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¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§ÍÂèÒ§¶Ù¡µéÍ§ 
    ÍèÒ¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹áÅÐ¤ÓÍ Ô̧ºÒÂµèÒ§æ ã¹¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§â´ÂÅÐàÍÕÂ´    
«Öè§à»ç¹ÊèÇ¹·ÕèÊÓ¤ ัญã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èÍ§ ¾ÃéÍÁ¢Ñé¹µÍ¹¡èÍ¹¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§ 
â´ÂÅÐàÍÕÂ´à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èÍ§ÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃãËéÂÒÇ¹Ò¹ÂÔè§¢Öé¹     
   1.ãËéªèÒ§¼ÙéªÓ¹Ò−ญà·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§ã¹  Ê¶Ò¹·ÕèÕèÁÕ»ÃÐ¡ÒÈ àªè¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅµèÒ§æ «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ 
Ãº¡Ç¹ÍØ»¡Ã³ì·ÕèäÇµèÍ¤Å×è¹Ê¹ÒÁáÁèàËÅç¡ä¿¿éÒ (à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Âì )  
   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·×Í¹ 
ÍÂèÒ§ÃØ¹áÃ§ 
   7.äÁè¤ÇÃ¹Óà¤Ã×èÍ§ÇÒ§ã¹Ê¶Ò¹·Õèæ ÁÕ¤ÇÒÁÃéÍ¹ÊÙ§ËÃ×ÍÇÒ§ã¹·ÕèÁÕ 
áÊ§á´ดÊèÍ§à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹æ 
   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−ËÒã¹¡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-245FMA ¡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´¨ÓË¹èÒÂâ´ÂàÃçÇ  
à¾×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 
  สายปลั๊กจุดบุหรี่       1                                        
  àÊÒÂÒ§                                    1 
               àÊÒªÑ¡              1                                                  
               ÊÁÍÅ·ÍÅì¤              1                   
               ÊÒÂ¤ÅéÍ§คอ               1                                    
               ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé                         1 
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¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºáºµàµÍÃÕè 
¡ÒÃãÊèáºµàµÍÃÕè 

      วางáºµàµÍÃÕèè´éÒ¹ËÅÑ§¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§ 
   â´Âวางดานทายแบตเตอรี่ลง แลวกด 
   ดานบน¨¹¡ÃÐ·Ñè§ä´éÂÔ¹àÊÕÂ§ ‘¤ÅÔ¡’ 

         áÊ´§วาáºµàµÍÃÕèÅçÍ¤¡ÑºµÑÇà¤Ã×èÍ§Ê¹Ô· 
¡ÒÃ¶Í´áºµàµÍÃÕè 

1.ดันÊÅÑ¡ÅçÍ¤áºµàµÍÃÕè ·Õè´éÒ¹บน 
         ¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§ 
      2.àÅ×èÍ¹áºµàµÍÃÕèá¾ç¤ ·ÕèÇÒ§ÍÂÙè´éÒ¹ËÅÑ§ 
          ¢Í§µÑÇà¤Ã×èÍ§ÍÍ¡ 

¡ÒÃªÒÃì¨áºµàµÍÃÕè 
   à¤Ã×èÍ§ TC-245FMA 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 ็¤áºº 
          à©¾ÒÐ¡éÍ¹¹ÓáºµàµÍÃÕèá¾ ็¤ ÇÒ§Å§ã¹·ÕèªÒÃì¨ 

ãËé¶Ù¡µéÍ§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃªÒÃì¨   

ËÁÒÂàËµØ: 
 - ÇÒ§áºµàµÍÃÕèãËé¶Ù¡µéÍ§à¾×èÍ·Õè¨Ðä´éªÒÃì¨ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§ Ṍ 
  - ¨ÐÁÕä¿ÊÕá´§¢Öé¹µÅÍ´ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃªÒÃì¨ 

- ¨ÐÁÕä¿ÊÕà¢ÕÂÇàÁè×Í¡ÒÃªÒÃì¨เสร็จÊÁºÙÃ³  
- ใชเวลาในการชารจแบตเตอรี่ใหเต็มประมาณ 4 ชั่วโมง 
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ÊèÇ¹»ÃÐ¡ÍºµèÒ§æ ¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

