ¤áºµàµÍÃÕè  
¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§                                                    
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»ØèÁ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§  
   1.ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ (Antenna) 
   2.ปุมปรับเปลี่ยนชองสัญญาณ (DIAL) 
   3.»ØèÁà»Ô´/»Ô´à¤Ã×èÍ§áÅÐ»ÃÑº¤ÇÒÁ Ñ́§¢Í§àÊÕÂ§    
    ËÁØ¹»ØèÁ¹ÕéµÒÁà¢çÁ¹ÒÌÔ¡Ò¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕàÊÕÂ§´Ñ§"¤ÅÔé¡" à¾×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§  
ËÁØ¹»ØèÁ¹Õé·Ç¹à¢çÁ¹ÒÌÔ¡Òà¾×èÍ»Ô´à¤Ã×èÍ§ã¹¢³Ðที่à¤Ã×èÍ§·Ó§Ò¹ÍÂÙè 
ÊÒÁÒÃถËÁØ¹»ØèÁ¹Õéà¾×èÍà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÊÕÂ§ä´é 
   4.Ë¹éÒ¨Íแสดงผล (LCD Display)   
   ¨ÍáÊ´§¼ÅáÊ´§ÊถÒ¹Ð ¡ÒÃ·Ó§Ò¹µèÒ§æ ¢Í§à¤Ã×èÍ§ÇÔ·ÂØ 
   5.ปุม Fun (Function) 
   กดปุมนี้เพื่อทําการเขาสู Function ตางๆของเครื่อง 
   6.ปุม C 
   กดปุมนี้เพื่อออกจากเมนูการใชงานและเปนปุม CALL ถาในกรณีกดปุมนีเ้พียงปุม
เดียว 
   7.แปนปุมกด (Key Pad) 
    ปุมปรับเปลี่ยนคําสั่งการทํางาน เชน ปรับเปลี่ยนชองสัญญาณ  
ปรับเลือกระดับ Squelch ปรับเปลี่ยนลําดับโทนสเคลวซ ปรับเปลี่ยน 
รหัส DCS ปรับเลือกระดบักําลังสงและล็อคการทํางานของปุมตางๆ 
   8.ปุมเมนู  
    กดปุมนี้เพื่อเขาเมนูตางๆ ของเครื่อง 
   9.ปุม [Up/Down] 
    ใชเพื่อเลือกสัญญาณชองต่ําลงหรือสูงขึ้น หรือเปลี่ยนรูปแบบเมนู 
 
 
 
 
 

7 



 

……………………….. 

 
»ØèÁ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
   10.»ØèÁ PTT (Push To Talk) 
    ¡´»ØèÁ¹Õé¤éÒ§äÇé à¾×èÍ·Õè¨ÐÊè§สัญญÒ³ä»ÂÑ§¼ÙéÃÑºáÅéÇ»ÅèÍÂ»ØèÁ¹Õéà¾×èÍ 
ÃÍÃÑºÊÑ−−ญญÒ³µÍº¡ÅÑºÁÒ àÁ×èÍµéÍ§¡ÒÃ¾Ù´æ ¢éÍ¤ÇÒÁ·ÕèµéÍ§¡ÒÃ¾Ù´ 
ÍÂèÒ§ªéÒáÅÐªÑ´à¨¹ à¾×èÍãËé¼ÙéÃÑº¿Ñ§¢éÍ¤ÇÒÁä´éªÑ´à¨¹ àÁ×èÍËÁ´¢éÍ¤ÇÒÁ 
Ê¹·¹ÒãËé»ÅèÍÂà¾×èÍÃÑº¿Ñ§¢éÍ¤ÇÒÁµÍº¡ÅÑº àÁ×èÍ¡´»ØèÁ PTT ÍÂèÒ¾Ù´ 
·Ñ¹·Õ à¾ÃÒÐ¢éÍ¤ÇÒÁªèÇ§áÃ¡¨Ð¢Ò´ËÒÂä é́ 
   11.»ØèÁ (LAMP) ä¿ÊèÍ§ÊÇèÒ§  
      ¡´à»Ô´ÊÇÔ·«ìä¿ÊèÍ§á»é¹¡´ áÅÐË¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å  
   12.»ØèÁ (MONITOR) 
      ¡´»ØèÁ¹Õéà¾×èÍÃÑºÊ ัญญา³ที่ต่ําๆ  
   13.ที่เสียบแจค็ลําโพง (Speaker Jack) ªèÍ§µèÍÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁÀÒÂ¹Í¡ 
   14.·ÕèàÊÕÂºá¨ç¤äÁÅì (Mic Jack) 
        ªèÍ§µèÍÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁÀÒÂ¹Í¡ 
   15.áºµàµÍรี่ (Battery)   
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สัญลักษณจอแสดงผล  (LCD Symbol & Meaning) 
 
