
INSTRUCTION MANUAL

245 MHz FM TRANSCEIVER



      คำเตือน! อย่า ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุร่วมกับหูฟังแบบครอบหรือ
อุปกรณ์เสียงอ่ืนๆ ท่ีมีระดับเสียงสูงต่อเน่ืองเป็นเวลานาน หากท่านรู้สึก
ว่ามีเสียงดังในหูให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งาน
     คำเตือน! อย่า ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในขณะขับรถ ควรขับรถด้วย
ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย 
     คำเตือน! อย่า ใช้หรือสัมผัสเครื่องรับ-ส่งวิทยุด้วยมือเปียก อาจ
มีผลทำให้ไฟกระตุกหรืออาจทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย 
อย่า ใช้เครื่องรับส่งวิทยุในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
อย่า กดปุ่ม [PTT] โดยไม่มีความตั้งใจส่งสัญญาณ
ระวัง! เครื่องรับ-ส่งวิทยุจะร้อนข้ึนเม่ือใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน
อย่า ใช้หรือวางเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุในบริเวณท่ีจะถูกแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือในที่อุณหภูมิต่ำกว่า -200˚C หรือสูงกว่า +60˚C เครื่องรับ-ส่ง
วิทยุควรอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัยจากเด็กท่ีอาจมาใช้งานโดยไม่ระมัดระวัง

สำคัญ 

อ่าน  วิธีการใช้งาน และคำอธิบายต่าง ๆ ในหนังสือคู่มือนี�ให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนใช้เครื�อง
เก็บ   หนังสือคู่มือนี� เพื�อประโยชน์ในการใช้งาน 
ข้อควรระวัง

i

      อันตราย! อย่า ช็อตข้ัวของแบตเตอรี่แพ็ค      อย่า ใช้น้ำยาเคมี เช่น เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ในการทำความ
สะอาดจะ ทำให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย      คำเตือน! อย่า ถือเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้สายอากาศอยู่ใกล้หรือ

สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะใบหน้า หรือดวงตาในขณะ
ใช้งานส่งการใช้เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุให้ส่งสัญญาณได้ดี ควรพูดให้ไมโครโฟน
อยู่ห่างจากปากประมาณ 5-10ซม.(2-4นิ้ว)และเครื่องอยู่ในแนวตั้ง    

อย่า ถอดช้ินส่วนหรือดัดแปลงเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ เก็บเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ
ให้พ้นจากฝนตกหนัก และอย่าจุ่ม เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุลงในน้ำ เคร่ือง
รุ่นน้ีกันฝุ่น และกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54* แต่หากเคร่ืองตก-
หล่นจะไม่สามารถรับประกัน การกันฝุ่นและกันน้ำได้ต่อไป เน่ือง
จากอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นที่เครื่อง หรือในส่วนที่ผนึกกันน้ำ
เมื่อมี battery pack/case, สายอากาศ และ jack cover ติดอยู่
เท่านั้น ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องเม่ือจะไม่ใช้งานเป็น
เวลานานๆ แม้เม่ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุปิด ก็ยังมีกระแสไฟเล็กน้อย
ไหลในวงจร หากไม่ถอดแบตเตอรี่ออกก็จะทำให้แบตเตอรี่หมด 
ต้องนำไปชาร์จหรือเปล่ียนก้อนใหม่เม่ือจะใช้งาน 
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AntennaBattery pack*

Belt clip*Jack cover

(with screws)

Battery charger*

AC adapter*

* Not supplied, or the shape is different, depending on the version.

▪
1

อุปกรณ์ท่ีจัดมาพร้อมเคร่ืองมี ดังน้ี  

▪ การประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเคร่่ือง
สายอากาศ

ขันสายอากาศเข้าท่ีข้ัวต่อสายอากาศแล้ว
บิดให้เข้าล็อก

ระวัง :
  อย่าจับเฉพาะสายอากาศเพ่ือห้ิวถือ
  เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ
  การส่งโดยไม่ติดสายอากาศจะทำให้
  เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุเสียหาย
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Belt clip

Battery pack/case

คลิปเหน็บเข็มขัด
การติดคลิปเหน็บเข็มขัด :
ดันคลิปเข็มขัดเข้าท่ีล็อกตามลูกศรและมีเสียงคล๊ิก

การถอดคลิปเหน็บเข็มขัด :
ถ้าแพ็คถ่านติดอยู่กับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ให้ถอดแพ็คถ่านออก
จากตัวเคร่ือง
ยกสลักข้ึน     แล้วดันคลิปเหน็บเข็มขัดออกตามลูกศร

.

.

อุปกรณ์

1

2 1 2

1
2
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แพ็คถ่าน/กล่องถ่าน
การใส่แพ็คถ่าน/กล่องถ่าน :
   เล่ือนแพ็คถ่าน/กล่องถ่านเข้าตามลูกศร    ให้พอดี
   กับตัวเคร่ืองแล้วปิดลง
   เก่ียวสลักปิด    จนมีเสียงคล๊ิก

ท่ีปิดช่องเสียบข้างเคร่ือง
ปิดช่องเสียบข้างเคร่ืองเม่ือยังไม่ต่ออุปกรณ์เสริม :

ระวัง! หากเครื่องรับ-ส่งวิทยุเปียกหรือสกปรก 
ห้ามใส่ หรือถอดแพ็คถ่าน เพราะอาจมีน้ำ หรือฝุ่น
เข้าเคร่ือง/แพ็คถ่าน/กล่องถ่าน และจะทำให้เสียหาย
คำแนะนำ : ดูแลข้ัวแบตเตอร่ีให้สะอาดอยู่เสมอ

อุปกรณ์ 1

1

1

2

2

1

1

2

1 2

2
1

1
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การถอดแพ็คถ่าน/กล่องถ่าน :
ระวัง! สลักล็อกแพ็คถ่านน้ีแน่นมาก ต้องระวัง
ในการแกะออก อย่าใช้เล็บ ควรใช้ขอบเหรียญ 
หรือไขควงแกะออกด้วยความระมัดระวัง
   แกะสลักออก
   ยกแพ็คถ่านออกตามลูกศร
1
2

1

2

Latch

Battery pack/case

1

2

2

ปิดช่องเสียบ                             เปิดช่องเสียบ  
   ใช้แผ่นปิดท่ีจัดมาให้พร้อม              ใช้ไขควงขันน็อตออก
   เคร่ืองปิดท่ีช่อง [SP MIC]                เอาแผ่นปิดออก เพ่ือต่อ
   ขันน็อตปิดให้สนิท                        ใช้อุปกรณ์เสริม



▪ ด้านหน้า ด้านบน และด้านข้าง
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     หรือ cloning cable ไมโครโฟนและลำโพงภายใน
     เคร่ืองจะไม่ทำงานเม่ือเสียบต่ออุปกรณ์เสริม  ดูรายการอุปกรณ์
     เสริมหน้า 34 ต้องปิดเคร่ืองก่อน เสียบหรือถอดอุปกรณ์เสริม
     ท่ีช่องเสียบ [SP/MIC] 

     ช่องเสียบ SPEAKER/MICROPHONE [SP MIC]
     สำหรับเสียบต่ออุปกรณ์เสริม speaker-microphone, plug  adapter 
     cable 
    

สวิทช์ PTT [PTT]
กดค้างไว้เพ่ือส่ง, ปล่อยเพ่ือรับ

2 รายละเอียดเครื่อง

[ ]/[ ]

[ ]/[ ]

[ ]/[ ]

1

2
3

4

5

6

7

Function
display (p. 5)

Keypad (p.4)

Microphone

Speaker

1

2 3

4

5
6
7

8

8 ปุ่มล็อก [      ]
หลังจากกดปุ่ม [FUNC] (*), กดปุ่มล็อก 1 วินาที เพ่ือ ON หรือ 
OFF ฟังก์ช่ันล็อกปุ่มกด  

ปุ่มมอนิเตอร์ [MONI]
 กดค้างไว้เพ่ือเปิดสเควลซ์ช่ัวคราว เพ่ือมอนิเตอร์ความถ่ีใช้งาน 
 ในขณะกดปุ่มน้ี, กดปุ่ม            เพ่ือปรับระดับสเควลซ์
 ใส่รหัสหรือส่งรหัส DTMF code ‘A.’
ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง [   ]
กด 1 วินาที เพ่ือเปิดหรือปิดเคร่ือง
ปุ่ม UP/DOWN 
 กดเปล่ียนความถ่ีใช้งาน 
 เม่ือใช้งานในโหมดเมมโมร่ี  กดเลือกช่องเมมโมร่ี 
 ในขณะสแกน  กดเปล่ียนทิศทางการสแกน 
 ในขณะกดปุ่ม [MONI]  กดต้ังระดับสเควลซ์ 
 กดเลือกรายการใน Set mode, หรือ Initial Set mode 
 [   ] ใส่รหัสหรือส่งรหัส DTMF code ‘B.’’ 
 [   ] ใส่รหัสหรือส่งรหัส DTMF code ‘C.’’

หมายเหตุ: หน้าท่ีการทำงานของปุ่ม [VOL] และปุ่ม  
สามารถสับเปล่ียนกันได้ (ดูรายละเอียดหน้า 28) 

ปุ่มควบคุม [VOL]
      ปรับระดับเสียง 
      เลือกรายการและต้ังค่าใน Set mode, หรือ Initial Set mode

ข้ัวต่อสายอากาศ
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KEYPAD

   กดใส่ตัวเลขช่องใช้งาน
   กดใส่รหัสหรือส่งรหัส DTMF (หน้า 20)
   เลือกการทำงานในฟังก์ช่ันท่ี 2 ของปุ่ม ให้กดปุ่ม [FUNC] (*) ก่อน, 
   แล้วจึงกดปุ่มใช้งานน้ัน

[1]•[TONE](1)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘1’

    กดปุ่ม [FUNC] (*), กดเข้าฟังก์ช่ันโทน

รายละเอียดเครื่อง 2

[2]•[VOX](2)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘2’’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กด ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น VOX*  
    * ต้องต่อพ่วงกับ headset และ plug adapter 
[3]•[T.SCAN](3) 
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘3’’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเริ่ม tone scan
[4] ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘4’

[5] • [SCAN](5)
   ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘5’

   หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเริ่มสแกน
[6] • [SKIP](6)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘6’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), จัดเก็บหรือยกเลิกการตั้ง skip 
[7] • [PRIO](7)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘7’’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเริ่ม priority watch
 [8] • [SET](8)
     ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘8’’

     หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเข้า Set mode 
[9] • [H/M/L](9)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘9’’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเลือกกำลังส่ง สูง, กลาง หรือ ต่ำ
[0] • [DTMF-M](0)
    ใส่ตัวเลขและรหัส DTMF: ‘0’’

    หลังกดปุ่ม [FUNC] (*), กดเข้า DTMF memory mode
[*] • [FUNC](*)
     ใส่รหัส DTMF code: ‘*’  (หน้าจอแสดงอักษร: E)
     กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่นใช้งานท่ี 2 ของปุ่มใช้งานอื่น
[# ENT] • [MN.W] (# ENT)
    ใส่รหัส DTMF code: ‘#’ (หน้าจอแสดงอักษร: F)
    หลังจากกดหมายเลขช่อง (0-9), กดเพื่อตั้งช่อง
    กดเพื่อออกจาก Set mode หรือ Initial Set mode.