»ØèÁ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ SPENDER TC-245FMA 
   1.ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ (Antenna) 
   2.»ØèÁà»Ô´/»Ô´à¤Ã×èÍ§áÅÐ»ÃÑº¤ÇÒÁ Ñ́§¢Í§àÊÕÂ§ (Power/Volume Knob) 
ËÁØ¹»ØèÁ¹ÕéµÒÁà¢çÁ¹ÒÌÔ¡Ò¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕàÊÕÂ§´Ñ§ "¤ÅÔ¡" à¾×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§   
áÅÐËÁØ¹»ØèÁ¹Õé·Ç¹à¢çÁ¹ÒÌÔ¡Òà¾×èÍ»Ô´à¤Ã×èÍ§ã¹¢³Ð·Õèà¤Ã×èÍ§·Ó§Ò¹ÍÂÙè 
ÊÒÁÒÃถËÁØ¹»ØèÁ¹Õéà¾×èÍà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´àÊÕÂ§ä´   
   3.ไฟแสดงผลการสงสัญญาณและรบัสัญญาณ (LED Indicator) 
   4.Ë¹éÒ¨Í (LCD Display)  ¨ÍáÊ´§¼Å áÊ´§ÊถÒ¹Ð ¡ÒÃ·Ó§Ò¹µèÒ§æ ¢Í§à¤Ã×èÍ§ÇÔ·Â ุ 
   5.ÅÓâ¾§ Speaker 
   6.ไมโครโฟน Microphone 
   7.ปุม UP/DOWN  ใชปรับเลือกชองสัญญาณขึ้น/ลง หรือปรับเลือกคําสั่งการทํางาน 
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    8.á»é¹» ุม¡´ (Key Pad) »ØèÁ 0-9 ,V/M ,F 
   ปุม»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¤ÓÊÑè§¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ àªè¹ »ÃÑºàÅ×Í¡ªèÍ§ÊÑ−ญÒ³»ÃÑºàÅ×Í¡ÅÓ´Ñº 
CTCSS 50 TONE  ¡ÒÃÊá¡¹¤é¹ËÒªèÍ§ÊÑญญÒ³  
¡ÒÃàÅ×Í¡ÃÐ Ñ́º¡ÓÅÑ§Êè§áÅÐÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ØèÁµèÒ§æ 
   9.»ØèÁ PTT (Push To Talk) 
   ¡´»ØèÁ¹Õé¤éÒ§äÇé  à¾×èÍ·Õè¨ÐÊè§ÊÑ−−ญญÒ³ä»ÂÑ§¼ÙéÃÑº 
  10.»ØèÁä¿ÊèÍ§ÊÇèÒ§ (LAMP)   
ปุมเปด/ปดä¿ÊèÍ§สวางá»éนปุม¡´ (Key Pad) áÅÐË¹éÒ¨Í (Display) 
   11.»ØèÁ MONITOR 
¡´»ØèÁ¹Õéà¾×èÍÃÑºÊ ัญญา³â´ÂµÃ§ Â¡àÅÔ¡¢³Ðãªéâ·¹Êà¤ลวซì CTCSS 
   12. áºµàµÍรี่แพ็ค (Battery Pack)   
   13.ªèÍ§µèÍÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁÀÒÂ¹Í¡ 
ชองàÊÕÂºสมอลทอลค (Small Talk) เพื่อพูดคุย 
สัญลักษณจอแสดงผล (LCD Symbol & Meaning) 
 
 
 
 
 
 
   1.ปรากกฏเมื่อใชคําสั่งการฟงวิทยุ FM Radio 
   2.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍàÅ×Í¡ãªé¡ÓÅÑ§Êè§µèÓ (Low Power) 
   3.จะปรากฏขึ้นเมื่อเปดระบบประหยัดพลังงาน (Power Save) 
   4.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍ à¤Ã×èÍ§ÁÕ¡ÒÃÃÑº-สงÊÑ−−ญญาณ·ÕèË¹éÒจอ¨Ð»ÃÒ¡¯ 
ÊÑ−ญลกัษณ¢Í§¡ÒÃÃÑº-สง¢Öé¹¨Ò¡ªèÍ§ÊÑ−−ญญÒ³·Õèä é́µÑé§äÇé  
   5.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍใชคําสั่ง VOX 
   6.ไอคอนบอกÃÐ Ñ́ºáºµàµÍÃÕèáÊ´§ãËé·ÃÒºถึง¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§áºµàµÍÃÕè·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè  
   7.จะปรากฏขึ้นเมื่อไดเลือกคําสั่งโทนดิจิตอล (DCS Code) 
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   8.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍä´éàÅ×Í¡คําสั่งโทนอนาล็อค (CTCSS Code) 
   9.เลข 888.88.8 บอกชองความถี่ในการใชงาน และความถี่โทนสเคลวซ 
ลําดับชองสัญญาณหลักอื่นๆ  
   10.àÅ¢ "888" ºÍ¡ÅÓ Ñ́ºªèÍ§ÊÑ−ญÒ³ËÅÑ¡และชองบันทึกความจํา 
   11.¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èÍµÑé§ÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ØèÁµèÒ§æ (Lock) 
¤ÓÊÑè§¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ของเครื่อง 
¡ÒÃà»Ô´/»Ô´ และปรับเสียง  
    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−ญÒ³ ·ÕèË¹éÒ¨ÍáÊ´§¼Å¨Ð»ÃÒ¡¯ÊÑ−ÅÑ¡É³ì (S-Meter) 
¨Ó¹Ç¹ÃÐ´Ñº¢Í§ (S-Meter) ¨Ðºè§ºÍ¡¤ÇÒÁáÃ§¢Í§Ê ัญญาณã¹¡ÒÃÃÑº ขณะที่รับ
สัญญาณเขามาจะมีไฟสีเขียวแสดงใหเห็น 
 
 
 
