


สำคัญ 

อ่าน  วิธีการใช้งาน และคำอธิบายต่าง ๆ ในหนังสือคู่มือนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนใช้เครื่อง

เก็บ   หนังสือคู่มือนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน ! ห้ามต่อเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับไฟ AC อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการติดไฟ หรือไฟกระตุก

คำเตือน ! ห้ามต่อเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุกับแหล่งจ่ายไฟท่ีมีแรงดันเกิน 16 โวลท์ DC เช่น ต่อกับแบตเตอรี่่ขนาด 24 โวลท์ จะทำให้เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

             เสียหาย

คำเตือน ! ห้ามตัดสายไฟ DC ช่วงระหว่างปลั๊ก DC กับกระบอกฟิวส์ หากตัดแล้วนำมาต่อใหม่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องรับ-ส่งเสียหาย

คำเตือน ! ห้ามว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่ที่อาจกีดขวางการทำงานตามปกติของยานพาหนะ หรือที่อาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย

ระวัง ! อย่าปล่อยให้เด็กแตะต้องเครื่องรับ-ส่งวิทยุ

ระวัง ! อย่าให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุตากฝน หิมะ หรือของเหลวใดๆ

ใช้  ไมโครโฟนตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไมโครโฟนอื่นอาจมีขั้วต่อต่างกัน และอาจทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย

อย่า  ใช้ หรือวางเคร่ืองรับ-ส่งในบริเวณท่ีอุณหภูมิต่ำกว่า  -30 C หรือสูงกว่า +60 C หรือในบริเวณท่ีเคร่ืองรับ-ส่งจะถูกแสงอาทิตย์โดยตรง

       เช่น แผงหน้ารถ

อย่า  ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยไม่ติดเครื่องยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์จะหมดลงอย่างรวดเร็ว หากกดส่งสัญญาณในขณะดับเครื่องยนต์

อย่า  วางเครื่องรับ-ส่งวิทยุในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเกินไป

อย่า  ว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดผนัง จะเป็นการขัดขวางการระบายความร้อน

อย่า  ใช้น้ำยาเคมี เช่น เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ในการทำความสะอาด จะทำให้พื้นผิวเครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย

ระวัง ! เครื่องรับ-ส่งวิทยุจะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน
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ไฟ LED   
     ไฟแดงแสดงขณะส่งสัญญาณ 
     ไฟเขียวแสดงขณะรับสัญญาณ 

ฟังก์ชั่นแสดงที่หน้า 3                              ลำโพง
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1 รายละเอียดเครื่อง

 

 
 

 

 

 

 

  ไมโครโฟน

 

หน้าเครื่อง

I com In c .

 [VOL] ปรับระดับเสียง 

• โปรแกรมระดับเสียงต่ำสุดไว้ล่วงหน้า

[CH Up] [CH Down]  
กดเลือกการใช้งานในโหมดดิจิตอล

ปุ่มฟังก์ชั่น  
สามารถโปรแกรมได้ (หน้า 3) 

กด [   ] 1 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
สามารถใช้ฟังก์ชั่นเริ่มสแกนอัตโนมัติ, ใส่ Password 
และเข้า Set mode เมื่อเปิดเครื่อง

ขั้วต่อไมโครโฟน 
ควรใช้ไมโครโฟนของ ICOM เท่านั้น อย่าใช้ไมโครโฟนนอกเหนือ
จากที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีขาต่างกัน และอาจทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
เสียหายได้

ไมโครโฟนที่จัดมาพร้อมเครื่องมีสวิทช์  PTT และมีที่แขวน 
• สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้เมื่อวางไมโครโฟนบนที่แขวน 
  หรือเอาไมโครโฟนออกจากที่แขวน (ตามที่ได้โปรแกรมไว้):
- เริ่มสแกนอัตโนมัติเมื่อวางบนที่แขวน
- ยกเลิกการสแกนเมื่อเอาออกจากที่แขวน
- หยุดสแกนชั่วคราวเมื่อเอาออกจากที่แขวน
- เลือกช่อง priority โดยอัตโนมัติเมื่อเอาออกจากที่แขวน
- ตั้งการรับสัญญาณแบบ ‘Inaudible’ (mute) 
  (รับเฉพาะสัญญาณที่มีโทนตรงกัน) เมื่อวางบนที่แขวน 
- ตั้งการรับสัญญาณแบบ ‘Audible’ (unmute) (รับทุกสัญญาณ) 
  เมื่อเอาออกจากที่แขวน 



แสดงการเปิดรับสัญญาณ

    ปรากฏเม่ือช่องท่ีใช้งานต้ังเป็นรับทุกสัญญาณ ‘Audible’ (unmute)

    ปรากฏเมื่อเครื่องได้รับสัญญาณที่มีรหัส 2/5-tone/BIIS*1/

     MDC*2 ตรงกัน

�

 

รายละเอียดเครื่อง 1
 

จอแสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 
         
อ่อน         ระดับสัญญาณท บรั้ดไ่ี แรง           

 
 

 

 

 

           

        