รูปแบตเตอรี่ 
    “        ” ปรากฏเม่ือเครื่องมีแพ็คถ่าน/กล่องถ่าน ติดอยู่
    “      ” ปรากฏเม่ือแบตเตอรี่ใกล้หมด ต้องชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค 
   หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกล่องถ่าน

  สัญลักษณ์แสดงการใช้ TONE 
      “ ♪” ปรากฏเม่ือใช้งาน Subaudible tone encoder 
      “      ”  ปรากฏเม่ือใช้ฟังก์ชั่น tone squelch 
      “       ”  ปรากฏเม่ือใช้ฟังก์ชั่น DTCS squelch 
      “      ”  ปรากฏพร้อมกับ “ หรือ “  ” 
เม่ือใช้ฟังก์ชั่น pocket beep (พร้อม CTCSS หรือ DTCS)

จอแสดงผล

�

2 รายละเอียดเครื่อง
▪

(Decimal Point)

Low Mid High

 

   สัญลักษณ์แสดงการรับ หรือช่องสัญญาณไม่ว่าง
      ปรากฏเม่ือได้รับสัญญาณ หรือสเควลซ์เปิด
      กระพริบในขณะใช้ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์ 
   ระดับสัญญาณ
      แสดงความแรงของสัญญาณท่ีได้รับ 

   อ่อน    ระดับสัญญาณท่ีได้รับ    แรง
   แสดงระดับกำลังส่ง

    อักษร MR 
    กระพริบในระหว่างสแกน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

1 2 3 4 5 6

7

8

9
11
12
13
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อักษร AO แสดงเม่ือใช้ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ 
อักษร  SKIP แสดงเม่ือช่องเมมโมรีท่ีเลือกถูกตั้งเป็นช่อง skip
อักษร F แสดงเม่ือเข้าการใช้งานในฟังก์ชั่นท่ี 2 ของปุ่มกด 
สัญลักษณ์แสดงการส่ง

แสดงตัวอักษร / ตัวเลข
    แสดงช่องใช้งาน, ช่ือช่อง, รายการใน Set modes และ ข้อมูลอ่ืนๆ
   • จุดทศนิยมกระพริบขณะสแกน
    แสดงหมายเลขช่อง DTMF ท่ีเลือก

รูปกุญแจ แสดงเม่ือใช้ฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด
อักษร VOX แสดงเม่ือใช้ฟังก์ชั่น VOX
อักษรแสดงระดับกำลังส่ง
   “H”  แสดงเม่ือใช้กำลังส่งสูง
   “M” แสดงเม่ือใช้กำลังส่งกลาง
    “L” แสดงเม่ือใช้กำลังส่งต่ำ



    ข้อควรระวัง (สำหรับแบตเตอรี่ BP-264 Ni-MH)
      อันตราย! ห้ามช็อตขั้ว (หรือขั้วชาร์จ) ของแพ็คถ่าน ต้องระวังเม่ือเก็บ
แพ็คถ่าน หรือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุรวมกับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น ใส่ในกระเป๋าถือ
รวมกับสร้อยคอ กระแสไฟอาจไหลไปยังวัตถุโลหะที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเหตุให้
ช็อตได้ ซ่ึงนอกจากจะทำให้แพ็คถ่านเสียหายแล้วตัวเคร่ืองก็จะเสียหายด้วย
     อันตราย! ห้ามเผาแพ็คถ่านที่ใช้แล้ว แก๊สภายในแบตเตอรี่อาจทำให้
ระเบิดได้ 
     อันตราย! ห้ามจุ่มแพ็คถ่านลงในน้ำ หากแพ็คถ่านเปียก ต้องเช็ดให้แห้ง
สนิทก่อนนำไปติดเข้ากับตัวเครื่องวิทยุ
ระวัง: การใช้แบตเตอร่ีต้องให้อยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ–5˚C ถึง +60˚C

มิฉะนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
ระวัง: แบตเตอร่ีอาจมีอายุการใช้งานส้ันลงหากปล่อยท้ิงไว้โดยไม่มีกระแสไฟ
เหลืออยู่ในแบตเตอร่ีเลย หรืออยู่ในบริเวณท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า +55˚C) 
หากจะเก็บแบตเตอร่ีโดยไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ต้องชาร์จแบตเตอร่ีไว้แล้ว
จึงถอดเก็บในท่ีแห้งและเย็น ซ่ึงมีช่วงอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บ ดังน้ี:
–20˚C ถึง +45˚C (1 เดือน)
–20˚C ถึง +35˚C (6 เดือน)
–20˚C ถึง +25˚C (1 ปี*)
* ควรต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุก 6 เดือน 
ทำความสะอาด ขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันสนิมหรือหน้าสัมผัสไม่ดี
ดูแล ขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
อาทิตย์ละคร้ังหากแบตเตอร่ี Ni-MH ดูเหมือนไม่มีกระแสไฟถึงแม้ว่าได้ชาร์จ
มาแล้ว ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อล้างกระแสไฟออกให้หมด แล้วชาร์จ
ให้เต็มอีกครั้ง หากแบตเตอรี่ยังเก็บไฟไว้ไม่ได้ (หรือเก็บได้น้อยมาก) ควร
ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปใช้งานเป็นครั้งแรก
ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานและอายุของ
แบตเตอรี่ 

▪

▪

�

3การชาร์จแบตเตอรี่
• อุณหภูมิท่ีแนะนำสำหรับการชาร์จ :
ระหว่าง +10˚C และ +40˚C (ชาร์จเร็ว: ใช้ BC-191) หรือ
ระหว่าง    0˚C และ +45˚C (ชาร์จช้า: ใช้ BC-192)
• ควรใช้แท่นชาร์จตามที่ระบุไว้เท่านั้น (BC-191 สำหรับชาร์จเร็ว, 
BC-192 สำหรับชาร์จช้า) อย่าใช้แท่นชาร์จของผู้ผลิตรายอื่นในแบต-
เตอร่ีแพ็คจะประกอบด้วยแบตเตอร่ีชนิดชาร์จได้ ให้ชาร์จแบตเตอร่ีก่อน
เริ่มใช้ในครั้งแรกหรือเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หากต้องการยืดอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
• หลีกเล่ียงการชาร์จเกิน ระยะเวลาในการชาร์จควรน้อยกว่า 48 ช่ัวโมง
• ใช้แบตเตอรี่ไปจนเกือบหมด แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อส่งไม่ได้
    ข้อควรระวัง (สำหรับแบตเตอรี่ BP-265 Li-Ion)
หากใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดควันไฟ หรือ
แบตเตอร่ีอาจโป่งบวม การใช้ไม่ถูกวิธียังจะเป็นเหตุให้แบตเตอร่ีเสียหาย
หรือลดประสิทธิภาพในการทำงานของแบตเตอรี่
อันตราย! ห้ามช็อตขั้ว (หรือขั้วชาร์จ) ของแพ็คถ่าน ต้องระวังเม่ือเก็บ
แพ็คถ่านหรือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุรวมกับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น ใส่ในกระเป๋า
ถือรวมกับสร้อยคอ กระแสไฟอาจไหลไปยังวัตถุโลหะที่อยู่ใกล้ๆ เป็น
เหตุให้ช็อตได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้แพ็คถ่านเสียหายแล้วตัวเครื่องก็จะ
เสียหายด้วย อันตราย! ต้องใช้แบตเตอร่ีและแท่นชาร์จ ICOM ซ่ึงได้รับ
การทดสอบและรับรองการใช้งานกับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ICOM เท่านั้น 

หากใช้แบตเตอรี่ปลอม หรือแท่นชาร์จปลอม อาจทำให้เกิดควันไฟ 
หรือเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ระเบิด
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3 การชาร์จแบตเตอรี่
     ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่
    อันตราย! อย่าทุบหรือบีบอัดแบตเตอรี่ อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ถูกอัดตก
กระแทกอย่างแรง หรือถูกกดทับอย่างหนัก เราอาจมองไม่เห็นความเสียหาย
ของแบตเตอร่ีจากภายนอก ถึงแม้ว่าภายนอกของแบตเตอร่ีแพ็คจะไม่แสดง
รอยแตก หรือความเสียหายอื่นๆ แต่เซลล์ที่อยู่ภายในอาจบวม แตกหรือ
เกิดไฟ
    อันตราย! ห้ามใช้หรือวางแบตเตอร่ีแพ็คไว้ในท่ีๆมีอุณหภูมิสูงกว่า+60˚C

จะทำให้แบตเตอร่ีมีอุณหภูมิสูงเช่น อยู่ใกล้ไฟหรือเตา อยู่ในรถยนต์ท่ีตากแดด
หรือท่ีๆถูกแดดโดยตรง อาจเป็นเหตุให้แบตเตอร่ีบวมหรือเกิดไฟ  อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไปอาจลดประสิทธิภาพในการทำงานของแบตเตอรี่หรือทำให้อายุ
ใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงอีกด้วย
    อันตราย! อย่าให้แบตเตอรี่โดนฝน หิมะ น้ำทะเล หรือของเหลวอื่นๆ 

อย่าชาร์จหรือใช้แบตเตอร่ีเปียก ถ้าแบตเตอร่ีเปียกต้องเช็ดให้แห้งสนิทก่อน
นำไปใช้
    อันตราย! ห้ามเผาแพ็คถ่านท่ีใช้แล้ว แก๊สภายในถ่านอาจทำให้ระเบิดได้
    อันตราย! ห้ามบัดกรีขั้วแบตเตอรี่ และ ห้ามดัดแปลงแบตเตอรี่แพ็ค
เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนและแบตเตอร่ีอาจระเบิด มีควัน หรือ เกิดไฟ
    อันตราย! ต้องใช้แบตเตอร่ีกับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน อย่า
นำแบตเตอรี่ไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือคู่มือนี้
    อันตราย! ถ้าของเหลวจากภายในแบตเตอรี่เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ 
ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด อย่าถูหรือขยี้ และไปพบแพทย์ทันที
    คำเตือน! หยุดใช้แบตเตอรี่ทันทีหากแบตเตอรี่มีกลิ่นผิดปกติ ร้อนขึ้น 

หรือมีสีมีรูปทรงผิดไป 
    คำเตือน! หากร่างกายสัมผัสกับของเหลวจากภายในแบตเตอรี่ ให้ล้าง
ด้วยน้ำสะอาดทันที

ระวัง: การใช้แบตเตอร่ีต้องให้อยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ –20˚C ถึง
+60˚C มิฉะน้ันจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีลดลง
ระวัง:  แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งานสั้นลงหากปล่อยท้ิงไว้โดยชาร์จ
เต็ม, ล้างกระแสไฟออกจากแบตเตอร่ีหมด, หรืออยู่ในบริเวณท่ีอุณหภูมิ
สูงเกินไป (สูงกว่า +50˚C) หากจะเก็บแบตเตอร่ีโดยไม่ใช้งานเป็นเวลา
นานๆ ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องหลังจากได้ดิสชาร์จแล้ว 
หรืออาจใช้แบตเตอรี่ไปจนมีสัญลักษณ์แสดงว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่
ครึ่งหนึ่ง และเก็บในที่แห้งและเย็น ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิและระยะเวลาใน
การเก็บ ดังนี้:
–20˚C ถึง +50˚C (1 เดือน)
–20˚C ถึง +35˚C (3 เดือน)
–20˚C ถึง +20˚C (1 ปี)

   คำเตือน! ห้ามนำแบตเตอรี่ใส่ในเตาไมโครเวฟ ภาชนะแรงดันสูง

หรือเตาไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟ ความร้อนสูง หรือทำให้แบตเตอร่ี
แตกบวม