 
 ¡ÒÃÊè§สัญ−Ò³ 
    เมื่อกดคียสง (Key PTT) เครื่องจะสงสัญญาณออกอากาศ ที่หนาจอแสดงผลจะปรากฏ
สัญลักษณ (S-Meter) ¨Ó¹Ç¹ÃÐ Ñ́º¢Í§ (S-Meter) ¨Ðºè§ºÍ¡¤ÇÒÁáÃ§¢Í§สัญญาณสง 
ขณะที่เครื่องสงสัญญาณออกอากาศจะมีไฟสีแดงแสดงใหเห็น 
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¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ªèÍ§Ê ัญ−Ò³  
   1.เปลี่ยนชองสัญญาณโดย กดปุม [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเปลี่ยนชองสัญญาณ
ความถี่ไปทีละชอง  
   2.กดปุมตัวเลข [0-9] ที่แปนปุมกด [Key Pad] เพื่อเลือกชองสัญญาณความถี่ไดโดยตรง 
ÁÍ¹ÔàµÍÃì (Monitor) 
    ÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ¹Õé¨Ðãªé¡çµèÍàÁ×èÍÁÕสัญญาณที่ต่ําสงเขามา àªè¹ÁÕÊÔè§¡Õ´¢ÇÒ§ËÃ×Íã¹·Õèæ 
äÁèÁÕÊÑ−ญÒ³ ãËé¡´»ØèÁ [MONI] à¾×èÍà¢éÒÊÙèÃÐººáÅÐ»ÅèÍÂ»ØèÁนี้ถาตองการปดระบบ 
¡ÒÃãªé»ØèÁ PTT à¾×èÍ¾Ù´¤ØÂ 
     ¡´»ØèÁ¹Õé¤éÒ§äÇé  à¾×èÍ·Õè¨ÐÊè§ÊÑ−−ญญÒ³ä»ÂÑ§¼ÙéÃÑº àÁ×èÍ¡´»ØèÁ [PTT] ÍÂèÒ¾Ù´·Ñ¹·Õ 
à¾ÃÒÐ¢éÍ¤ÇÒÁªèÇ§áÃ¡¨Ð¢Ò´ËÒÂä´   àÁ×èÍ¾Ù´¢éÍ¤ÇÒÁควรพูดªéÒáÅÐªÑ´à¨¹ 
à¾×èÍãËé¼ÙéÃÑº¿Ñ§¢éÍ¤ÇÒÁä é́ªÑ´à¨¹ àÁ×èÍËÁ´¢éÍ¤ÇÒÁÊ¹·¹ÒãËé»ÅèÍÂปุม [PTT] 
à¾×èÍÃÑº¿Ñ§¢éÍ¤ÇÒÁµÍº¡ÅÑº   
การใชสมอลทอลค (Small Talk) เพื่อพูดคุย 
   เครื่องÊÒÁÒÃถ·Õè¨ÐãËé¤Ø³¾Ù´¤ØÂä´é â´ÂäÁèµéÍ§ถÍืÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃâ´Â¡ÒÃàÊÕÂºสมอล
ทอลคà¢éÒ¡ÑบชองàÊÕÂºÊÓËÃÑºËÙ¿Ñ§บรเิวณดานขางของÇÔ·ÂØ ¡´»ØèÁ PTT ที่อยูตรงสมอล
ทอลคเพื่อพูดคุย 
¤ÓÊÑè§¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
¡ÒÃµÑé§¤èÒความไวในการรับสัญญาณ (Squelch Control) 
    1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 1(SQL) ¨Ð»ÃÒ¡¯คาสเคลวซ (SQL 0 - SQL 9) 
    2.¡´» [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN »ÃÑºàÅ×Í¡ÅÓ Ñ́ºÊà¤ลว«ì·ÕèµéÍ§¡ÒÃ 
 - การปรับระดับความไวในการรับสัญญาณขึ้นอยูกับสถานที่การใช 
งานตามมาตรฐานของเครื่องจะอยูประมาณ SQL 2 - SQL 4 

- ถามีสัญญาณรบกวนเขามาใหปรับระดับสเคลวซใหสูงขึ้นประมาณ  
SQL 5 - SQL 9 หรือปรบัจนกวาสัญญาณที่รบกวนจะหายไป 
    3.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
 
 
 



                                TC-245FMA  คูมือการใชเคร่ือง 
  www.tccom.co.th 

 13

การเลือกระดับกําลังสง (TX Power Selection) 
   การปรับระดับกําลังขึ้นอยูกับสถานที่และคูสนทนา ควรปรับใหเหมาะสมกับการใช
งานจริง เพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ 
   1.กดปุม [F] และกดปุม 2(LOW) จะปรากฏระดบักําลังสง 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเลือกระดับกําลังสงที่ตองการ   

เลือก [ HIGH ]    คือ  กําลังสงสูง  5W. 
-  ถาใชในสถานที่โลงไมมีสิ่งกีดขวางจะอยูประมาณ 5-10 กิโลเมตร 
-  ถาขึ้นเสาสูง 15 เมตรขึ้นไป จะอยูประมาณ 10 กิโลเมตรขึ้นไป   
  [ LOW ]     คือ  กําลังสงตํ่า  1W. 
-  ถาใชในสถานที่โลงไมมีสิ่งกีดขวางจะอยูประมาณ 1-3 กิโลเมตร 
   3.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
¡ÒÃÊá¡¹ËÒªèÍ§Ê ัญญา³  
การเปลี่ยนรูปแบบการสแกน  
   1.กดปุม [F] และกดปุม 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน  
   2.¡´» [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกคําสั่ง 020(SCN MD) 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  
เลือก     1.[TO]    Time  Operated  àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§ÃÑºÊÑ−ญÒ³ä´é¨ÐËÂØ´รับ 
ÊÑ−ญÒ³à»ç¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÔ¹Ò·Õ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹à¤Ã×èÍ§¨ÐÊá¡¹µèÍ  
                 2.[CO]    Carrier Operated àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§ÃÑºÊÑ−ญÒ³ä´é¨ÐËÂØ´áÅÐ 
àÁ×èÍÊ ัญ−Ò³·Õèä´éÃÑºà§ÕÂºä»»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÔ¹Ò·Õ à¤Ã×èÍ§¨ÐÊá¡¹ªèÍ§µèÍä» 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
¡ÒÃÊá¡¹ËÒÊ ัญญา³ชองความถี่หลัก (Scanning) 
   เครื่องจะทําการสแกนคนหาสัญญาณความถี่ที่ใชงานอยูในขณะนั้น. 
    1.กดปุม [F] และกดปุม 3(SCN)  เครื่องทําการสแกน  
 - µÑÇàÅ¢¤ÇÒÁ¶ÕèËÃ×ÍªèÍ§ÊÑ−ญÒณ¨ÐàÅ×èÍ¹à»ÅÕÕèÂ¹àÍ§  
 - ¡ÒÃสแแกนจะเริ่มตั้งแตชองความถี่ที่เรียกครั้งลาสุด 
    2.¡´ปุม [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อà»ÅÕèÂ¹·ÔÈ·Ò§¢Í§¡ÒÃÊá¡¹  
    3.กดปุม [F] เพื่อหยุดการสแกน 