 
 
 
 
 
   1.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍ à»Ô´ÃÐºº»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ (Power Save) 
   2.จะปรากฏขึ้นเมื่อ กดปุม [FUN] 
   3.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍ à¤Ã×èÍ§ÁÕ¡ÒÃÃÑºÊÑ−ญาณ ·ÕèË¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å 
¨Ð»ÃÒ¡¯ÊÑญลักษณ¢Í§¡ÒÃÃÑº¢Öé¹¨Ò¡ªèÍ§ÊÑ−ญÒ³·Õèä é́µÑé§äÇ  
   4.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍä´é·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ãªéªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ÂèÍÂ CTCSS 
   5.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍä´é·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ãªéªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ DCS 
   6.ÁÒµÃºÍ¡ÃÐ Ñ́ºáºµàµÍÃÕèáÊ´§ãËé·ÃÒºถึง¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§áºµàµÍÃÕè·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè  
   7.àÅ¢ "88" ºÍ¡ÅÓ Ñ́ºªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ËÅÑ¡áÅÐªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ÂèÍÂ CTCSS 
   8.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍ µÑé§ÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ØèÁµèÒ§æ 
   9.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍ à¤Ã×èÍ§ÁÕ¡ÒÃสงÊÑ−ญาณ ·ÕèË¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å¨Ð 
»ÃÒ¡¯ÊÑ−ญลักษณ¢Í§¡ÒÃสง¢Öé¹¨Ò¡ªèÍ§ÊÑ−ญÒ³·Õèä é́µÑé§äÇé (S-Meter) 
áÅÐ¡´»ØèÁ PTT à¾×èÍ·Ó¡ÒÃµÔ´µèÍÊ×èÍÊÒÃ¡Ñ¹·ÕèË¹éÒ¨Í 
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¤ÓÊÑè§¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ของเครื่อง 
¡ÒÃà»Ô´/»Ô´ à¤Ã×èÍ§áÅÐ»ÃÑºàÊÕÂ§  
    ËÁØ¹»ØèÁ POWER à¾×èÍà»Ô´/»Ô´à¤Ã×èÍ§ áÅÐ»ÃÑºà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´¤ÇÒÁ Ñ́§ 
¢Í§àÊÕÂ§·ÕèµéÍ§¡ÒÃ¿Ñ§ 
    ¡ÒÃà»Ô´:  ËÁØ¹»ØèÁà»Ô´à¤Ã×èÍ§ / àÊÕÂ§ µÒÁà¢çÁ¹ÒÌÔ¡Ò  
    ¡ÒÃ»Ô´ :  ËÁØ¹»ØèÁà»Ô´à¤Ã×èÍ§ / àÊÕÂ§ ·Ç¹à¢çÁ¹ÒÌÔ¡Ò 
  
¡ÒÃÃÑºÊÑ−ญÒ³ 
   àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§ÁÕ¡ÒÃÃÑºÊÑ−ญÒ³à¡Ô´¢Öé¹ ·ÕèË¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å¨Ð»ÃÒ¡¯  
ÊÑ−ญÅÑ¡É³ì¢Í§¡ÒÃÃÑº¢Öé¹ (S-Meter) ¨Ó¹Ç¹ÃÐ Ñ́ºáºบ¢Í§ (S-Meter)  
¨Ðºè§ºÍ¡¤ÇÒÁáÃ§¢Í§Ê ัญญาณã¹¡ÒÃÃÑº 