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับการชาร์จ
    อันตราย! ห้ามชาร์จแบตเตอร่ีแพ็คไว้ในท่ีๆมีอุณหภูมิสูงเช่น อยู่ใกล้
ไฟหรือเตา อยู่ในรถยนต์ท่ีตากแดด หรือท่ีๆถูกแดดโดยตรง ในสภาพ
แวดล้อมเช่นนี้วงจร safety/protection ในแบตเตอรี่จะทำงาน และทำ
ให้แบตเตอรี่หยุดชาร์จ
    คำเตือน! อย่า ชาร์จหรือวางแบตเตอร่ีไว้ในแท่นชาร์จเกินกว่าระยะ
เวลาที่กำหนดไว้ให้ชาร์จ ถ้าแบตเตอรี่ยังชาร์จได้ไม่เต็มภายในระยะ
เวลาที่กำหนด ให้หยุดชาร์จและนำแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จก่อน 
หากยังชาร์จต่อไปเกินจากเวลาท่ีกำหนด อาจทำให้เกิดไฟ ความร้อนสูง
หรือทำให้แบตเตอรี่แตกบวม
    คำเตือน! ห้ามเสียบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ (แบตเตอรี่ติดอยู่กับเครื่อง) 
ท่ีเปียกหรือสกปรกลงในแท่นชาร์จ อาจทำให้ขั้วชาร์จแบตเป็นสนิม
หรือทำให้แท่นชาร์จเสียหาย แท่นชาร์จไม่ใช่แบบ waterproof
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ข้อควรระวัง: อย่าชาร์จแบตเตอร่ีนอกช่วงอุณหภูมิท่ีกำหนด BC-193
(+10˚C ถึง +40˚C) อาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนหรือแตกร้าว และยังทำ
ให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง Icom แนะนำ
การชาร์จแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิ +20˚C ก่อนนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปใช้
งานเป็นคร้ังแรก ต้องชาร์จแบตเตอร่ีให้เต็มเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้งานและอายุของแบตเตอรี่ 

   แท่นชาร์จ
    ชาร์จเร็วด้วยแท่นชาร์จรุ่น BC-191 สำหรับแบตเตอร่ีรุ่น BP-264 
แท่นชาร์จรุ่น BC-191 ใช้สำหรับชาร์จเร็วแบตเตอร่ี Ni-MH รุ่น BP-264
เท่านั้น ห้ามนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่รุ่นอื่น ระยะเวลาในการชาร์จ: 
ประมาณ 2 ชั่วโมง อุปกรณ์ท่ีต้องใช้เพิ่ม :
• AC adapter หรือ OPC-515L หรือ CP-23L DC power cable.

Turn OFF the power

ชาร์จช้าด้วยแท่นชาร์จรุ่น BC-192 สำหรับแบตเตอร่ีรุ่น BP-264 
แท่นชาร์จรุ่น BC-192 ใช้สำหรับชาร์จช้าแบตเตอรี่ Ni-MH 
รุ่น BP-264 เท่าน้ัน ห้ามนำไปใช้ชาร์จแบตเตอร่ีรุ่นอ่ืน ระยะเวลา
ในการชาร์จ (พร้อม 147S): ประมาณ 16 ชั่วโมง

Turn OFF the power

AC  adapter
(A different type,or no AC
adapter is supplied, de-
pending on the version.)

AC  adapter
(A different type,or no AC
adapter is supplied, de-
pending on the version.)

Screws*
(Self tapping screw:
3.5x at least 30mm.)
*Purchase separately.
Using screws is 
recommended to 
secure the charger.

Screws*
(Self tapping screw:
3.5x at least 30mm.)
*ควรใช้สกรูยึดเพื่อให้มี
ความม่ันคง

Charge indicator
• Lights orange : While charging
• Lights green : Charging is completed.

The optional OPC-515L 
(for DC power source) or 
CP-23L (for 12V cigarette
lighter socket) can be used
instead of the AC adapter.

ไฟแสดงการชาร์จ
• ไฟเขียวขณะชาร์จ
NOTE:
ไฟแสดงการชาร์จจะไม่ดับ
แม้เมื่อชาร์จเต็มแล้วThe optional OPC-515L 

(for DC power source) or 
CP-23L (for 12V cigarette
lighter socket) can be used
instead of the AC adapter.

Transceiver

Transceiver

Battery pack

Battery pack

อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่ม :
•  AC adapter หรือ OPC-515L DC power cable.

Charging time period differs
depending on the input voltage.
12V    : Approx. 36 hours
13.8V  : Approx. 21 hours
16 V    : Approx 16 hours



   Battery case (BP-263)
ใส่แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ ขนาด AA (LR6) 6 ก้อน ในกล่องถ่าน (BP-263)
ดังนี้
    หากกล่องถ่านติดอยู่กับเครื่อง ให้ถอดออกจากเครื่องก่อน 
    ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA (LR6) 6 ก้อน   
     • ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์เท่านั้น      
     • ตรวจดูข้ัวแบตให้ตรงกัน
    ใส่กล่องถ่านเข้ากับตัวเครื่อง

�

3 การชาร์จแบตเตอรี่ 
    ชาร์จเร็วด้วยแท่นชาร์จรุ่น BC-193 สำหรับแบตเตอร่ีรุ่น BP-265 
แท่นชาร์จรุ่น BC-193 ใช้สำหรับชาร์จเร็วแบตเตอร่ี Li-Ion รุ่น BP-265
เท่านั้น ห้ามนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่รุ่นอื่น ระยะเวลาในการชาร์จ: 
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่ม :
• AC adapter หรือ OPC-515L หรือ CP-23L DC power cable.

Transceiver

Turn OFF the power

Battery pack

สำคัญ: ตรวจดูแถบข้างแพ็คถ่านที่เสียบลงในแท่นชาร์จต้องให้
พอดีกับรางในแท่นชาร์จ

Guide rail

Tabs

▪

  

ระวัง! ที่ขั ้วลบใน battery case
มีส่วนท่ียื่นออกมาต้องระวังไม่ให้
บาดนิ้วเม่ือใส่แบตเตอรี่ 

1
2

3

AC  adapter

Screws*
(Self tapping screw:
3.5x at least 30mm.)
*ควรใช้สกรูยึดเพื่อให้มี
ความม่ันคง

ไฟแสดงการชาร์จ
• ไฟสีส้มขณะชาร์จ
• ไฟสีเขียวชาร์จเต็มแล้ว

The optional OPC-515L 
(for DC power source) or 
CP-23L (for 12V cigarette
lighter socket) สามารถใช้แทน
AC adapter 

ระวัง: เม่ือใช้ OPC-515L DC power cable
ห้าม ต่อสาย OPC-515L กับแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว จะทำให้แท่น
ชาร์จเสียหาย 
สายขาว :     สายดำ : -+



��

การชาร์จแบตเตอรี่ 3
ข้อควรระวัง
• แบตเตอรี่ท่ีใส่ในกล่องถ่าน ต้องเป็นยี่ห้อและชนิดเดียวกัน มีขนาด
   ความจุเท่ากัน และห้ามนำแบตเตอรีใหม่และแบตเตอร่ีเก่ามาใช้ร่วมกัน 
• ดูแลข้ัวแบตเตอร่ีให้สะอาดอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดข้ัวแบตเตอร่ี
   อาทิตย์ละครั้ง
• ห้ามเผาเซลล์แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้ว แก๊สภายในถ่านอาจทำให้แตกร้าวได้
• อย่าให้กล่องถ่านโดนน้ำ ถ้ากล่องถ่านเปียกต้องเช็ดให้แห้งสนิทก่อน
  นำไปใช้
• ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีฉนวนหุ้มเสียหาย

ข้อมูลของแบตเตอรี่
    ระยะเวลาในการใช้งาน 

*1 เม่ือตั้งฟังก์ชั่น power save ไว้ท่ี “P–S.At,” และคำนวน
ระยะเวลาในการใช้งานตามเงื่อนไขดังนี้;
      ส่ง : รับ : สแตนบาย = 5 : 5 : 90
*2 ระยะเวลาในการใช้งานข้ึนอยู่กับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ท่ีใช้

Battery pack/case *1

BP-263

BP-264

BP-265

    Battery Icon (สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่) 
สัญลักษณ์                          สภาวะแบตเตอรี่

 แบตเตอรี่มีมากพอ

   กล่องถ่านสำหรับใส่แบตเตอรี่               -*2
อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) 6 ก้อน

   7.2V            1400mAh         13ชม.(ประมาณ)

   7.4V         1900mAh (min)    18.5ชม.(ประมาณ)
    2000mAh (typ.)      

แบตเตอรี่ใกล้หมด ต้องชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค หรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ในกล่องถ่าน

▪
หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองใช้กับกล่องถ่าน (battery case) ต้องปิดฟังก์ช่ัน
battery protection ใน Initial Set mode 

ถึงแม้ว่าได้ปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุแล้ว ในเครื่องก็ยังคงใช้กระแส
ไฟเล็กน้อยไหลเวียนอยู่  ดังนั้น หากจะไม่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
เป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่หรือกล่องถ่านออก มิฉะนั้น
แบตเตอรี่จะหมด

แรงดัน           ความจุ         ระยะใช้งาน



   เลือกช่องใช้งาน
   เลือกโดยใช้ปุ่ม      หรือ  
       กดปุ่ม      หรือ      เลือกช่องท่ีต้องการ
       • กดปุ่ม      หรือ      ค้างไว้จะทำให้เลือกช่องได้เร็วข้ึน

   ในขณะกดปุ่ม [MONI], กดปุ่ม       หรือ        ปรับสเควลซ์
   • “SqL 1” รับสัญญาณได้มาก รับสัญญาณอ่อนๆ ได้ อาจมีเสียงซ่า
      ส่วน “SqL10” สเควลซ์ลึก ไม่มีเสียงซ่ากวน แต่อาจรับได้ เฉพาะ
      สัญญาณท่ีแรง และ “SqL 0” คือสเควลซ์เปิด

ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์ใช้สำหรับการฟังสัญญาณอ่อนๆ หรือเป็นการ
เปิดสเควลซ์เอง โดยไม่มีผลต่อระดับสเควลซ์ที่ได้ตั้งไว้ ถึงแม้อยู่
ในฟังก์ชั่น mute เช่นเม่ือใช้โทนสเควลซ์ 
    กดปุ่ม [MONI] ค้าง เพื่อมอนิเตอร์ความถี่ใช้งาน
    • “    ” กระพริบในระหว่างใช้ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์

▪▪

▪

▪
[ ]   [ ]
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4 การใช้งาน
    เปิดเครื่อง
    กดปุ่ม [    ]  1 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

    ปรับระดับเสียง
    หมุน [VOL] เพื่อปรับระดับเสียง
      • ถ้าสเควลซ์ปิด ให้กดปุ่ม [MONI] ค้างไว้ในขณะปรับระดับเสียง
      • หน้าจอจะแสดงระดับเสียง ในขณะปรับ 

▪   ปรับระดับสเควลซ์

   ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์

▪
[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

  [ ]

  [ ]

   เลือกโดยใช้ keypad
   กดปุ่มใส่หมายเลขเลือกช่องท่ีต้องการ จากช่อง 10 ถึง 80
   ถ้าเลือกช่อง 1 ถึง 9 ให้ใส่เลข 0 ก่อน แล้วกดปุ่ม
   หมายเลขช่องท่ีต้องการ 
   • กดหมายเลขช่องและกดปุ่ม [#ENT](MN.W) 
      เป็นการเลือกช่องเช่นเดียวกัน



▪
▪
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การใช้งาน 4

Push

Push

   การรับ
ควรตรวจดูว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ BP-264 หรือ BP-265 เต็ม หรือ
ใส่ถ่านอัลคาไลน์ในกล่องถ่าน BP-263 แล้ว
   กดปุ่ม [   ] 1 วินาที เปิดเครื่อง
   เลือกช่องใช้งาน
   หมุน [VOL] ปรับระดับเสียง
   • ถ้าสเควลซ์ปิด ให้กดปุ่ม [MONI] ค้างไว้ในขณะปรับระดับเสียง
    ปรับระดับสเควลซ์
    • ในขณะกดปุ่ม [MONI], กดปุ่ม            ปรับสเควลซ์
    • หน้าจอ LCD แสดงระดับสเควลซ์ในขณะปรับ
    • “SqL 1” รับสัญญาณได้มาก รับสัญญาณอ่อนๆ ได้ 
อาจมีเสียงซ่า  ส่วน “SqL10” สเควลซ์ลึก ไม่มีเสียงซ่ากวน 
แต่อาจรับได้ เฉพาะสัญญาณท่ีแรง และ “SqL 0” คือสเควลซ์เปิด