                                TC-245FMA  คูมือการใชเคร่ือง 
  www.tccom.co.th 

 14

การสแกนขามชองบันทึกความจํา (Lock Scan Skip) 
   เครื่องจะทําการสแกนหาชองสัญญาณเฉพาะชองที่ตองการจะรับฟง 
เทานั้น ชองที่ไมตองการรับฟงเครื่องจะสแกนขาม  
   1.เลือกชองบันทึกความจําที่ไมตองการสแกนหา 
   2.กดปุม [F] และกดปุมหมายเลข 0(LCK) 
   3.กดปุม [F] และกดปุม 3(SCN) เครื่องจะสแกนขามชองบันทึกความจํา  
ที่ตั้งไวตามขอ (1) 
   4.กดปุม [F] เพื่อหยุดการสแกน 
การเลือกคาการรับ-สงตางความถี่  
   1.กดปุม [F] และกดปุม 9(SET)  
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกคําสั่ง 015(OFF SET) 
   3.กดปุม [F] กดปุม [Key Pad] 0-9 เลือกคารับ-สงตางความถี่ 01.000-01.985 KHz. 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งคาการรับ-สงตางความถี่ Duplex (+ / -) 
   1.กดปุม [F] และกดปุม 5(REV) จะปรากฏ (+) 
   2.กดปุม [PTT] ความถี่ที่สงไปก็จะบวกเพิ่ม ตามที่ตั้งคาไวบวกกับความถี่เดิมที่ตั้งไว 
   3.กดปุม [F] แลวกดปุม 5(REV) หนาจอจะปรากฏ (-) 
   4.กดปุม [PTT] ความถี่ที่สงไปก็จะลบ ตามที่ตั้งคาไวลบกับความถี่เดิมที่ตั้งไว 
   5.การยกเลกิ กดปุม [F] แลวกดปุม 5(REV) อีกครั้งเครื่องหมาย (+/-) จะหายไป เครื่อง
ก็จะรับ-สงตามปกติ  

หมายเหตุ: การตั้งคารับ-สงตางความถี่ตองอยูในชองโหมดความถี่เทานั้น 
การตั้งคาเปด/ปดโทนสเคลวซ (ชองยอย) 
   การตั้งความถี่โทนอนาล็อค [CTCSS TONE]  หรือความถี่โทนดิจิตอล 
(DCS CODE) ไมกอใหเกิดการสนทนาอยางเปนสวนตัวเพียงแตกีดกัน 
คุณจากสิ่งรบกวนที่คุณไมตองการรับฟง คูสนทนาตองใชรหัสโค็ดเดียว 
กันจึงจะสามารถรับและสงกันได   
   1.¡´»ØèÁ [F] และกดปุม 6(SQT) 
   2.¡´» [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  เพื่อเลือกโทนสเคลวซ 
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[TONE]     เพื่อเปดตั้งคาâ·¹อนาล็อคเฉพาะภาคÊè§ (CTCSS TONE)   
[CTCSS]   เพื่อเปดตั้งคาâ·¹อนาล็อคทั้งภาครับและภาคสง (CTCSS TONE) 
[D CODE] เพื่อเปดตั้งคาâ·¹ดิจิตอลเฉพาะภาคสง (DCS CODE) 
[DCS]       เพื่อเปดตั้งคาâ·¹ดิจิตอลทั้งภาครับและภาคสง (DCS CODE) 
[T DCS]    เพื่อเปดตั้งคาâ·¹ดิจิตอลภาครับและตั้งโทนอนาล็อคภาคสง 
[D TSQL] เพื่อเปดตั้งคาโทนดิจิตอลภาคสงและตั้งโทนอนาล็อคภาครับ 
[OFF]        เพื่อปดการตั้งโทนสเคลวซทั้งหมด 

   3.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งâ·¹อนาล็อคเฉพาะภาคÊè§ (CTCSS TONE)  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [TONE] หนาจอจะปรากฏ [CT]  
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) กดปุม [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 