 
 
 ¡ÒÃÊè§สัญ−Ò³ 
    ãËé¡´»ØèÁ [PTT] ¤éÒ§äÇéประมาณ 2 วินาที แลวพูดดวยระบบเสียง 
ปกติ จากนั้นไฟจะปรากฏขึ้นเปนสีแดงและไฟรับสัญญาณเขาจะเปน 
สีเขียว ควรพูดหางจากตัวเครื่องประมาณ 2-3 นิ้ว เมื่อพูดจบใหปลอย 
ปุม [PTT] ทันที 

 
  
 
 
 
 
 
 

10 



 

……………………….. 

¡ÒÃãªé»ØèÁ PTT ¨Ò¡ËÙ¿Ñ§à¾×èÍ¾Ù´¤ØÂ 
    ÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶·Õè¨ÐãËé¤Ø³¾Ù´¤ØÂä´é â´ÂäÁèµéÍ§¶×ÍÇÔ·ยุ 
Ê×èÍÊÒÃâ´Â¡ÒÃàÊÕÂºá¨ç¤¢Í§ËÙ¿Ñ§à¢éÒ¡Ñº·ÕèàÊÕÂºÊÓËÃÑºËÙ¿Ñ§º¹ÇÔ·ÂØ  
ËÂÔºËÙ¿Ñ§áÅéÇ¡´»ØèÁ [PTT] áÅéÇ¨Ö§¾Ù´¼èÒ¹äÁâ¤Ãâ¿¹·ÕèÍÂÙèµÃ§ËÙ¿Ñ§ 
¡ÒÃ»ÃÑºàÅ×Í¡ªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ (Select Channel) 
    »ØèÁ¡´ ÁÕ·Ñé§ËÁ´ 18 »ØèÁ ¶éÒ¡´áµèÅÐ»ØèÁµÒÁ»¡µÔ à¤Ã×èÍ§¨Ð·ÓË¹éÒ 
·ÕèµÒÁ¤ÓÊÑè§ËÃ×ÍµÑÇ àÅ¢·Õè»ÃÒ¡ฏÍÂÙèº¹»ØèÁ¹Ñé¹æ áµè¶éÒàÁ×èÍã´»ØèÁàËÅèÒ¹Õé  
¶Ù¡¡´µÒÁËÅÑ§¡ÒÃ¡´»ØèÁ [FUN] à¤Ã×èÍ§¨Ð·ÓË¹éÒ·ÕèµÒÁ¤ÓÊÑè§·ÕèÃÐºØ 
äÇ เË¹×Íá»é¹à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃ¡ÓË¹´Ë¹éÒ·Õè Í¹Öè§¡ÒÃ¡´»ØèÁ¡ÓË¹´Ë¹éÒ·Õè 
»ØèÁ¡´ ¨ÐµéÍ§¡´µÒÁËÅÑ§¡ÒÃ¡´»ØèÁá»é¹ [FUN] ÀÒÂã¹àÇÅÒ 10 ÇÔ¹Ò·Õ   
    ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ªèÍ§สัญญาณ ¢Í§ TC-144G ·Óä é́ 2 ÇÔ¸Õ ¤×Í  
    ÇÔ¸Õ·ÕèË¹Öè§ à»ÅÕèÂ¹ªèÍ§สัญญาณâ´Âหมุน [DIAL] เพื่อเพิ่มหรือลดหมายเลขชอง  