สัญลักษณ์แสดงเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Voice scrambler

รูประฆัง :  ปรากฏ/กระพริบ เม่ือเคร่ืองได้รับสัญญาณท่ีมีรหัส 

2/5-tone/BIIS*1/MDC*2 ตรงกัน ตามที่ได้โปรแกรมไว้ 

ปรากฏเมื่อเลือก CALL CODE MEMORY

แสดงการ SCROLL ข้อความ

ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ (SDM) ที่มากกว่า 12 ตัวอักษร*1

ระดับความแรงของสัญญาณ

LOW ปรากฏเมื่อเครื่องใช้กำลังส่งต่ำ

แสดงเมื่อใช้ฟังก์ชั่น COMPANDER 

แสดง SDM 

ปรากฏเม่ือได้รับข้อความ (SDM), หรือส่งข้อความ (SDM) *1

แสดงตัวอักษร/ตัวเลข

      แสดงหมายเลขช่อง, ช่ือช่อง, รายการใน Set mode, รหัส DTMF  

      สามารถเลือกให้แสดง 1 บรรทัด หรือ 2 บรรทัด (โปรดสอบถามผู้ขาย)

แสดงการใช้ปุ่มฟังก์ช่ัน

จะปรากฏเหนือปุ่มใช้งาน [Scan A Start/Stop], [Scan B Start/

Stop], [Scan Add/Del(Tag)], [Lock], [Talk Around], 

[Surveillance] และ [BIIS button]*1 ในขณะท่ีมีการใช้งานปุ่มน้ัน

*1 สำหรับการใช้งาน BIIS เท่าน้ัน

*2 สำหรับการใช้งาน MDC เท่าน้ัน

โปรดสอบถามรายละเอียดการใช้งาน BIIS, MDC และ การใช้งานระบบ 

Digital จากผู้ขาย 
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[SCAN ADD/DEL (TAG)]

     กดให้ช่องใช้งานท่ีเลือกเพ่ิมเข้าในกลุ่มช่องท่ีสแกน หรือลบ

     ออกจากกลุ่มช่องท่ีสแกน

[SCAN B]

     กดเร่ิมหรือยกเลิกการสแกน

     • หากกดเร่ิมสแกนด้วยปุ่มน้ี แล้วกดยกเลิกการสแกนด้วยปุ่มอ่ืน 

        การสแกนจะเร่ิมต่อไปใหม่หลังจากเวลาผ่านไปตามท่ีกำหนดไว้

     กดเลือกโหมดสแกน โดยกดปุ่มนี้ 1 วินาที หน้าจอจะแสดง

     รายการโหมดสแกน แล้วกดปุ่ม  [CH Up] หรือ [CH Down] 

      เลือกโหมดท่ีต้องการ
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1 รายละเอียดเครื่อง

[CH UP] / [CH DOWN]

      กดเลือกช่องใช้งาน

      กดเลือกช่อง TX Code หลังจากกดปุ่ม [TX Code CH Select]

      กดเลือกช่อง DTMF หลังจากกดปุ่ม [DTMF Autodial]

      กดเลือกโหมดสแกนหลังจากกดปุ่ม [Scan A Start/Stop]/

       [Scan B Start/Stop] 1 วินาที

[ZONE ]

“Zone” หมายถึง กลุ่มช่องใช้งาน เป็นการจัดช่องใช้งานไว้เป็นกลุ่ม

เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ เลือกกลุ่มโดยกดปุ่ม [ZONE] แล้วกดปุ่่ม 

[CH Up]/[CH Down] เลือกกลุ่มที่ต้องการ

[ZONE UP]/[ZONE DOWN]

กดเลือกกลุ่มช่องใช้งาน

 

ฟังก์ช่ันตามรายการข้างล่างน้ี สามารถโปรแกรมไว้ท่ีปุ่ม [UP], 

[DOWN], [P0], [P1], [P2], และ [P3] ปุ่มใดก็ได้ตามความ

สะดวกในการใช้งาน (โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

ช่ือฟังก์ช่ันท่ีอยู่ในเคร่ืองหมาย [  ] ท่ีอยู่ในอธิบายการใช้งาน

ต่อไปนี้ หมายถึงปุ่มกดที่ได้โปรแกรมฟังก์ชั่นนั้นไว้แล้ว

 

  
 

  

 

 

[SCAN A] 

 

 

ปุ่มฟังก์ชั่น
กดเริ่มหรือยกเลิกการสแกน

• หากเครื่องเริ่มสแกนเมื่อเปิดเครื่อง (Power ON scan) กดปุ่มนี้
   เพื่อหยุดสแกนชั่วขณะ การสแกนจะเริ่มต่อไปใหม่หลังจากเวลา
   ผ่านไปตามที่กำหนดไว้

กดเลือกโหมดสแกน โดยกดปุ่มน้ี 1 วินาที หน้าจอจะแสดง

รายการโหมดสแกน แล้วกดปุ่ม  [CH Up] หรือ [CH Down] 

เลือกโหมดที่ต้องการ



[PRIO A] / [PRIO B]