เลือก  [T 67.0      1 ] ¤ÇÒÁ¶Õèâ·¹ 67.0 Hz. ÅÓ´Ñºâ·¹·Õè 1 
          [T 254.1   50] ¤ÇÒÁ¶Õèâ·¹ 254.1 Hz. ÅÓ´Ñºâ·¹·Õè 50 
    3.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
หมายเหตุ:  - โทนอนาล็อค (CTCSS TONE) มี 50 ชองยอย 
        - ตารางเทียบความถี่โทนอนาล็อคหนา 29   
การตั้งคาâ·¹อนาล็อคท้ังภาครับและภาคสง (CTCSS TONE) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  เลือก [CTCSS] 
หนาจอจะปรากฏ [CT]  
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) กดปุม [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก   [R 67.0     1 ] ถึง [R 254.1   50]  เพื่อเปดโทนอนาล็อคภาคระบ 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [T 67.0     1 ] ถึง  [T 254.1   50]  เพื่อเปดโทนอนาล็อคภาคสง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การตั้งคาâ·¹ดิจิตอลเฉพาะภาคสง (DCS CODE) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [D CODE] หนาจอจะปรากฏ [DCS]  
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ T  017N ]  ถึง  [ T  754N ]   
  [ T  017I ]    ถึง  [ T  754I  ]  เพื่อเปดโทนดิจิตอลภาคสง      
   3.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
หมายเหตุ : - โทนดิจิตอล (DCS CODE) มี 214 ชองยอย 
        -  ตารางเทียบความถี่โทนดิจิตอลหนา 28    
การตั้งคาâ·¹ดิจิตอลทั้งภาครับและภาคสง (DCS CODE) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [DCS] หนาจอจะปรากฏ [DCS] 
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ R  017N ]  ถึง  [ R  754N ]   
 [ R  017I ]    ถึง  [ R  754I  ]  เพื่อเปดโทนดิจิตอลภาคระบ   
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ T  017N ]  ถึง  [ T  754N ]   
  [ T  017I ]    ถึง  [ T  754I  ]  เพื่อเปดโทนดิจิตอลภาคสง   
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งคาâ·นดิจิตอลภาครับและโทนอนาล็อคภาคสง 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ T  DCS] หนาจอจะปรากฏ [CT] [DCS] 
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก   [ R  017N ]  ถึง  [ R  754N ]   
 [ R  017I ]    ถึง  [ R  754I  ]  เพื่อเปดโทนดิจิตอลภาคระบ 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก   [ T  67.0 ]  ถึง  [ T  254.1 ]  เพื่อเปดโทนอนาล็อคภาคสง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การตั้งคาโทนอนาล็อคภาครับและâ·นดิจิตอลภาคสง 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 6(SQL) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ D  TSQL] หนาจอจะปรากฏ [CT] [DCS]  
   2.กดปุม [F] และกดปุม 7(CODE) ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก    [ R  67.0 ]  ถึง  [ R  254.1 ]  เพื่อเปดโทนอนาล็อคภาคระบ  
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก   [ T  017N ]  ถึง  [ T  754N ]   
 [ T  017I ]    ถึง  [ T  754I  ]  เพื่อเปดโทนดิจิตอลภาคสง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งชองบันทึกคลื่นความถี่วิทยุ FM RADIO 
   1.กดปุม [F] และกดปุม 8(FM) จะปรากฏคลื่นวิทยุ [88-108MHz] 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN หรือ กดปุม Key Pad เลือกคลื่น 
ความถี่ FM Radioไดตามตองการ 
   3.กดปุม [F] หนาจอปรากฏชองบันทึก [001-025] 
   4.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกชองที่ตองการบันทึก  
   5.กดปุม [V/M] ยืนยัน 
หมายเหตุ : 1.กดปุม [V/M] เพื่อเลือกคลื่นวิทยุ FM Radio ที่บันทึกไว  
คําสั่งการใชงานเมนูหมายเลข 9 (SET) 
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power OFF-APO) 
   เปนคําสั่งที่ควบคุมการปดเครื่องอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานในชวงเวลาที่กําหนด 
ระบบจะปดเครื่องอัตโนมัติ กอนที่เครื่องจะถูกปด จะมีสัญลักษณ “APO” กระพริบ
พรอมกับเสียงเตือน  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 001[APO] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [1H-15H] เพื่อปรับเลือกเวลา 1ชั่วโมง 2 ชั่วโมงหรือ 15 ชั่วโมง ไดตามตองการ 
 [OFF]      เพื่อยกเลิกคําสั่งการปดเครื่องอัตโนมัติ 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การตั้งระบบปองกันการดักฟง (Scrambler) 
   เปนฟงกชัน่พิเศษเพื่อปองกันการดักฟงจากบุคคลที่ใชความถีเ่ดียวกันไมสามารถรับฟง
บทสนทนาของคุณไดรูเรื่อง 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 002[APRO] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [COMP]     การรับ-สงจะฟงไดตามปกติ 
 [SCRAMB]    การรับ-สงในระบบพิเศษเพื่อปองกันการดักฟง 
 [OFF]    เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
    4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปด/ปดระบบประหยัดพลังงาน (Power Battery Save) 
    เครื่องสามารถยืดเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ออกไปได โดยมีคําสั่งการทํางานดังนี้ 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 003[BATSAV] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON]     เพื่อเปดระบบประหยัดพลังงาน 
 [OFF]  เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การปองกันการกดคียสงซอน (Key PTT) 
   เปนฟงกชัน่ที่ปองกันการกดคียสง (Key PTT) ซอน ในขณะที่มีเครื่องกําลังสงออก
อากาศมายังเครื่องของคุณ คุณจะไมสามารถสงออกอากาศไดในขณะนั้นและเพื่อ
ปองกันการสนทนาซอนทําใหฟงไมรูเรื่อง    
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 004[BCLO] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON]  เพื่อเปดฟงกช่ันการปองกันการกดคียซอนเมื่อกดปุม (PTT) หนาจอปรากฏ [BCLO] 