    ÇÔ¸Õ·ÕèÊÍ§ ¡´»ØèÁ µÑÇ àÅ¢ [0-9] ·Õèá»éน»ØèÁ¡´ (Key Pad) à¾×èÍàÅ×Í¡ªèÍ§สัญญÒ³ àªè¹ 
¡´»ØèÁ [0] áÅÐ [3] à¾×èÍàÃÕÂ¡ªèÍ§Ê ัญญÒ³·Õè 3  
¡´»ØèÁ [8] áÅÐ [0] à¾×èÍàÃÕÂ¡ªèÍ§Ê ัญญÒ³·Õè 80 à»ç¹µé¹ 
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¤ÓÊÑè§¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
   เครื่อง TC-144G สามารถเลือกโหมดการใชงานได 3 โหมด ดงันี้ 
   1.โหมดชองสัญญาณ (Channel Mode CH) 
   2.โหมดชองความถี่ (Frequency Mode FR)  
   3.โหมดชองบันทึกความจํา (Memory Mode MR) 
หมายเหตุ: การเลือกโหมดการทํางานของเครื่องสามารถกดปุม [ ]  
                  เพื่อปรับเลือกโหมดคําสั่งได 
การเลือกโหมดคําสั่งการทํางานของเครื่อง 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down]   

เลือกเมนูหมายเลข 16[MODE] กดปุม [ ] หรือ กดปุม [FUN]  
และกดปุมหมายเลข 3[MODE]  
   3.หมุนลูกบิด [DIAL] เลือกโหมดการใชงาน 

   4.กดปุมเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   5.กดปุม [C] เพื่อออกจากโหมดฟงกชั่น 
การเปลี่ยนรูปแบบการสแกน (Scan Resume) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 1(Scan) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสแกน 
เลือก    1. [ Scan TO ]  Time Operated  àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§ÃÑºสัญญÒ³ä é́  
    ¨ÐËÂØ´สัญญา³à»ç¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÔ¹Ò·Õ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹à¤Ã×èÍ§ 
       ¨ÐÊá¡¹µèÍ 

   2.[ Scan CO]  Carrier Operated  àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§ÃÑºสัญญา³ä´é  
   ¨ÐËÂØ´áÅÐàÁ×èÍÊÑ−−Ò³·Õèä é́ÃÑºà§ÕÂºä»»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÔ¹Ò·Õเ¤Ã×èÍ§ 

   ¨ÐÊá¡¹ªèÍ§µèÍä»  

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
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การตั้งคาการสแกนคนหาชองสัญญาณ (Scanning) 
   1.กดปุม [FUN] และกดปุม 9(SCAN) 
 - ตัวเลขความความถี่หรือชองสัญญาณจะเลื่อนเปลี่ยนเอง 
            - การสแแกนจะเริ่มตั้งแตชองที่เปดอยูครั้งหลังสุด 
 - หากตองการเปลี่ยนทิศทางการสแกน ใหหมุนลกูบิด [DIAL] 
หรือ กดปุม [Up/Down] เพื่อสแกนขึ้น หรือ สแกนลง 
   2.กดปุม [PTT] เพื่อหยุดการสแกน 
   3.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
การตั้งเวลาปองกันคียคาง  (Time Out Timer) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 2(TOT) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DLAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกระดับเวลาปองกันคียคางมี 6 ระดับ คือ OFF, 60, 90,120,180,240 วินาที 

    3.¡´»Øèมเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
    4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
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การตั้งคาการคอลโทนดวยเสียง (VOX Sensittivity) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 3(VOX) ปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN] 
และกดปุม 5[VOX] 
   2. หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [VOX. OFF]    ปดการสั่งงานดวยเสียง 
        [VOX. 1]  ความไวเร็วสุด 
        [VOX. 5]  ความไวปานกลาง 
    [VOX. 9]  ความไวต่ําสุด 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ]  เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
การตั้งเสียงโทนในชองเรียกขาน CAL  

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 4(CAL) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เพื่อเลือกเสียงโทนในชองเรียกขาน มีเสียง 3 ระดับ หรือเลือก OFF  
เพื่อปดเสียงโทน 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 

   หมายเหตุ: กดปุม [C] หนาเครื่องเพื่อใชงาน 
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การตั้งเสียงโทนเมื่อกดคียสง (ROGER)  

   1.กดปุมเมนู  [ ] หมุนลกูบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 5(ROG) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เพื่อเลือกเสียงโทน มี 3 ระดับ หรือ เลอืก OFF เพื่อปดเสียงโทน 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
การเปด/ปดเสียงปบ (BEEP ON/OFF) 

    1.กดปุมเมนู   [ ] หมุนลกูบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 6(BEP) 