• ตัวอย่าง ท่ี 1-เลือกช่อง 12

• ตัวอย่าง ท่ี 2-เลือกช่อง 8

    การส่ง
     คำเตือน: การส่งสัญญาณโดยไม่มีสายอากาศจะทำให้เครื่อง
     รับ-ส่งวิทยุเสียหาย
     หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการแทรกกวน, ควรกดปุ่ม [MONI]
     ฟังสัญญาณในช่องนั้นก่อนการส่ง 
1

1

2

2
3

4

5   เม่ือได้รับสัญญาณ:
    • สเควลซ์เปิดและได้ยินเสียง   
    • หน้าจอแสดงระดับความแรงของสัญญาณท่ีได้รับ 

  ปรับระดับเสียง

  สำหรับปรับระดับสเควลซ์ 

1
2

3

4

4

  เปิดเครื่อง
เลือกช่องใช้งานรับ
ปรับระดับสเควลซ์

เลือกช่องใช้งาน
กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [H/M/L](9) เลือกกำลังส่งสูง
(5.5 วัตต์), กลาง (2.5 วัตต์) และต่ำ (0.5 วัตต์)
 • “ H,” “M,” หรือ “ L” ปรากฏตามกำลังส่งที่เลือก
 • เม่ือเปลี่ยนช่องใช้งาน กำลังส่งจะกลับไปตามท่ีตั้งไว้ใน
    CS-80FX Cloning Software

[ ]/[ ]



    การกำหนดหน้าที่ปุ่ม [VOL] 
ปุ่ม [VOL] สามารถใช้เลือกช่องได้แทนปุ่ม     หรือ    
และเม่ือใช้ปุ่ม [VOL] เป็นปุ่มเลือกช่อง ปุ่ม      หรือ   
จะใช้เป็นปุ่มปรับระดับเสียง

   ฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด
เป็นฟังก์ช่ันการป้องกันการกดเปล่ียนช่องใช้งานหรือกดปุ่มใช้งาน
โดยไม่ตั้งใจ
   กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [     ] 1 วินาที เพ่ือ ON หรือ OFF 
   ฟังก์ชั่นล็อก
   • “     ” ปรากฏเม่ือใช้ฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด
   • ปุ่ม [   ], [VOL], [MONI], [PTT] และ [FUNC](*) กับ [    ] 
        ยังสามารถใช้ได้ในขณะล็อกปุ่มกด

▪

[ ] 

[ ] 

  [ ]

  [ ]

▪
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4 การใช้งาน 

  ถ้า TX inhibit ของช่องนั้นตั้งไว้ท่ี ON จะส่งสัญญาณไม่ได้ 
  (ตั้งใน CS-80FX Cloning Software)

    คำเตือน! หากใช้เคร่ืองกับกล่องถ่าน BP-263 ถ้าส่งบ่อยๆ หรือ
ส่งต่อเนื่อง อาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัดและไหม้ หากตั้งเวลาตัด
การส่ง (time-out timer) ไว้ท่ี OFF หรือตั้งเวลาไว้นาน ต้องระวัง
การกดส่งเป็นเวลานานๆ 
• แนะนำให้ตั้งกำลังส่งไว้ท่ีกลาง หรือต่ำ 

Appears

3

4

5

   กดสวิทช์ [PTT] ค้างไว้เพื่อส่ง
     • “Tx” ปรากฏในขณะส่ง
     •  หน้าจอแสดงระดับกำลังส่ง
   พูดท่ีไมโครโฟนด้วยเสียงปกติ
    • อย่า ถือวิทยุใกล้ปากเกินไป หรือพูดเสียงดังเกินไป 
       อาจทำให้สัญญาณเพี้ยน 
   ปล่อยสวิทช์ [PTT] กลับไปท่ีการรับ

 ปล่อยรับ
 พูดท่ีไมโครโฟน                        
    
 1
2

3

4
5

 กดมอนิเตอร์

 เลือกช่องใช้งาน
เลือกกำลังส่ง

 กดส่ง

[ ]   [ ]1   ในขณะกดปุ่ม     และ      กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเข้า
   Initial Set mode



  กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Initial Set mode
   รายละเอียดหน้าท่ีของปุ่ม [VOL] และ            ตาม option 
   ข้างล่างนี้ 

   กดปุ่ม      หรือ      เลือกรายการ dial assignment (tOP)
   หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option

▪

[ ]/[ ]

[ ] 

[ ] 

  [ ]

  [ ]
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การใช้งาน 4

[VOL] 

[VOL] functions as the volume control. 

[VOL] functions as the channel selector. 

    กดปุ่ม      หรือ      เลือกรายการ lockout (RLO)
    หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option ของฟังก์ชั่น lockout
    • “RLO.OF” : ให้ส่งได้, ถึงแม้ช่องนั้นไม่ว่าง
    • “RLO.RP” : ส่งไม่ได้เม่ือช่องใช้งานไม่ว่าง ยกเว้นเม่ือได้รับ
                       

    • “RLO.bU” : ส่งไม่ได้ขณะได้รับสัญญาณ
    กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Initial Set mode

Option [VOL] [ ]/[ ]

tOP.VO

tOP.di

ปรับเสียง                     เลือกช่อง
เลือกช่อง                     ปรับเสียง

The RP Lockout function is ON. 

[VOL] 

1

2

4

[ ]   [ ]2
3 3

4

   ฟังก์ชั่น Lockout 
ฟังก์ชั ่น lockout ช่วยป้องกันการแทรกกวนไปยังสถานีอื ่นโดย
การห้ามส่งเมื่อช่องนั้นไม่ว่าง ฟังก์ชั่นนี้ตั้งได้ใน Initial Set mode.
   ในขณะกดปุ่ม        และ       กดปุ่มเปิดเคร่ืองเพ่ือเข้า Initial Set mode

สัญญาณท่ีมาพร้อมกับ subaudible tone ท่ีตรงกัน



   โปรแกรมชื่อช่อง
สามารถโปรแกรมตัวอักษรและตัวเลขเป็นช่ือช่องได้ เพ่ือให้สะดวกแก่
การใช้งาน ชื่อช่องที่โปรแกรมไว้จะแสดงที่หน้าจอแทนหมายเลขช่อง
แต่ละชื่อใช้ตัวอักษรได้ 5 ตัว 
   กดปุ่ม      หรือ      เลือกช่องท่ีจะโปรแกรมชื่อ 
   กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [MN.W](# ENT) 1 วินาที 
    เข้าโหมดการโปรแกรมชื่อ

▪

[ ]   [ ]
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4 การใช้งาน 

[VOL] 

   หมุนปุ่ม [VOL] เลือกอักษร 

• Cursor กระพริบสำหรับอักษรตัวแรก

• อักษรตัวท่ีเลือกกระพริบ
• กดปุ่ม      เลื่อนไปทางขวา  กดปุ่ม      เลื่อนไปทางซ้าย

▪ ตัวอักษรที่ใช้ได้

(J)

(W)

(0)

( I )

(V)

(9)

(A)

(n)

(1)

( + )

(H)

(U)

(8)

( : )

(C)

(P)

(3)

( = )

(F)

(S)

(6)

( ( )

(G)

(t)

(7)

( ) )

(d)

(q)

(4)

( ∗ )

(k)

(X)

(L)

(y)

(m)

(Z)

(b)

(O)

(2)

( - )

(E)

(R)

(5)

( / ) (Space)

1
2

[ ]   [ ]

3

    ทำตามข้ันตอนท่ี    ซ้ำ จนได้ชื่อท่ีต้องการ

   กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก programming mode
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5สแกน
   รูปแบบการสแกน
การสแกนเป็นการค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้กำหนดช่อง
ใช้งานได้เหมาะสม รูปแบบการสแกนของเครื่องรุ่นนี้มี 2 แบบ คือ 
channel scan และ priority watch

(SKIP) CHANNEL SCAN

SKIP SKIP

Ch 2

Ch 1

Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6

Ch 11Ch 80 Ch 10 Ch 9 Ch 8

Ch 7

PRIORITY WATCH (p.17)

5 seconds

Priority
channel

Operating
channel

   Channel scan
เป็นการสแกนช่องใช้งานทุกช่อง ยกเว้นช่องท่ีตั้งไว้เป็นช่อง skip 
จะสแกนข้ามไป
    กดปุ่ม [FUNC] (*), แล้วกดปุ่ม [SCAN](5) เพื่อเริ่มสแกน
    • ถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทางการสแกน ให้กดปุ่ม      หรือ    
       ยกเลิกการสแกนโดยกดปุ่มใดๆ ยกเว้นปุ่ม [    ],              , 
       [FUNC], [    ] หรือ [MONI]

   ตั้งช่อง skip 
เป็นช่องท่ีถูกต้ังให้สแกนข้ามไป เพ่ือช่วยให้สแกนช่องท่ีต้องการเร็วข้ึน
    เลือกช่องท่ีต้องการตั้งเป็นช่อง skip
    กดปุ่ม      หรือ      เลือกช่อง
    กดปุ่ม [FUNC] (*), แล้วกดปุ่ม [SKIP](6) เพื่อตั้ง skip ON
    หรือ OFF.
    • “SKIP” ปรากฏเม่ือช่องนั้นถูกตั้งเป็นช่อง skip

Appears

   ตั้งการเริ่มสแกนใหม่
เป็นการตั้งเวลาเริ่มสแกนใหม่หลังจากเครื่องหยุดรับสัญญาณใน
ระหว่างสแกน ตั้งได้ 2 แบบ คือ Pause scan และ Timer scan 
โดยเลือกใน Set mode
    กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
    กดปุ่ม      หรือ      เลือกรายการ scan pause timer (SCt หรือ SCP)
    หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option ของ scan pause
    • Pause scan
     เคร่ืองหยุดสแกนจนกระท่ังสัญญาณท่ีได้รับหายไป และจะเร่ิม
     สแกนใหม่หลังจากนั้น 2 วินาที
     • Timer scan
      เครื่องหยุดสแกน 5 วินาที, 10 วินาที หรือ 15 วินาที แล้ว
      เริ่มสแกนใหม่ 

1

1

1

2

2

3
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5 สแกน

[VOL] Pause scan 

Timer scan (15 seconds)

    Priority watch
เป็นการเช็คสัญญาณของช่องที่กำหนดเป็นช่อง priority ทุก 5 วินาที
ต้องตั้งช่อง priority ไว้ก่อน โดยใช้ CS-80FX CLONING SOFTWARE
    กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [PRIO](7) เพื่อเริ่มเช็คสัญญาณ 
   • จุดทศนิยม “.” ท่ีตัวอักษร/ตัวเลข กระพริบ 
   • เมื่อตรวจพบสัญญาณในช่อง Priority เครื่องจะหยุดเช็คสัญญาณ
      และเริ่มเช็คใหม่ตามเวลาการเริ่มสแกนใหม่ท่ีตั้งไว้ 
    ยกเลิกการเช็คสัญญาณ, กดปุ่มใดๆ ยกเว้นปุ่ม [   ],  
[FUNC], [    ] หรือ [MONI]