        [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การเปด/ปดเสียงบี๊บเมื่อกดคียกด (Beep ON/OFF) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 005[BEEP] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON]    เพื่อเปดเสียง 
 [OFF]  เพื่อปดเสียง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปด/ปดเสียงสัญญาณ  Noise  ระดับ 1 
    เครื่อง TC-245FMA สามารถปองกันการรบกวนเสียงจากสภาพแวดลอมที่เขารบกวน
อุปกรณภายในเครื่องดวยคําสั่งนี้  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 006[CKSFT  1] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON] เพื่อเปดคําสั่ง 
 [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] หรือ ปุม [PTT] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปด/ปดการตัดเสียงสัญญาณ  Noise  ระดับ 2 
     เครื่อง TC-245FMA สามารถปองกันการรบกวนเสียงจากสภาพแวดลอมที่เขารบกวน
อุปกรณภายในเครื่องดวยคําสั่งนี้   
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 007[CKSFT  2] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON] เพื่อเปดคําสั่ง 
 [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] หรือ ปุม [PTT] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การตรวจเช็คแรงดันไฟของแบตเตอรี่ 
   เครื่อง TC-245FMA สามารถตรวจเช็คกําลังไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยูไดโดยไมตอง
ใชเครื่องมือวัดดวยคําสั่งนี้  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 008[DC  VLT]  
   3.กดปุม [F] หนาจอจะปรากฏกําลังไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู 
   4.กดปุมใดๆ เพื่อออกจากระบบ ยกเวนปุม [Moni] และ [Lamp] 
คําสั่งเปด/ปดการรับสัญญาณเมื่อรับฟงวิทยุ FM Radio 
   เครื่องสามารถตั้งระบบเปด/ปดไมใหมีสัญญาณเขามาในขณะที่คุณรับฟงวิทยุ FM ได
ดวยคําสั่งนี้ 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 09[DW] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ  [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [ON] เมื่อมีสัญญาณเขามาเครื่องสามารถรับ-สงไดปกติ 
 [OFF]  เครื่องสามารถสงไดปกติแตไมสามารถรับได  
  แตจะมีสัญลักษณ S-Meter ข้ึนเมื่อมีสัญญาณสงเขามา 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปด/ปดไฟหนาจอ 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 010[LAMP] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [KEY]      เมี่อกดปุมๆ ใดที่หนาจอ หรือปุม [LAMP] 
      ไฟจะติดคางนานเปนเวลา 5 วินาที จึงดับ  
 [CONT]   เพื่อเปดไฟตลอดเวลา กดปุม LAMP เพื่อเปด/ปดไฟ 
      เมื่ออยูในคําสั่ง [CONT]    
 [OFF]     เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
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การÅçÍ¤¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ØèÁ¡´µèÒ§æ  
    เครื่องสามารถทําการล็อคเฉพาะปุมที่คุณตองการได  ข้ึนอยูกับคําสั่งที่คุณเลือกดวย
คําสั่งนี้ 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 011[LOCK] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [K+S]  เพื่อทําการล็อคปุม [Key Pad] และ [UP/DOWN] 
 [PTT]  เพื่อทําการล็อคปุม [PTT] เพียงปุมเดียว 
 [KEY] เพื่อล็อคปุม [ Key Pad] ทั้งหมด    
 [ALL] เพื่อล็อคปุมควบคุมการทํางานของเครื่องทั้งหมด 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางานและกดปุมใดๆเพื่อออกจากระบบ 
หมายเหตุ:  กดปุม [F] คางประมาณ 3 วินาที หนาจอปรากฏ [ ]เครื่องจะเขาสูคําสั่ง
การล็อคการทํางาน ที่ไดเลือกไว 
การพิมพขอความเพื่อแสดงเวลาที่เปดเครื่อง 
   เครื่องสามารถพิมพตัวอักษรหรือตัวเลขได 5 ตัว ชื่อที่ตั้งไวจะปรากฏที่จอแสดงผล 
(LCD) เมื่อเปดเครื่อง ชื่อสามารถตั้งเปนชื่อคอลซายน หรือชือ่บุคคล 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 012[MSGSET] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเลือกตัวอักษรคุณสามารถเลือก 
“0” ถึง “9” หรือ  “A” ถึง “Z” 
   4.กดปุม [9] เพื่อเลื่อนไปพิมพอักษรดานขวา กดปุม [7] เพื่อเลื่อนไปพิมพอักษร
ดานซาย 
   5.ทําตามขั้นตอนขอที่ 3 และ 4 เพื่อต้ังชื่อไดตามตองการ 
   6.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งคาแสดงผลเมื่อเปดเครื่อง 
   เมื่อคุณเปดเครื่องคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณตองการแสดงบนหนาจอ LCD ได เชน 
กําลังไฟของแบตเตอรี่ หรือขอความที่คุณปอนเขาเครื่อง 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
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   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 016[OPNMSG] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [DC]     เพื่อแสดงกําลังไฟของแบตเตอรี่ 
 [MSG]    เพื่อแสดงขอความตามที่บันทึกไวตามคําสั่ง 013[[NM SET] 
 [OFF]    เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งชื่อชองบันทึกความจํา 
   เครื่องสามารถตั้งชื่อกับชองบันทึกความถี่ใหตรงกันเพื่อความสะดวกในการใชงาน ชื่อ
จะปรากฏที่จอแสดงผล (LCD) แทนที่ชองความถี่  
   1.เลือกชองบันทึกความจําที่ตองการตั้งชื่อ 
   2.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   3.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 014[NM SET] 
   4.การพิมพชื่อใหทําตามขั้นตอนการพิมพขอความเพื่อแสดงในเวลาที่เปดเครื่อง (ตาม
หนาที่ 21 ข้ันตอนที่ 3-6)  
      5.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน  
หมายเหตุ:  การตั้งชื่อชองความถี่ตองอยูในโหมดชองบันทึกความจําเทานั้น (ข้ันตอน
การตั้งชองบันทึกจําตามหนาที่ 26) 
การแกไขและการลบชื่อชองบันทึกความจํา 
   1.กดปุม [V/M] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกชองบันทึกความที่ตองการ
แกไข 
   2.ทําตามขั้นตอนขอที่ 2-3 ของการตั้งชื่อชองบันทึกความจํา กดปุม [F] 
   3.กดปุม [F] และกดปุม [9] หรือ [7] เพื่อเลื่อนแกไข หรือกดปุม [V/M] เพื่อลบชอง
บันทึกความจําที่เลือกไวตามขอ 1 (สามารถลบชื่อที่ตั้งไวไดทีละชื่อเทานั้น) 
   4..กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งคาแสดงชื่อบนหนาจอแสดงผล 
   เครื่องสามารถเลือกใหแสดงชองความถี่หรือชื่อที่ไดทําการบันทึกไวใหโชวหนา
จอแสดงผลเวลาใชงาน 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
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   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 013[NAME] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ FREQ]  เพื่อแสดงชองความถี่หนาจอแสดงผล 