   2.กดปุมเมนู   [ ] หมุนลกูบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [BEP.ON]   เพื่อเปดเสียงปบ  
 [BEP.OFF]  เพื่อปดเสียงปบ 

   3.¡´»ØèÁเมนู  [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
¡ÒÃÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§ÒนสÍ§»ØèÁ¡´µèÒ§æ 
    เครื่อง TC-144G สามารถÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§ÒนสÍ§»ØèÁ¡´µèÒ§æ à¾×èÍäÁèãË  
ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂนá»Å§ªèÍ§¤ÇÒÁถี่·Õè¤Øณä é́àÅ×Í¡ไว áÅéÇËÃ×Í»éÍ§¡Ñน¡ÒÃà¢éÒ 
ÊÙèระบบ¤ÓÊÑè§¡ÒÃ·Ó§ÒนµèÒ§æ โดยบังเอิญมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 7(Ky) 
   
 
 
 
 
 

15 



 

……………………….. 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [KyMENU] เพื่อล็อคโดยการกดปุม [FUN] และกดปุม [KEY]  

 [KyAUTO] เพื่อล็อคปุมกดอัตโนมัติ  

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  

หมายเหตุ : จะมีเสียงโทน (ROGER) ที่เครื่องรับและเครื่องสงเมื่อปลอยคีย [PTT]  
  คําสั่ง¡ÒÃÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ØèÁ¡´ 
   1.กดปุม [FUN] และกดปุม [KEY] หนาจอปรากฏ [ ] 
   2.การปลดล็อคปุมกด กดปุม [FUN] คางประมาณ 3 วินาที 
สัญลักษณ [ ] จะหายเมื่อทําการปลดลอ็ค 
การตั้งชองฉุกเฉิน (Channel Emergency) 
   1.ตั้งชองบันทึกความจํา (ข้ันตอนตามหนา 25) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 8(MEM) 

   3.กดปุมเมนู [� ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกชองบันทึกความจําใหตรงตามขอ 1 เพื่อต้ังเปนชองฉุกเฉิน 

   4.¡´»ØèÁเมนู [ �] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   5.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
   6.กดปุม [FUN] และกดปุม 0[EMG] เพื่อเรียกใชงาน 
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การตั้งระบบเปด/ปดไฟหนาจอ LED 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 9(LED) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down]    
เลือก    [LED. OFF]     เพื่อปดไฟหนาจอ 
    [LED. ON]       เพื่อเปดไฟหนาจอ 
    [LED. AUT]     เพื่อเปด/ปดไฟหนาจออัตโนมัติ 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 

หมายเหตุ: กดปุม [LAMP] เพื่อเปด/ปดไฟหนาจอ 
การเลือกระดับของกําลังสง (Power Output) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 10(POW) กดปุมเมนู [ ] หรือกดปุม [FUN] 
และกดปุม 4[PWR] 
   2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [POW. H]   คือ  กําลังสง  สูง  5W. 
  [POW. L]    คือ  กําลังสง  ตํ่า  1W. 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power OFF-APO) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 11(APO) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกระดับเวลาที่ตองการ OFF/10m/30m/1h/2h 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
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การสแกนคนหาชองสัญญาณความถี่โทน  (CTCSS Scanning) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 12(CTSCAN) 

   2.กดปุมเมนู [ ] เพื่อเริ่มการสแกนความถี่หนาจอปรากฏ [CT]  
เมื่อเครื่องสแกนพบความถี่โทนที่ถกูสงขณะนั้นก็จะหยุดที่ความถี่นั้น 

   3.กดปุมเมนู [ ] 2 ครั้ง เพื่อเริ่มสแกนใหม 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
การสแกนคนหารหัสโค็ด (DCS Scanning) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 13(DCSCAN) 

   2.กดปุมเมนู [ ] เพื่อเริ่มการสแแกนความถี่ DCS หนาจอปรากฏ 
[DCS] เมื่อเครื่องสแกนพบความถี่โทนที่ถูกสงกจ็ะหยุดที่ความถี่นั้น  