Operating channel Priority channel

5 seconds

หมายเหตุ : เมื่อเริ่ม Priority watch ฟังก์ชั่นโทนจะ OFF โดยอัตโนมัติ
และกำลังส่งจะกลับไปตามที่ตั้งไว้ใน CS-80FX CLONING SOFTWARE 
โดยอัตโนมัติ

1

2

4  กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode



    Setting CTCSS tone or DTCS code
   กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
   กดปุ่ม       หรือ      เลือกรายการ CTCSS tone (Ct) หรือ 
   DTCS code (dt).
   • “    ” กระพริบเม่ือเลือกรายการ CTCSS tone และ “     ” 
      กระพริบเม่ือเลือกรายการ DTCS code 
   หมุนปุ่ม [VOL] เลือก CTCSS tone หรือ DTCS code.
   กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode

▪
[ ]   [ ]

��

6TONE SQUELCH AND POCKET BEEP
   Tone/DTCS squelch and pocket beep
   Tone squelch and DTCS squelch
โทนสเควลซ์ (CTCSS) หรือ DTCS squelch จะเปิดเม่ือได้รับสัญญาณ
ท่ีมาพร้อมกับโทน CTCSS หรือรหัส DTCS ท่ีตรงกัน เคร่ืองท่ีใช้โทนจะ
สแตนบายเงียบจนกว่าจะได้รับสัญญาณเรียกท่ีมีโทนหรือรหัสตรงกัน 
ความถี่โทนสามารถตั้งสำหรับใช้งาน  Subaudible tone encoder  
(“  ”) และ tone squelch (“   ”)/pocket beep (“   ”)

• CTCSS tones ท่ีแนะนำ 

• DTCS code ท่ีแนะนำ 

(unit: Hz) 

67.0

69.3

71.9

74.4

77.0

79.7

82.5

85.4

88.5

91.5

94.8

97.4

100.0

103.5

107.2

110.9

114.8

118.8

123.0

127.3

131.8

136.5

141.3

146.2

151.4

156.7

162.2

167.9

173.8

179.9

186.2

192.8

203.5

210.7

218.1

225.7

233.6

241.8

250.3

023

025

026

031

032

043

047

051

054

065

071

072

073

074

114

115

116

125

131

132

134

143

152

155

156

162

165

172

174

205

223

226

243

244

245

251

261

263

265

271

306

311

315

331

343

346

351

364

365

371

411

412

413

423

431

432

445

464

465

466

503

506

516

532

546

565

606

612

624

627

631

632

654

662

664

703

712

723

731

732

734

743

754

DTCS code setting

CTCSS tone setting[VOL] 

1
2

3
4

♪
     Pocket beep
ฟังก์ช่ัน pocket beep ใช้ subaudible tones หรือ DTCS codes สำหรับ
การเรียก และสามารถใช้เป็น “common pager” เพื่อแจ้งให้ทราบว่า
มีผู้เรียกมาในขณะท่ีไม่ได้อยู่ท่ีเครื่อง



  Operation
  เลือกช่องใช้งาน 
  กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [TONE](1)  เพื่อตั้ง CTCSS tone 
  หรือ DTCS code
  • ทำตามขั้นตอนท่ี    ซ้ำหลายๆ คร้ัง เพ่ือใช้ฟังก์ช่ันโทนท่ีต้องการ

  [ ][ ] 
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6 TONE SQUELCH AND POCKET BEEP
    Setting DTCS polarity
การใช้งาน DTCS สามารถตั้ง polarity ได้เช่นเดียวกับการตั้ง code 
ถ้าสัญญาณที่ได้รับมี polarity ต่างกัน สเควลซ ์DTCS ก็จะไม่เปิด 
ถึงแม้สัญญาณนั้นมี DTCS code ตรงกัน 
   กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
   กดปุ่ม        หรือ       เลือกรายการ DTCS polarity (dtP)

Function OFF

: Push        , and then        .

Tone squelch with
pocket beep

Tone squelch

DTCS squelch

DTCS squelch with
pocket beep

Subaudible tone encoder

    ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อไปตามปกติ 
 

1
2

3

4

5

   หมุนปุ่ม [VOL] เลือก polarity จาก “dtP.nn” (TX และ RX normal),
   “dtP.nR” (TX: normal, RX: reverse), “dtP.Rn” (TX: reverse, 
   RX: normal) และ “dtP.RR” (TX และ RX reverse).

TX and RX: Normal polarity TX: Normal, RX: Reverse 

TX: Reverse, RX: Normal TX/RX: Reverse polarity 

  กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode
 

1
2

2

3

4

เม่ือได้รับสัญญาณท่ีมีโทน หรือ code ตรงกัน สเควลซ์จะเปิด 
และได้ยินสัญญาณ 
• เม่ือใช้ฟังก์ชั่น pocket beep มีสียงบี๊บและ “  ” กระพริบ 
   ถ้าต้องการให้เสียงหยุดและหยุดกระพริบ ให้กดปุ่มใดปุ่มหน่ึง 
• เม่ือได้รับสัญญาณท่ีมี tone/code ไม่ตรงกัน สเควลซ์จะ
  ไม่เปิด แต่หน้าจอยังแสดงระดับความแรงของสัญญาณ
• ต้องการเปิดสเควลซ์เอง ให้กดปุ่ม [MONI] ค้าง
กดปุ่ม [PTT] พูดตอบ

หมายเหตุ : ฟังก์ช่ันโทนจะ OFF โดยอัตโนมัติเม่ือเปล่ียนช่องใช้งาน



   Tone scan
จากการสแกน pocket beep หรือใช้ฟังก์ชั่นสเควลซ์การกำหนด 
subaudible tone ท่ีจะใช้เปิดสเควลซ์ 
    เลือกช่องท่ีจะเช็คความถี่โทน หรือรหัส DTCS 
    กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [TONE](1) จนเลือกได้ฟังก์ชั่นโทน
    ท่ีต้องการ 
    - ไม่มีสัญลักษณ์ : ไม่สามารถใช้
    - “    ”: Subaudible tone encoder 
    - “    ” : CTCSS tone encoder หรือ decoder
    - “     ” : DTCS code encoder หรือ decoder
    • สามารถใช้ tone scan ได้ ถึงแม้ไม่ได้เลือกฟังก์ชั่นโทน  
    กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [T.SCAN](3) เพื่อเริ่ม tone scan
    • ถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทางการสแกน ให้กดปุ่ม       หรือ   
    เม่ือความถ่ีโทนหรือ DTCS code ตรงกัน, สเควลซ์จะเปิด และเม่ือ
    ความถี่โทนหรือรหัสจะถูกโปรแกรมไว้ชั่วคราว
    • Decoded CTCSS tone frequency หรือ DTCS code ถูกใช้ขึ้น
       อยู่กับชนิดของฟังก์ชั่นโทนท่ีเลือกในข้อ  
    ยกเลิกการสแกนโดยกดปุ่มใดๆ ยกเว้นปุ่ม [    ],            ,[FUNC],
    [      ] หรือ [MONI]

   Subaudible tone encoder
เป็นการส่งสัญญาณท่ีมี Subaudible tone ซึ่งต้องโปรแกรมไว้ก่อน
   กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
   กดปุ่ม       หรือ      เลือกรายการ Subaudible tone encoder (rt)

▪

▪
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TONE SQUELCH AND POCKET BEEP 6
หมุนปุ่ม [VOL] เลือก Subaudible tone

88.5 Hz subaudible tone 

[VOL] 

• รายการความถี่ Subaudible tones                  (unit: Hz)
67.0

69.3

71.9

74.4

77.0

79.7

82.5

85.4

88.5

91.5

94.8

97.4

100.0

103.5

107.2

110.9

114.8

118.8

123.0

127.3

131.8

136.5

141.3

146.2

151.4

156.7

159.8

162.2

165.5

167.9

171.3

173.8

177.3

179.9

183.5

186.2

189.9

192.8

196.6

199.5

203.5

206.5

210.7

218.1

225.7

229.1

233.6

241.8

250.3

254.1

1

1

2

2

2

3

3

4

5

4

♪

กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode
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7 DTMF MEMORY 
   การโปรแกรมรหัส DTMF 
รหัส DTMF ใช้เพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ หรือรหัสควบคุมเครื่อง
รุ่นนี้มีช่องเมมโมรี่รหัส DTMF 16 ช่อง (d0 – d9, dA, db, dC, dd,
dE และ dF) เพ่ือจัดเก็บรหัส DTMF ท่ีใช้บ่อย ส่งรหัสต่อเน่ืองได้ 24 หลัก 

    กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [DTMF.M](0) เพื่อโหมด 
    DTMF memory

กด         แล้วกด

    กดปุ่ม       หรือ      เลือกช่อง DTMF memory 
    • ถ้าได้โปรแกรมไว้ก่อน, รหัส  DTMF แสดงหน้าจอ
    กดปุ่ม [DTMF.M](0) 1 วินาทีเข้าโหมดโปรแกรม
    • “_ _ _ _ _” ปรากฏ
    • เมมโมรี่ท่ีโปรแกรมไว้ก่อนจะถูกลบเม่ือเข้าโหมดนี้

กด          1 วินาที

   กดปุ่มใส่รหัส DTMF ท่ีต้องการ ต่อเนื่องได้ 24 
   • ปุ่ม [0]–[9] ใส่ตัวเลข “0”–“9”;  ปุ่ม [MONI] อักษร “A”; ปุ่ม
            อักษร “B”;  ปุ่ม      อักษร  “C”;   ปุ่ม [     ] อักษร “D”;  
      ปุ่ม [ * ] แทน “*(E)” และปุ่ม [# ENT](MN.W) แทน “# (F)”
   • ถ้าใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรผิด ให้กดปุ่ม [PTT] สักครู่ แล้วเริ่มใหม่
     ตั้งแต่ข้ันตอนท่ี   

    ทำตามข้ันตอนท่ี     ซ้ำจนกระท่ังได้รหัสท่ีต้องการ 
    กดปุ่ม [PTT] จัดเก็บรหัส DTMF และออกจากโหมดโปรแกรม 
    • หลังจากใส่รหัสตัวท่ี 24, เครื่องจะจัดเก็บรหัสโดยอัตโนมัติ
      และกลับไปอยู่ข้ันตอนท่ี    
    กดปุ่ม [     ] ออกจาก DTMF memory.

• หน้าจอแสดงการโปรแกรม
   ในโหมดการโปรแกรม จัดแบ่งหน้าจอเป็น 5 หน้า ดังนี้

Page ตัวท่ี ลัญลักษณ์หน้าจอ
1st 1st to 5th No indication.

2nd 6th to 10th “  ” appears.

3rd 11th to 15th “  ” appears.

4th 16th to 20th “  ” appears.

5th 21st to 24th “  ” blinks.