[ALPHR]  เพื่อแสดงชื่อที่บันทึกไวตามหัวขอการตั้งชื่อบันทึกความจําหนา      
จอแสดงผล 

   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน  
การตั้งรหัสผานกอนเปดเครื่อง 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 018[PSWD  W] 
   3.กดปุม [F] กดปุม [Key Pad “0” ถึง “9”] เพื่อเลือกรหัสผานหรือ กดปุม [V/M] เพื่อ
แกไขหรืกดเลือกรหัสผานใหม  
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปด/ปดรหัสผานกอนเปดเครื่อง 
   เครื่อง TC-245FMA สามารถตั้งคําสั่งใหใสรหัสผานกอนเปดเครื่องไดเพื่อปองกัน
บุคคลที่คุณไมตองการใหใชเครื่องได  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 017[PS WD] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ON] เพื่อใสรหัสผานกอนเปดเครื่อง 
 [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งเสียง Melody เมื่อปลอยคียสง (PTT) 
   เครื่อง TC-245FMA สามารถตั้งเสียง Melody เมื่อกดคียสง (PTT)ไดโดยเสียง Melody 
จะดังขึ้นเมื่อปลอยคียสง (PTT) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 019[ROGER] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  
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เลือก [ON] เพื่อเปดคําสั่งการตั้งเสียง Melody 
 [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน     
การเปด/ปด เสียงสัญญาณรบกวน 
เครื่องสามารถปองกันเสียงซาในตอนทายของการรับ-สงสัญญาณ 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 021[STE] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก  [ON] เพื่อเปดคําสั่ง 
 [OFF] เพื่อยกเลิกคําสั่ง 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
คําสั่งการปองกันคียคาง  Time Out Timer (TOT) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 022[TOT] 
   3.กดปุม [F] และ¡´» [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN    
 
 
 
 
 
 
 
       
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
คําสั่งการยับยั้งการสงออกอากาศ  (TX INHIBIT) 
   เครื่องสามารถยับยั้งการสงออกอากาศได เพื่อปองกันการสงออกจากบุคคลที่คุณไม
ตองการ หรือเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่คุณสงออกอากาศโดยบังเอิญ  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
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   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 023[TX STOP] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  
เลือก [ON]    เพื่อเปดคําสั่งการหามสงออกอากาศ เมื่อคุณกดปุม [PTT] หนาจอปรากฏ 
(TX STOP) แสดงวาคุณไมสามารถสงสัญญาณออกอากาศได  

[OFF]  ยกเลิกการหามสงออกอากาศ 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน  
การเปด/ปดการตั้งคําสั่ง VOX (Hand-Free VOX) 
   ระบบ VOX  คือระบบที่คุณสามารถสงสัญญาณออกอากาศไดโดยไมตองกดปุมคียสง 
[PTT] เพียงแคพูดตามปกติ เครื่องจะสงออกอากาศโดยอัตโนมัติ  
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 024[VOX] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN  
เลือก [ON]    เพื่อเปดการทํางานระบบ VOX 
 [OFF]  เพื่อปดการทํางานระบบ VOX 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน  
การตั้งเวลาหนวงเมื่อจบการสนทนา (VOX Delay Time) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 025[VOX  D] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเลือกระดับเวลาหนวงหลังจาก
ที่หยุดการสนทนามี 1-4 ระดับ  
เลือก [ 1S ]     1 วินาที 
 [ 4S ]        4 วินาที 
    4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การปรับระดบัความไวในการรับ-สงสัญญาณ (VOX Gain Level) 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 026[VOX S] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเลือกระดับ 
ความไวในการรับ-สงสัญญาณดวยเสียงมี 1-8 ระดบั  
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เลือก  [VOX  1] ความไวในการรับ-สงสัญญาณเร็วสุด 
 [VOX  5] ความไวในการรับ-สงสัญญาณปานกลาง 
 [VOX  8] ความไวในการรับ-สงสัญญาณชาสุด  
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเลือกระบบการรบั-สงสัญญาณเมื่ออยูในคําสั่ง VOX 
   1.¡´»ØèÁ [F] áÅÐ¡´»ØèÁ 9(SET) ปรากฏคําสั่งการใชงาน 
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกเมนู 027[VXB] 
   3.กดปุม [F] และ¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN 
เลือก [NO] เมื่อมีสัญญาณสงเขามาคุณสามารถสงสัญญาณตอบกับไปในขณะนั้นได
โดยไมตองรอใหสัญญาณที่สงหยุด 