   3.กดปุมเมนู [ ] 2 ครั้ง เพื่อเริ่มสแกนใหม 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
การตั้งคาความไวในการรับสัญญาณ (Squelch Control) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 14(SQL) กดปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN]  
และกดปุม 1[SQL] 
  2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] เพื่อปรับเลือกระดับ 
ความไวในการรับสัญญาณมี 9 ระดับ    
    [SQL 0]  ระดับของสเคลวซดีสุด (รับดีที่สุด) 
 [SQL 5]  ระดับของสเคลวซปานกลาง (รับปานกลาง) 
 [SQL 9]  ระดับของสเคลวซต่ําสุด (รับต่ําที่สุด) 

   3. ¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4. กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู   
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การเปดระบบประหยัดพลังงาน (Power Save) 
   เครื่อง TC-144G สามารถยืดเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ออกไปได 
โดยมีวิธีการทํางานดังนี้ 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 15(SAV) กดปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN]  
และกดปุม 2[SAV] 
   2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [SAV. ON]     เปนการเปดระบบประหยัดพลังงาน 
  [SAV. OFF]   เปนการปดระบบประหยัดพลังงาน 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ]  เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
การตั้งคาเปด/ปดโทนอนาลอกและดิจิตอลทั้งภาคระบและภาคสง 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 17(C/CD) กดปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN] 
และกดปุม 6[CT/DC] 
  2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] เพื่อเลือกความถี่โทน  
เลือก   [C 67.0 :  1] ถึง [C 254.1 : 50] เพื่อตั้งความถี่โทน CTCSS 
  3.กดปุม [F]  
เลือก  [CD  017N] ถึง [CD 754N]  
    [CD  017I]   ถึง [CD 754I]        เพื่อต้ังความถี่โทน DCS  
             [ OFF ]  เพื่อปดโทนสเคลวซ 

   4.กดปุมเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   5.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
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   หมายเหตุ: 1.การตั้งความถี่โทน CTCSS เมื่อเครื่องรับสัญญาณได 
จะไมมีเสียงดังออกทางลําโพงใหไดยินตองทําการตั้งลําดับหรือ 
 ความถี่ของโทนสเคลวซใหตรงกับผูสง ถึงจะทําการติดตอได 
(ตารางความถี่โทน CTCSS หนา 30) 

2.การตั้งรหัสโค็ต (DCS) เมื่อเครื่องรับสัญญาณได  
จะไมมีสัญญาณดังออกทางลําโพงใหไดยิน ตองทําการตั้งรหัสโค็ด 
ใหตรงกับผูสง ถึงจะทําการติดตอได (ตารางความถี่โทน DCS หนา 29)       
การตั้งคาเปด/ปดโทนอนาลอกและดิจิตอล ภาคระบบ 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 18(R OFF) กดปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN] และกดปุม 7[CTC] 
   2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] เพื่อเลือกความถี่โทน 
       เลือก  [R 67.0:  1] ถงึ [R 254.1: 50] เพื่อตั้งความถี่โทน CTCSS 
   3.กดปุม [F]  
 เลือก      [RD 017N] ถึง [RD 754N] 
      [RD 017I]   ถึง [RD 754I] เพื่อต้ังความถี่โทน DCS 
      [OFF]   เพื่อปดโทนสเคลวซ   

    4.กดปุมเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
    5.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู      
หมายเหตุ : 1.การตั้งคาการใชงานโทนสเคลวซ CTCSS (อนาลอก) 
          มีโทนสเคลวซ 50 ชองยอย ภาคระบบ 
        2.การตั้งคาการใชงานโทนสเคลวซ DCS (ดิจิตอล) 
           มีโทนสเคลวซ 214 ชองยอย ภาคระบบ 
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การตั้งคาเปด/ปดโทนอนาลอกและดิจิตอล ภาคสง 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 