1

2

2

3

3

4

45
6

7

The next page appears when the 6th digit is input



   ส่งรหัส DTMF จากปุ่มกด 
ลำดับแรก ให้ตั้ง DTMF TX key ไว้ท่ี “dmt.k” ใน Set mode
    ในขณะกดปุ่ม [PTT] ค้างไว้ กดปุ่มตามรหัสท่ีต้องการ เป็นการส่ง
    รหัส DTMF ตามปุ่มท่ีกด 
    • กดปุ่ม [0]–[9] ส่งตัวเลข “0”–“9”;  ปุ่ม [MONI] อักษร “A”; 
      ปุ่ม      อักษร “B”; ปุ่ม      อักษร  “C”; ปุ่ม [     ] อักษร “D”;
      ปุ่ม [ * ] แทน“*(E)” และปุ่ม [# ENT]  (MN.W) แทน “# (F)”

▪
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DTMF MEMORY 7 
   ยืนยันการส่งรหัส DTMF จากช่องเมมโมรี่
สามารถยืนยัน DTMF memory ได้ด้วย DTMF tone
   กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [DTMF.M](0) เพื่อเข้าโหมด DTMF 
   memory
   กดปุ่ม      หรือ      เลือกช่อง DTMF memory ท่ีต้องการ
   กดปุ่ม [MONI] เพื่อยืนยันรหัส DTMF
    • มีเสียงรหัส DTMF ดังต่อเนื่อง
    • หลังจากจบเสียง เครื่องจะออกจากโหมด DTMF memory 

   Setting DTMF transfer speed
สามารถตั้งความเร็วในการส่ง DTMF ได้ใน Initial Set mode 
    ในขณะกดปุ่ม       และ      แล้วเปิดเครื่องเพื่อเข้า Initial 
    Set mode
    กดปุ่ม      หรือ      เลือกรายการ DTMF speed (dtd)
    หมุนปุ่ม [VOL] เลือกความเร็วท่ีต้องการ
    • dtd. 1 : 100 msec. interval; 5.0 cps rate
    • dtd. 2 : 200 msec. interval; 2.5 cps rate
    • dtd. 3 : 300 msec. interval; 1.6 cps rate
    • dtd. 5 : 500 msec. interval; 1.0 cps rate
       (cps=characters per second)
    กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Initial Set mode

1

1

2

2

3

3

4

▪

  [ ][ ] 

   การส่งรหัส DTMF ต่อเนื่อง
เครื่องรุ่นนี้มีวิธีส่งรหัส DTMF ต่อเนื่องได้ 2 วิธี เลือกใช้วิธีท่ีต้อง
การได้ใน Set mode 
   กดปุ่ม [FUNC] (*), แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
   กดปุ่ม       หรือ      เลือกรายการ DTMF TX key item (dmt)
   หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option 
  • dmt.k : ส่งรหัส DTMF ตามปุ่มท่ีกด 
  • dmt.m : ส่งรหัส DTMF ตามท่ีได้โปรแกรมไว้ในช่องเมมโมร่ี DTMF     

1
2
3

4  กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode

   ส่งจากช่องเมมโมรี่ DTMF 

ลำดับแรก ให้ตั้ง DTMF TX key ไว้ท่ี “dmt.m” ใน Set mode
    ในขณะกดปุ่ม [PTT] ค้างไว้ กดปุ่มช่องเม็มโมรี่ DTMF เป็นการส่ง
    รหัส DTMF จากช่องเม็มโมรี่นั้น 
    • กดปุ่ม [0] ถึง [9], [MONI](A),      (B),      (C”), [     ] (D), 
       [ * ](E) หรือ [# ENT](MN.W)(F) ส่งรหัส DTMF ช่อง(d0–d9, 
       dA, dB, dC, dD, dE หรือ dF) ตามลำดับ



   Set mode programming
Set mode ใช้สำหรับตั้งค่าการทำงานในฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ การตั้งค่าใน Set mode 
   กดปุ่ม [FUNC] (*),แล้วกดปุ่ม [SET](8) เพื่อเข้า Set mode
   กดปุ่ม       หรือ       เลือกรายการท่ีจะตั้งค่า
   หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option หรือค่า
   ออกจาก Set mode โดยกดปุ่ม [# ENT](MN.W) 

▪
  [ ][ ] 
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• Subaudible tone
  frequency (p. 24)

• Tone squelch
  frequency (p. 24) • DTCS code (p. 24) • DTCS polarity (p. 24)

• Scan resume setting (p. 25)

• Function key timer (p. 25)

• LCD backlight (p. 25)• VOX gain (p. 25)• Microphone gain (p. 26)• VOX delay (p. 26)

• VOX time-out timer (p. 26)

• DTMF TX key (p. 25)

: Push

: Push

1
2
3
4



▪
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   รายการใน Set mode 
    Subaudible tone frequency (Encoder)
เลือกความถี่ subaudible tone 1 ความถี่ จากทั้งหมด 50 ความถี่
ใช้สำหรับส่งเท่านั้น 
• 67.0–254.1 Hz
 

   Tone squelch frequency
เลือกความถี่โทน 1 ความถี่ สำหรับใช้โทนสเควลซ์ (ทั้ง encoder 
/ decoder)  หรือใช้งาน pocket beep
• 67.0–254.1 Hz 

• รายการความถี่ Subaudible tones     (unit: Hz)

 
67.0

69.3

71.9

74.4

77.0

79.7

82.5

85.4

88.5

91.5

94.8

97.4

100.0

103.5

107.2

110.9

114.8

118.8

123.0

127.3

131.8

136.5

141.3

146.2

151.4

156.7

159.8

162.2

165.5

167.9

171.3

173.8

177.3

179.9

183.5

186.2

189.9

192.8

196.6

199.5

203.5

206.5

210.7

218.1

225.7

229.1

233.6

241.8

250.3

254.1

• รายการรหัส DTCS

เครื่องรุ่นนี้มีความถี่โทน 50 ความถี่ จึงมีช่วงห่างระหว่างโทนแคบ
กว่าเครื่องที่มี 38 โทน ซึ่งอาจทำให้บางความถี่ถูกแทรกกวนจาก
ความถี่โทนท่ีอยู่ติดกัน  

    DTCS Code
เลือกรหัส DTCS 1 รหัส จากท้ังหมด104 รหัส(ท้ัง encoder/decoder) 
• 023–754 

023

025

026

031

032

036

043

047

051

053

125

131

132

134

143

145

152

155

156

162

245

246

251

252

255

261

263

265

266

271

356

364

365

371

411

412

413

423

431

432

506

516

523

526

532

546

565

606

612

624

054

065

071

072

073

074

114

115

116

122

165

172

174

205

212

223

225

226

243

244

274

306

311

315

325

331

332

343

346

351

445

446

452

454

455

462

464

465

466

503

627

631

632

654

662

664

703

712

723

731

732

734

743

754

    DTCS Polarity
เลือก DTCS polarity จาก “dtP.nn” (normal), “dtP.nR” (TX: 
normal, RX: reverse), “dtP.Rn” (TX: reverse, RX: normal) 
และ “dtP.RR” (reverse) 
Polarity ของรหัส DTCS สำหรับส่งหรือรับสามารถตั้งในรายการ
นี้ได้โดยอิสระ 

TX/RX: Normal polarity TX/RX: Reverse polarity 
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     Scan resume setting
เลือกเวลาให้เครื่องเริ่มสแกนใหม่จาก SCt. 5, SCt. 10, SCt. 15, 
และ SCP. 2
เมื่อเครื่องได้รับสัญญาณในระหว่างสแกน การสแกนจะหยุดชั่วขณะ
แล้วเริ่มสแกนใหม่ตามเวลาท่ีตั้งไว้ 
• SCt. 5/10/15 : หยุดสแกน  5, 10 หรือ 15 วินาที แล้วเริ่ม
                         สแกนใหม่ 
• SCP.2            : หยุดสแกนจนกระท่ังสัญญาณท่ีได้รับหายไป 
                         แล้วเริ่ม สแกนใหม่หลังจากนั้น 2 วินาที

    Function key timer
กดปุ่ม [FUNC](*) เข้าโหมดฟังก์ชั่น แล้วกดปุ่มใดจาก keypad 
เป็นการให้ปุ่มนั้นทำงานในฟังก์ชั่นท่ี 2 
• เม่ืออยู่ในโหมดฟังก์ชั่น, หน้าจอ LCD จะปรากฏอักษร “F” 
   ตั้งเวลาท่ีจะให้เครื่องอยู่ในโหมดฟังก์ชั่นหลังจากท่ีกดปุ่มจาก 
   keypad ให้ทำงานในฟังก์ชั่นท่ี 2 
• F0.At        : ออกจากโหมดฟังก์ชั่นทันที หลังจากกดปุ่มทำงานใน
                    ฟังก์ชั่นท่ี 2  
• F1/2/3.At : ยังอยู่ในโหมดฟังก์ชั่นเป็นเวลา 1, 2 หรือ 3 วินาที
                    หลังจากกดปุ่มทำงานในฟังก์ชั่นท่ี 2  
• F .m       : ยังอยู่ในโหมดฟังก์ชั่นไปจนกระท่ังกดปุ่ม [FUNC](*) 
                    อีกครั้ง ถึงแม้หลังจากกดปุ่มทำงานในฟังก์ชั่นท่ี 2  

    LCD backlight
เลือกแสงหน้าจอ LCD 
• LIG.OF : ไม่มีแสงหน้าจอ (OFF)
• LIG.ON : มีแสงต่อเนื่องตลอดเวลาท่ีเปิดเครื่อง (ON)
• LIG.At  : มีแสงเม่ือมีการใช้งาน และแสงหายไปหลังจากนั้น 
              5 วินาที

    VOX gain
ต้ังค่า VOX gain ระหว่าง 1 ถึง 10  ค่าท่ีสูงข้ึนจะทำให้ฟังก์ช่ัน VOX 
มีความไวต่อเสียงมากชึ้น
หากต้องการ  OFF  ฟังก์ช่ัน VOX, ให้ต้ังค่ารายการน้ีท่ี  “VOX.OF.”

หมายเหตุ: ต้ัง microphone gain ก่อนต้ัง VOX gain. ดูรายละเอียด
               ฟังก์ชั่น VOX หน้า 34

    



   DTMF TX key
เลือกวิธีการส่งรหัส DTMF 
ในขณะกดปุ่ม [PTT], กดปุ่มส่งรหัส DTMF จากปุ่ม [0]–[9], 
[MONI] (A),       (B),      (C),  [     ] (D),  [ * ](E) และ 
[# ENT](MN.W)(F)
• dmt.k  : กดปุ่มตามรหัสท่ีต้องการ เป็นการส่งรหัส DTMF 
              ตามปุ่มท่ีกด 
• dmt.m : กดปุ่มช่องเมมโมรี่ DTMF เป็นการส่งรหัส DTMF 
              จากช่องเมมโมรี่นั้น 

▪

▪

▪

▪

  [ ][ ] 
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    Microphone gain
ต้ังค่า microphone gain ระหว่าง 1 ถึง 4  ค่าท่ีสูงข้ึนจะทำให้ไมโครโฟน
มีความไวต่อเสียงมากชึ้น

หมายเหต:ุ แนะนำให้ต้ังค่า microphone gain ท่ี 3 เม่ือใช้ฟังก์ช่ัน VOX
และสามารถปรับค่าเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน (รวมท้ังการทำงานของ
headset ด้วย)

    VOX delay
VOX Delay เป็นช่วงเวลาท่ีให้การส่งยังคงอยู่หลังจากได้หยุดพูดแล้ว
ตั้งค่า VOX Delay ระหว่าง “VXd.05” (0.5 วินาที), “VXd.10” 
(1 วินาที), “VXd.15” (1.5 วินาที), 
“VXd.20” (2 วินาที), “VXd.25” (2.5 วินาที) และ “VXd.30” 
(3 วินาที)

   VOX time-out timer
ตั้งเวลา VOX time-out timer จาก 1, 2, 3, 4, 5, 10 หรือ 15 นาที 
เพื่อป้องกันการส่งนานเกินไปโดยไม่ตั้งใจ  
หากต้องการ  OFF  ฟังก์ชั่น, ให้ตั้งค่ารายการนี้ท่ี  “Vto.OF.” 