[OFF] เมื่อมีสัญญาณสงเขามาคุณไมสามารถสงสัญญาณตอบกับไปไดใน
ขณะนั้น คุณตองรอใหสัญญาณที่สงมาหยุดกอนจึงจะสามารถสงสัญญาณตอบกับได 
   4.กดปุม [F] หรือ เพื่อยืนยันการทํางาน 
การตั้งชองบันทึกความจํา (Memory Channel) 119 ชอง 
   1.เลือกชองความถี่ที่ตองการบันทึก 
เชน        
2.กดปุม [F] หนาจอปรากฏชองความถี่และชองความจํา [081-199 ชอง] 
เชน       
 
   3.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือกชองที่ตองการบันทึก   
เชน  
 
   4.กดปุม [V/M] เพื่อบันทึกชองความจํา 
การเรียกชองบันทึกความจํามาใชงาน  
   1.กดปุม [V/M] หนาจอจะปรากฏชองความถี่และชองที่บันทึกไว 
เชน  
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เพื่อเลือกชองบันทึกความจําที่ตั้งไว 
   3.กดปุม [V/M] อีกครั้ง เครื่องจะกลับไปยังชองความถี่ 
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การลบชองบนัทึกความจํา 
   1.เลือกชองบันทึกความจําที่ตองการลบ 
   2.ปดเครื่อง กดปุม [F] คางแลวเปดเครื่อง หนาจอปรากฏ [F0 ALLRST]  
   3.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือก [F2   MEMCLR] เพื่อลบ 
ชองบันทึกความจํา 
   4.กดปุม [F] เพื่อยืนยันการทํางาน 
การเปลี่ยนชองความถี่เปนชองสัญญาณ  
   1.ปดเครื่อง กดปุม [F] คางแลวเปดเครื่อง หนาจอปรากฏ [ALLRST  F0]  
   2.¡´»ØèÁ [ ]UP ËÃ×Í [ ]DOWN เลือก [F3   M-ONLY]  
    เชน     
    
    3.ทําตามขั้นตอนเดิมเพื่อกับไปยังชองความถี่ 
การปรับระดบักําลังสงโดยละเอียด 
   1.ปดเครื่อง  กดปุม [F] คางแลวเปดเครื่อง หนาจอปรากฏ [ALLRST FO] 
   2.กดหมายเลข 620000 หนาจอปรากฏ [TEST] 
   3.กดปุม 1 เพื่อปรับกําสง HI , กดปุม 3 เพื่อปรับกาํลังสง LOW  
   4.กดปุม  [ ]UP เพื่อเพิ่มกําลังสง,  [ ]DOWN เพื่อลดกําลังสง 
   5.กดปุม PTT แลว ปด/เปด เครื่องเพ่ือยืนยันการทํางาน  
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           µÑÇÍÂèÒ§» ัญËÒáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡éä¢¢Í§à¤Ã×èÍ§ 
                      » ัญËÒ                                                ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡éä¢   
        äÁèÁÕ¡ÓÅÑ§ä¿¿éÒ                     - áºµàµÍÃÕèÍÒ¨ÁÕä¿ÍèÍน ¤ÇÃà»ÅÕèÂนáºµ 
                                                        ËÃ×ÍªÒÃì¨áºµãËÁè 
                                                      - ÍÒ¨¨ÐãÊèáºµàµÍÃÕèäÁè¶Ù¡µéÍ§ ¤ÇÃãÊèãËÁè 
                                                        ãËé¶Ù¡µéÍ§ 
        ¶èÒ¹ËÁ´àÃçÇ                          - áºµàµÍÃÕèÍÒ¨àÊ×èÍÁ¤Ø³ÀÒ¾  
                                                      - µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃªÒÃì¨¶Ù¡µéÍ§ËÃ×ÍäÁè 
        äÁèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍÊ×èÍÊÒÃ       - µÃÇ¨ÊÍºãËéá¹èã¨ÇèÒµÑé§ªèÍ§¤ÇÒÁ¶ÕèµÃ§ 
        ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹ä´é                               ¡Ñº¼ÙéÍ×èนËÃ×ÍäÁè 
                                                      - ÍÒ¨¨ÐÍÂÙèÃÐÂÐ·Ò§ä¡Åà¡Ô¹·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶ 
                                                        µÔ´µèÍกันä é́ ¤ÇÃµÃÇ¨ÊÍºãËéáน èã¨ 
                                                      - µÃÇ¨ÊÍºÊÒÂÍÒ¡ÒÈËÃ×Í¢éÍµèÍËÅÇÁ 
                                                         ËÃ×ÍäÁè 
        ä é́ÂÔ¹àÊÕÂ§¢Í§¼ÙéÍ×è¹·ÕèàÃÒ          - ¤ÇÃà»ÅÕèÂนªèÍ§¤ÇÒÁ¶ÕèÂèÍÂ ÃÇÁ¶Ö§¼Ùé·ÕèàÃÒ 
        äÁèä´éµÔ´µèÍ´éÇÂ                       µÔ´µèÍ é́ÇÂãËéªèÍ§µÃ§¡Ñนãน¡ÅØèÁ 
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