เลือกเมนูหมายเลข 19(T OFF) กดปุมเมนู [ ] หรือ กดปุม [FUN] 
และกดปุม 8[DCS] 
   2.หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] เพื่อเลือกความถี่โทน 
เลือก  [T 67.0: 1] ถึง [T 254.1: 50] เพื่อต้ังความถี่โทน CTCSS 
   3.กดปุม [F] 
เลือก   [TD 017N] ถึง [TD 754N] 
   [TD 017I]  ถึง [TD 754I]  เพื่อต้ังความถี่โทน DCS 
   [OFF]   เพื่อปดโทนสเคลวซ   

   4.กดปุมเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   5.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
หมายเหตุ : 1. การตั้งคาการใชงานโทนสเคลวซ CTCSS (อนาลอก) 
            มีโทนสเคลวซ 50 ชองยอย ภาคสง 
        2. การตั้งคาการใชงานโทนสเคลวซ DCS (ดิจิตอล) 
            มโีทนสเคลวซ 214 ชองยอย ภาคสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



 

……………………….. 

การตั้งคารับ-สงตางความถี่ (Duplex Control) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 20(OFFSET) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก Duplex (00.000-02.000) 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
การตั้งคาเปด/ปดการสงตางความถี่ (Duplex Control) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 21(SFT.OFF) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก   [SFT.OFF]   เพื่อเปนการปด Duplex  
  [SFT.  +   ]   เพื่อเปนการเปด Duplex + 
  [SFT.   -   ]   เพื่อเปนการเปด Duplex - 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
หมายเหตุ: การตั้งคารับ-สงตางความถี่สามารถใชงานไดเฉพาะ 
                  โหมดชองความถี่ (Frequency Mode FR) เทานั้น 
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   การตั้งระยะหางระหวางชองความถี่ (Step Frequency) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 22(STEP) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เพื่อปรับเลือก Step Freq. 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K ไดตามตองการ  

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
หมายเหตุ: คําสั่งการตั้งระยะหางระหวางสามารถใชงานไดเฉพาะ 
                  โหมดชองความถี่ (Frequency Mode FR) เทานั้น 
การตั้งคําสั่งการสแกนขามชอง (ADD-Scan/DEL-Scan ) 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 23(SCN) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [ADD]  เพื่อใชคําสั่งการสแกนกวาดหาชองสัญญาณ 
  [DEL]   เพื่อใชคําสั่งการสแกนขามชองสัญญาณที่ไมตองการ 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู  
หมายเหตุ: คําสั่งการสแกนขามชองไมสามารถทํางานในโหมด 
                  ชองความถี่ (Frequency Mode FR) ได 
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การตั้งชื่อ/ชองความถี่ 
   เครื่อง TC-144G สามารถตั้งชื่อโดยตัวอักษรได 6 ตัว เมื่อคุณ 
เรียกดูชื่อชองที่ตั้งชื่อเอาไว ชื่อจะปรากฏบนจอแสดงผล (LCD)  
แทนที่ตัวเลขความถี่ ชื่อสามารถตั้งเปนชื่อคอลซายน หรือชื่อบุคคล 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 24(NAME ?)    

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เพื่อเลือกตัวอักษร “A-Z” ตัวเลข “0-9” 
        กดปุม [ ]  เพื่อพิมพตัวอักษรตัวตอไปดานขวา  
        กดปุม [C] เพื่อลบตัวอักษรหรือเลื่อนอักษรไปดานซาย 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู 
หมายเหตุ :  1.การแกไขการตั้งชื่อ/ชองความถี่ใหทําตามขั้นตอนเดิม 
         2.การตั้งชื่อ/ชองความถี่จะตองอยูในโหมดชองสัญญาณ 
         (Channel Mode CH) เทานั้น 
การเปด/ปดการตั้งชื่อ 

   1.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือกเมนูหมายเลข 25(NAM) 

   2.กดปุมเมนู [ ] หมุนลูกบิด [DIAL] หรือ กดปุม [Up/Down] 
เลือก  [NAM. ON]     การเปดระบบการตั้งชื่อ 
  [NAM. OFF]    การปดระบบการตั้งชื่อ 