 การตั้งเวลา VOX time-out timer ต้องให้สั้นกว่าเวลาของ 
 time-out  timer มิฉะนั้นการตั้งเวลานี้จะไม่ทำงาน 



    Initial Set mode programming
สามารถเข้า Initial Set mode ได้เม่ือเปิดเครื่อง เป็นการตั้งค่ารายการท่ีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง 
    การตั้งค่าใน Initial Set mode 

    ในขณะกดปุ่ม      และ      , เปิดเครื่องเพื่อเข้า Initial Set mode
    กดปุ่ม       หรือ      เลือกรายการ 
    หมุนปุ่ม [VOL] เลือก option หรือค่า
    ออกจาก Initial Set mode โดยกดปุ่ม [# ENT](MN.W)

▪

  [ ]

  [ ]

[ ] 

[ ] 
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• Time-out timer (p. 28) • Auto power-OFF (p. 28) • Lockout (p. 28) • Squelch delay (p. 29)

• DTMF speed (p. 29)

• Dial assignment (p. 29)

• Simple mode (p. 29)

• Power save (p. 30)• Select speed (p. 30) • LCD contrast (p. 30)

• Battery protection
  function (p. 31)

• Voltage indication
  (p. 31)

• Microphone simple
  mode (p. 30)

• Key-touch beep (p. 28)

• Auto low power (p. 31)

: Push

: Push

1
2
3
4



    มีเสียงบี๊บเตือนก่อนเครื่องจะตัดการส่งประมาณ 10 วินาที 
    

▪
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    รายการใน Initial Set mode 

     Key-touch beep
ตั้งให้มีเสียงบี๊บเม่ือกดปุ่ม ON (ระดับเสียงตั้งแต่ 1 ถึง 3) หรือ OFF
• เม่ือเปลี่ยนระดับเสียงบี๊บ, เสียงบี๊บจะดังตามระดับ

    ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time-out timer)
เครื่องมีฟังก์ชั่นตั้งเวลาตัดการส่งเพื่อป้องกันการส่งที่นานเกินไป 
สามารถเลือกเวลาให้เคร่ืองตัดการส่งได้ต้ังแต่ 1–30 นาที หรือ OFF
• tot.OF       : ไม่ตัดการส่ง (OFF)
• tot.1–30 . : ถ้ากดส่งต่อเนื่องเกินเวลาท่ีตั้งไว้ (1-30 นาที) 
                   เครื่องจะตัดการส่ง

    ตั้งเวลาปิดเครื่อง (Auto power-OFF)
สามารถต้ังเวลาให้เคร่ืองปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน
ตามเวลาท่ีต้ังไว้ เลือกเวลาได้ 30 นาที, 1 ช่ัวโมง,  2 ช่ัวโมง และ 
OFF  เมื่อเครื่องถูกปิดไปด้วยฟังก์ชั่นนี้ เวลาที่ตั้งไว้ก็ยังคงอยู่ 
ถ้าต้องการยกเลิกให้เลือก “POF.OF” 

• POF.OF     : ไม่ตั้งเวลาปิดเครื่อง (OFF)
• POF.30/1H/2H   
                            การใช้งานตามเวลาท่ีตั้งไว้ 

    Lockout
ตั้งค่าฟังก์ชั่น lock-out
• RLO.OF : ให้ส่งได้, ถึงแม้ช่องนั้นไม่ว่าง (OFF) 
• RLO.RP : ส่งไม่ได้เม่ือช่องใช้งานไม่ว่าง ยกเว้นเม่ือได้รับ
               สัญญาณท่ีมาพร้อมกับ subaudible tone ท่ีตรงกัน
• RLO.bU : ส่งไม่ได้ขณะได้รับสัญญาณ 

ระวัง! เมื่อใช้กล่องใส่แบตเตอรี่รุ่น BP-263, แบตเตอรี่จะร้อน
         ถ้าตั้งเวลาตัดการส่งท่ี OFF หรือตั้งเวลาไว้ยาว และกดส่ง
         เป็นเวลานาน

: เครื่องปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มี



    Dial assignment
เลือกให้ปุ่ม [VOL] ทำงานแบบปรับระดับเสียง หรือเป็นปุ่มเลือก
ช่องเมื่อใช้ปุ่ม [VOL] เป็นปุ่มเลือกช่อง ปุ่ม      หรือ       จะทำ
หน้าท่ีเป็นปุ่มปรับระดับเสียง

▪
  [ ][ ] 
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   Squelch delay
เลือก squelch delay จาก “short” หรือ “long” เพื่อป้องกันการ
เปิดหรือปิดสเควลซ์ซ้ำระหว่างรับสัญญาณอ่อนๆ อย่างต่อเนื่อง 
• Sqd. S : ตั้ง squelch delay แบบ short 
• Sqd. L : ตั้ง squelch delay แบบ long

   DTMF speed
สามารถตั้งความเร็วในการส่ง DTMF 
• dtd. 1 : 100 msec. interval; 5.0 cps 
• dtd. 2 : 200 msec. interval; 2.5 cps 
• dtd. 3 : 300 msec. interval; 1.6 cps 
• dtd. 5 : 500 msec. interval; 1.0 cps 

)dnoces rep sretcarahc=spc( 

    

Option [VOL] [ ]/[ ]

tOP.VO

tOP.dI

    Simple mode
เลือก ON หรือ OFF ฟังก์ช่ัน Simple mode เม่ือเลือก ON ไม่สามารถ
ใช้งานและปรับค่ารายการใน set mode ต่อไปนี้ 

ปรับเสียง              เลือกช่อง

การใช้งาน ปรับค่าใน set mode

DTCS polarity

Tone squelch และ Pocket beep     ความถี่ subaudible tone
Tone scan                                ความถี่ Tone squelch
ตั้งช่อง skip                              รหัส DTCS
Priority watch
โปรแกรมชื่อช่อง

เลือกช่อง              ปรับเสียง
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   LCD contrast
ปรับความคมชัดจอ LCD 
• Lcd.LO : Low
• Lcd.At  : High แต่หากเครื่องรับ-ส่งวิทยุอยู่ในท่ีอุณหภูมิสูง  
               ก็จะปรับความคมชัดเป็น low โดย 

    Power save 
ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานช่วยให้ใช้แบตเตอรี่ได้นานข้ึน  power save 
function allows you conserve battery life by selecting the duty 
cycle of the receiver. Select the ratio of the power save time to 
the standby time. 
To turn the function OFF, select “P–S.OF.”
• P–S.OF  : ไม่ใช้ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน (OFF)
• P–S. 2  : ตั้ง duty cycle 1:2 (ON: 0.1 วินาที, OFF: 0.2 วินาที)
• P–S. 8  : ต้ัง duty cycle to 1:8 (ON: 0.1 วินาที, OFF: 0.8 วินาที)
• P–S.16 : ต้ัง duty cycle to 1:16 (ON: 0.1 วินาที, OFF: 1.6 วินาที)
• P–S.At  :  Duty cycle เปลี่ยนแบบอัตโนมัติ เม่ือไม่มีการใช้งานและ
                 ไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 5 วินาที เครื่องจะเข้าโหมด
                ประหยัดพลังงาน และตั้ง “1:2” เป็น duty cycle และ
                หลังจาก 60 วินาที จะตั้ง “1:16” เป็น duty cycle

    Microphone simple mode
โหมด Microphone simple ใช้เพื่อกำหนดการใช้งานให้กับสวิทช์ 
4 สวิทช์ (S1 ถึง S4) บน remote control unit 

    Dial Acceleration
เร่งความเร็วข้ึน เม่ือหมุนปุ่ม [VOL] เร็วๆ
• S–S. m : ไม่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ (OFF)
• S–S. At : เม่ือหมุนปุ่ม [VOL] เร็วๆ จะเร่งความเร็วข้ึนโดย
                อัตโนมัติตามท่ีตั้งไว้ 

mS. Sm  •

• mS .n1

2n. Sm  •

S1 ON หรือ OFF ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์

ON หรือ OFF ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์

เลือกช่อง 1
เลือกช่อง 2

เลื่อนช่องขึ้น
เลื่อนช่องลง

เลื่อนช่องขึ้น
เลื่อนช่องลง

S2 –

S3

S4

S1 –

S2 –

S3

S4

S1

S2 –

S3

S4

(continued on the next page.)
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• User remote control unit
วงจรท่ีแสดงข้างล่างนี้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

2.7 kΩ 6.8 kΩ 15 kΩ 33 kΩ

+

–

S1 S2 S3 S4

to the [SP] jack

GND
SP

REMOTE

Rated input    700 mW (8 Ω)
EXTERNAL SPEAKER

3.5(d) mm

>‗

    Voltage indication
เลือก ON หรือ OFF การแสดงแรงดันไฟของแบตเตอรี่บนหน้าจอ
เม่ือเปิดเครื่อง 
• OF .: ไม่แสดงแรงดันไฟแบตเตอรี่ 
• ON : แสดงแรงดันไฟแบตเตอรี่เม่ือเปิดเครื่อง

    Battery protection
ฟังก์ชั่น battery protection จะปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยอัตโนมัติ
เม่ือแรงดันไฟแบตเตอรี่ลดลง  ตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ตามชนิดของแบต-
เตอรี่ท่ีใช้ 
• bAt.OF  : ไม่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ (OFF) เลือกค่านี้เม่ือใช้กล่องใส่แบต-
                เตอรี่  BP-263 
• bAt.nm  : เลือกค่านี้เม่ือใช้ BP-264 Ni-MH battery pack
• bAt.LI    : เลือกค่านี้เม่ือใช้ BP-265 Li-Ion battery pack

หมายเหตุ: ต้องเลือกค่าให้ตรงกับชนิดของแบตเตอรี่ท่ีใช้ 

    Auto low power
เลือก ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น auto low power 
เม่ืออุณหภูมิลดต่ำกว่า 0°C , ฟังก์ชั่นนี้จะปรับใช้กำลังส่งต่ำ
 และในกรณีเช่นนี้ จะไม่สามารถเลือกกำลังส่ง สูง/กลาง
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   การใช้งาน Cloning 
การ Cloning ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้โปรแกรมไว้ในเครื่องวิทยุ
เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องวิทยุเครื่องอื่นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

   โอนจากเครื่องวิทยุ-ไป-เครื่องวิทยุ
   ปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ แล้วต่อสาย cloning cable OPC-474 เข้าที่
   ช่องเสียบ [SP] ของเครื่องวิทยุตัวแม่และตัวลูก
   • เครื่องวิทยุตัวแม่จะโอนรายละเอียดไปยังเครื่องตัวลูก

Master transceiver

Sub transceiver

    ในขณะกดปุ่ม [FUNC](*) และ      , เปิดเครื่องวิทยุตัวแม่เพื่อ
    เข้าโหมด cloning
    • “CLOnE” ปรากฏหน้าจอ
    เปิดเครื่องวิทยุตัวลูก
    กดปุ่ม [PTT] ท่ีเครื่องตัวแม่เพื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล
    • “CL Out” ปรากฏท่ีหน้าจอเครื่องแม่ และสัญลักษณ์ระดับ
       สัญญาณแสดงว่าข้อมูลกำลังถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องลูก 
    • “CL In” ปรากฏท่ีหน้าจอเครื่องตัวลูก และสัญลักษณ์ระดับ
       สัญญาณแสดงว่ากำลังรับข้อมูลจากเครื่องตัวแม่

หมายเหตุ:
• อย่ากดปุ่ม [PTT] ท่ีเคร่ืองตัวลูกระหว่างการ Clone จะทำให้การ 
   Clone ผิดพลาด
• อย่าถอดสาย cloning cable หรือปิดเคร่ืองระหว่างการ Clone 
   จะทำให้การ Clone ผิดพลาด

    เม่ือ Clone เสร็จ อักษร “CLOnE” ปรากฏอีกครั้ง
    ปิดเครื่องวิทยุทั้ง 2 เครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อออกจาก
    โหมด Cloning 

    Cloning โดยใช้ PC
ใช้ CS-80FX cloning software เพ่ือ clone/edit ข้อมูล ร่วมกับ PC
(ใช้ Microsoft  Windows   2000/XP หรือ Windows Vista / 

Windows  7) ใช้ ICF format files 
โปรดดูรายละเอียดใน INSTRUCTIONS และ Help file ที่มีอยู่ใน 
CS-80FX 

Transceiver
PC

OPC-478

(RS-232C type)

OPC-478UC*

(USB type) to USB port

to RS-232C

port

*Refer to the OPC-478UC instruction manual for OS driver compatibility.