   3.¡´»ØèÁเมนู [ ] เพื่อยืนยันการทํางาน 
   4.กดปุม [C] เพื่อออกจากเมนู   
หมายเหตุ:   1.การเปด/ปดการตั้งชื่อจะตองอยูในโหมดชองสัญญาณ 
        (Channel Mode CH) เทานั้น  
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การตั้งชองบันทึกความจํา 
   1.เลือกชองความถี่ที่ตองการบันทึก 
   2.กดปุม [FUN] และกดปุม [ ] หนาจอปรากฏ [SAVE    01] 
   3.หมุนลูกบิด [DIAL] เลือกชองที่ตองการบันทึก 
   4.กดปุม [ ] เพื่อยืนยันการบันทึก 
การลบชองบนัทึกความจํา 
   1.เลือกชองบันทึกความจําที่ตองการลบในโหมดชองบันทึกความจํา  
(Memory Mode MR) แลวปดเครื่อง 
   2.กดปุม [ ] คางไวแลวเปดเครื่อง และกดปุม [FUN] เพื่อยืนยัน     
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สรุปฟงกชั่นการทํางานเครื่อง TC-144G 
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µÑÇÍÂèÒ§» ัญËÒáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡éä¢¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
                     
              ปญËÒ                                      ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡éä¢   
        äÁèÁÕ¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ                   - áºµàµÍÃÕèÍÒ¨ÁÕä¿ÍèÍ¹ ¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹ 
          áºตเตอรี่ËÃ×ÍªÒÃì¨áºµเตอรี่ãËÁè 
                                                    - ÍÒ¨¨ÐãÊèáºµàµÍÃÕèäÁè¶Ù¡µéÍ§ ¤ÇÃãÊè 
          ãËÁ ãËé¶Ù¡µéÍ§ 
        ¶èÒ¹ËÁ´àÃçÇ                        - µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃªÒÃì¨¶Ù¡µéÍ§ËÃ×ÍäÁè 
        äÁèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍÊ×èÍÊÒÃ     - µÃÇ¨ÊÍºãËéá¹èã¨ÇèÒµÑé§ªèÍ§¤ÇÒÁ¶ÕèµÃ§ 
        ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹ä´é                             ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹ËÃ×ÍäÁè 
                                                    - ÍÒ¨¨ÐÍÂÙèÃÐÂÐ·Ò§ä¡Åà¡Ô¹·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶ 
                                                       µÔ´µèÍ¡Ñ¹ä´é ¤ÇÃµÃÇ¨ÊÍºãËéá¹èã¨ 
                                                    - µÃÇ¨ÊÍºÊÒÂÍÒ¡ÒÈËÃ×Í¢éÍµèÍËÅÇÁ 
                                                       ËÃ×ÍäÁè 
        ä é́ÂÔ¹àÊÕÂ§¢Í§¼ÙéÍ×è¹·ÕèàÃÒ     - ¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹ªèÍ§¤ÇÒÁ¶ÕèÂèÍÂ ÃÇÁ¶Ö§¼Ùé·ÕèàÃÒ 
        äÁèä´éµÔ´µèÍ´éÇÂ                     µÔ´µèÍ é́ÇÂãËéªèÍ§µÃ§¡Ñ¹ã¹¡ÅØèÁ 
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    CTCSS TONE FREQUENCY CHART 
         CH.       FRE.(Hz)     CH.       FRE.(Hz)   CH.       FRE.(Hz) 
          1            67.0              18          118.8           35           183.5 
          2            69.3              19          123.0           36           186.2 
          3            71.9              20          127.3           37           189.9 
          4            74.4           21         131.8           38            192.8 
          5            77.0              22          136.5           39           196.6 
          6            79.7              23          141.3           40           199.6 
          7            82.5              24          146.2           41           203.5 
          8            85.4              25          151.4           42           206.5 
          9            88.5              26          156.7           43           210.7 
         10           91.5              27          159.8           44           218.1 
         11           94.8              28          162.2           45           225.7 
         12           97.4              29          165.5           46           229.1 
         13           100.0            30          167.9           47           233.6 
         14           103.5            31          171.3           48           241.8 
         15           107.2            32          173.8           49           250.3 
         16           110.9            33          177.3           50           254.1 
         17           114.8            34          179.9   
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