▪

[ ] 

1

2

3

4

5

6

RR R

R
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10 TROUBLE SHOOTING 

เม่ือเครื่องรับ-ส่งไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โปรดตรวจเช็คตามรายการต่อไปน้ี ก่อนส่งเข้าศูนย์ซ่อม

ปัญหา ตรวจหาสาเหตุ การแก้ไข โปรดดู
เปิดเครื่องไม่ได้

ไม่มีเสียงออกจากลำโพง

ส่งไม่ได้

P.8-10

P.8-14

P.25-26

P.2

P.29

P.13

P.18

ส่งโดยใช้ฟังก์ชั่น VOX ไม่ได้

ติดต่อกับสถานีอื่นไม่ได้

เลือกช่องไม่ได้

จอแสดงผลผิดพลาด

ใช้งานหรือแก้ไขรายการใน
Set mode ไม่ได้บางรายการ

• แบตเตอรี่หมด
• ใส่แบตเตอรี่กลับขั้ว

• ตั้งระดับความดังไว้ต่ำ
• ต่อกับลำโพงภายนอก หรือต่อสาย
   cloning cable ท่ีช่อง [SP]

• ใช้ความถี่โทนหรือ รหัส DTCS ไม่ตรงกัน

• อยู่ในฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด

• อยู่ใน Simple mode

• มีสาเหตุจากภายนอก

• หน้าสัมผัสแบตเตอรี่ไม่สนิท

• เปลี่ยน หรือชาร์จ แบตเตอรี่
• เช็คขั้วแบตเตอรี่
• ห้ามทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
• หมุ่นปุ่ม [VOL] ปรับเสียง
• เช็คการต่อกับลำโพงภายนอก หรือถอดสาย Cloning 
   cable ออก
• เปลี่ยน หรือชาร์จ แบตเตอรี่
• ตั้งค่ารายการ “TX inhibit” ท่ี OFF โดยใช้ CS-80FX
  Cloning software  

• ตั้ง VOX gain ในระดับท่ีเหมาะสม
• ตั้ง Microphone gain ในระดับท่ีเหมาะสม
• ตั้งค่ารายการ “TX inhibit” ท่ี OFF โดยใช้ CS-80FX
   Clonign software
• เช็คความถี่โทนหรือรหัส DTCS โดยใช้ฟังก์ชั่น Tone
   Scan 
• กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [     ] 1 วินาที เพื่อ OFF
   ฟังก์ชั่น simple mode
• OFF ฟังก์ชั่น Simple mode

• ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่

• แบตเตอรี่หมด
• เป็นช่องห้ามส่ง

• OFF ฟังก์ชั่น Lockout• ช่องฟังก์ชั่น Lockout
• ตั้ง VOX gain ท่ี OFF หรือต่ำเกินไป
• Microphone gain ต่ำเกินไป

• เป็นช่องห้ามส่ง  
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• BP-263 battery case
  กล่องสำหรับบรรจุแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด LR6 (AA) 6 ก้อน
• BP-264 Ni-MH battery pack
  แบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH ขนาด 7.2 V/1400 mAh, ใช้งาน
  ได้นาน 13 ชั่วโมง
  (ประมาณ.; ท่ีกำลังส่งสูง, ส่ง : รับ : สแตนบาย = 5:5:90)
• BP-265 LI-ION battery pack
  แบตเตอรี่แพ็คชนิด Lithium Ion ขนาด 7.4 V/1900 mAh/
  2000 mAh ใช้งานได้นาน 18.5 ชั่วโมง
  (ประมาณ.; ท่ีกำลังส่งสูง, ส่ง : รับ : สแตนบาย = 5:5:90)
• BC-191 desktop charger +BC-123S AC adapter
   แท่นชาร์จชนิดชาร์จเร็วสำหรับแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH,
   AC adapter จัดให้พร้อมแท่นชาร์จ
   ใช้เวลาชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับ BP-264.
• BC-192 desktop charger +BC-147S AC adapter
   แท่นชาร์จชนิดชาร์จช้าสำหรับแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH, 
   AC adapter จัดให้พร้อมแท่นชาร์จ
   ใช้เวลาชาร์จ: ประมาณ 16 ชั่วโมง สำหรับ BP-264.
• BC-193 desktop charger+BC-123S ac adapter
   แท่นชาร์จชนิดชาร์จเร็วสำหรับแบตเตอรี่แพ็คชนิด Li-Ion, 
   AC adapter จัดให้พร้อมแท่นชาร์จ
   ใช้เวลาชาร์จ: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง สำหรับ BP-265
• CP-23L cigarette lighter cable (สายต่อท่ีจุดบุหรี่)
   สำหรับชาร์จแบตเตอรี่แพ็คโดยเสียบกับท่ีจุดบุหรี่ 
   แรงดันไฟ 12 V (สำหรับ BC-191/BC-193 เท่านั้น)

• MB-124 belt clip
• FA-B71V สายอากาศยาง ย่านความถี่ 245 เมกกะเฮิทซ์ 
  (ชนิดเดียวกับท่ีจัดให้พร้อมเครื่อง)
• HM-153L earphone-microphone (ไมโครโฟนพร้อมหูฟัง)
  เหมาะสำหรับใช้งานแบบ hands-free: หนีบ HM-153L 
  (มีสวิทช์ PTT) ไว้ท่ีปกหรือกระเป๋าเสื้อ
• HM-158L/HM-159L speaker-microphone
  ไมโครโฟนภายนอกช่วยให้สะดวกในการใช้งานเม่ือแขวน
  เครื่องรับ-ส่งวิทยุไว้ท่ีเข็มขัด 
• HS-94/HS-95/HS-97 headset + OPC-2004 plug 
   adapter cable
   HS-94        : Ear hook type
   HS-95        : Neck & arm type
   HS-97        : Throat microphone
   OPC-2004  : สำหรับต่อ HS-94/HS-95/HS-97 เข้ากับ
                      ตัวเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ หลังจากต่อแล้วจะสามารถ
                      ใช้ฟังก์ชั่น VOX ได้ 
• CS-80FX cloning software+OPC-478/OPC-478UC cloning
   cable ช่วยให้โปรแกรมรายละเอียดในช่องใช้งานและรายการใน 
   Set modes ได้สะดวกและรวดเร็ว
• OPC-474 cloning cable
   สำหรับ clone ข้อมูลท่ีได้โปรแกรมไว้จากเคร่ืองวิทยุ-ไป-เคร่ืองวิทยุ

• OPC-515L DC power cable (สายไฟ DC)
   สำหรับชาร์จแบตเตอร่ีแพ็คโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ DC 12 V แทน
   AC adapter (สำหรับแท่นชาร์จทุกรุ่น)



    วิธี ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น VOX 
    ต่อ headset และplug adapter cable กับตัวเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 
    แล้วเปิดเครื่อง
    กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [VOX](2) ให้ฟังก์ชั่น VOX ON 
    หรือ OFF
    • “VOX” ปรากฏเม่ือ ON ฟังก์ชั่น VOX 

      Optional unit connection
       กดปุ่ม [ O ] 1 วินาที เพื่อปิดเครื่อง 
       ถอดฝาปิดช่องเสียบข้างเครื่องออก
       ต่อ HS-94, HS-95 หรือ HS-97 
       และ OPC-2004 ตามภาพ
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11 OPTIONS

   ฟังก์ชั่น VOX 
เคร่ืองรุ่นน้ีมีฟังก์ช่ัน VOX เพ่ือให้ใช้งานแบบ hands-free ต้องใช้ option 
คือ headset รุ่น HS-94, HS-95 หรือ HS-97 และสาย OPC-2004 
(plug adapter cable) 
• ฟังก์ชั่น VOX (voice operated transmission) จะเริ่มส่งเมื่อพูด
  ลงที่ไมโครโฟน โดยไม่ต้องกดสวิทช์ [PTT] และจะกลับไปที่การรับ
  โดยอัตโนมัติเม่ือหยุดพูด 

▪

1

1

2

2

3

  หมายเหตุ:
  • เมื่อใช้ฟังก์ชั่น VOX, ให้ปรับ microphone gain และตั้งค่า
     VOX ท่ีเก่ียวข้อง ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม (รวมท้ังการใช้
     headset)
  • ต้ังค่า microphone gain ก่อนต้ังค่า VOX gain ใน Set mode  
     แนะนำให้ตั้งค่า microphone gain ท่ี 3

1

2

3

HS-94 etc.
OPC-2004

(Plug adaptor cable)
(Headset)

[    ]

Appears
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    VOX-related settings
ค่าของ VOX gain, VOX delay, และ VOX time-out timer สามารถ
ตั้งได้ใน Set mode
    ต่อ headset และplug adapter cable กับตัวเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุแล้ว
    เปิดเครื่อง
    กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [VOX](2) ON ฟังก์ชั่น VOX 
    กดปุ่ม [FUNC](*), แล้วกดปุ่ม [SET](8) เข้า Set mode
    กดปุ่ม             เลือกรายการ  VOX gain (VOX), VOX delay
    (VXd), หรือ VOX time-out timer (Vto) 
    หมุนปุ่ม [VOL] ตั้งค่า
    กดปุ่ม [# ENT](MN.W) ออกจาก Set mode 

    VOX gain
ตั้งค่า VOX gain ได้ตั้งแต่ 1 (ต่ำสุด) ถึง 10 (สูงสุด) หรือ OFF ค่าที่
สูงข้ึนจะทำให้ฟังก์ชั่น VOX มีความไวต่อเสียงมากชึ้น

[ ]/[ ]

1

2

3

4

5

6

  ฟังก์ชั่น VOX ส่งไม่ได้เม่ืออยู่ใน Set mode

ปรากฏ

  ฟังก์ชั่น VOX - OFF    ตั้ง VOX gain = 10 (สูงสุด)

 ในขณะพูดท่ีไมโครโฟนของ headset
 ให้ปรับ VOX gain จนกระท่ัง “On”
 ปรากฏต่อเนื่องบนจอ LCD   

ถ้า “On” ไม่ต่อเนื่อง, ต้องตั้ง VOX delay ให้นานพอสำหรับ
การหยุดตามปกติในระหว่างพูด แต่ให้ฟังก์ช่ัน VOX อยู่ท่ี ON 

จนกระท่ังพูดจบ

การตั้งเวลา VOX time-out timer ต้องให้สั้นกว่าเวลาของ 
time-out timer มิฉะนั้นการตั้งเวลานี้จะไม่ทำงาน

   แนะนำเพิ่มเติม!
ในขณะกำลังส่งโดยใช้ฟังก์ชั่น VOX สามารถปรับ  
VOX gain ได้อย่างสะดวกโดยหมุนปุ่ม [DIAL]

   VOX delay

ตั้งค่า VOX Delay ได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 3 วินาที (ปรับค่าในสเต็ป 
0.5 วินาที) VOX Delay เป็นช่วงเวลาท่ีให้การส่งยังคงอยู่หลังจาก
ได้หยุดพูดแล้ว

ตั้ง VOX delay 1 วินาที              ตั้ง VOX delay  3 วินาที    

   VOX time-out timer
ต้ังเวลา VOX time-out timer จาก 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 15 นาที
เพื่อป้องกันการส่งในฟังก์ชั่น VOX นานเกินไปโดยไม่ตั้งใจ  หาก
ต้องการ OFF ฟังก์ชั่นนี้, ให้ตั้งค่าท่ี  “Vto.”
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