     กดเลือกช่อง Priority A หรือ Priority B

     กดปุ่ม [Prio A (Rewrite)] หรือ [Prio B (Rewrite)] 1 วินาที 

     เพ่ือโปรแกรมช่องใช้งานเป็นช่อง Priority A หรือ  Priority B

[MR-CH 1/2/3/4 ]

กดเลือกช่องเมมโมร่ี 1 ถึง 4 โดยตรง

�
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[PUBLIC ADDRESS]

กดใช้ฟังก์ชั่น Public Address (PA) เพื่อขยายเสียงออกประกาศ ใน

ขณะใช้ฟังก์ช่ัน PA สามารถควบคุมเสียงจากเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุด้วยปุ่ม 

[CH Up]/[CH Down] 

•  ฟังก์ช่ันน้ีจะใช้ได้เม่ือมีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เคร่ืองขยาย
    เสียง ลำโพง เป็นต้น 
•  กดปุ่มนี้ แล้วพูดลงที่ไมโครโฟนในขณะที่กดสวิทช์ [PTT] ค้างไว้ 

ช่องท่ีได้ต้ังเป็นช่อง Scan ON หรือ Scan OFF ตามวิธีการข้างต้นน้ี 

ถึงแม้ยกเลิกการสแกน หรือปิดแล้วเปิดเคร่ืองใหม่ ข้อมูล Scan ON 

หรือ Scan OFF ก็ยังคงอยู่ หากต้องการเปล่ียนแปลง ต้องต้ังใหม่

1. เลือกช่องใช้งานท่ีต้องการ

2. กดปุ่ม  [SCAN ADD/DEL (TAG)]

    • หน้าจอแสดงอักษร “SCAN 1”

3. กดปุ่ม  [SCAN ADD/DEL (TAG)] อีก 1 หรือ 2 คร้ัง 

    เลือก “SCAN ON” หรือ “SCAN OFF” 

    • “SCAN ON” เป็นการต้ังให้ช่องน้ันอยู่ในกลุ่มช่องท่ีสแกน

    • “SCAN OFF” เป็นการลบช่องน้ันออกจากการสแกน

4. กด 1 วินาที  เพ่ือออกจากโหมด scan group selection

    หากกดปุ่ม  [SCAN ADD/DEL (TAG)] ในขณะท่ีการสแกนหยุด 

    (Pause) รับสัญญาณท่ีช่องใด (ยกเว้นช่อง priority) ช่องน้ันจะ

    ถูกลบออกจากการสแกน

[RX SPEAKER ]

กด ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น RX speaker ถ้ากด ON จะฟังเสียงได้จาก

ลำโพงภายนอก 

• ฟังก์ช่ันน้ีจะใช้ได้เม่ือมีการต่อพ่วงกับลำโพงภายนอก
• ฟังก์ช่ันน้ีเป็นประโยชน์เม่ือผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในรถ 
• ระดับเสียงเป็นไปตามการต้ัง volume ของตัวเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

   ในขณะท่ีเคร่ืองอยู่ในการใช้โทน (สแตนบายเงียบ) กดปุ่มน้ีค้างไว้

   เป็นการเปิดสเควลช์ชั่วคราว (มีเสียงซ่าขณะเปิด สเควลซ์) 

   เม่ือปล่อยปุ่มน้ีเคร่ืองจะกลับไปอยู่ในการใช้โทน (สแตนบายเงียบ) 

[MONI (AUDI)]

สำหรับเคร่ืองท่ีโปรแกรมโทน CTCSS (DTCS) หรือ 2-tone

     กดปุ่มน้ีเพ่ือออกจากการใช้โทน (เปิดสเควลช์รับทุกสัญญาณ 

     “Audible”) หรือเข้าการใช้โทน (ปิดสเควลช์ เคร่ืองสแตนบาย

     เงียบ “Inaudible”)

 



[LOCK ]

กดค้างไว้เพ่ือล็อกปุ่มกดทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่ม [Moni(Audi)], [Light], 

[Lock], [Call] (รวมท้ัง Call A และ Call B),[Emergency], [Su-

rveillance], [Lone Worker] และ [OPT 1/2/3].

[LONE WORKER ]

กด ON หรือ OFF ฟังก์ช่ัน Lone Worker
• เมื่อใช้งานฟังก์ชั่น Lone Worker หากไม่มีการใช้งานเครื่องรับ-ส่ง
   วิทยุในกำหนดเวลาท่ีต้ังไว้ ฟังก์ช่ัน Emergency จะเปิดโดยอัตโนมัติ

[HIGH/LOW]

กดเลือกกำลังส่งออกอากาศแบบช่ัวคราวหรือถาวร 

(ข้ึนอยู่กับการต้ังไว้ล่วงหน้า)

[TONE/RAN CH SELECT]

     เม่ือใช้งานอยู่ในโหมดอนาล็อก, กดปุ่มน้ีเลือกโหมด continuous

     tone channel selection แล้วกดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] 

     เลือกความถ่ี tone / ต้ังรหัส ตามท่ีต้องการ หลังจากเลือกได้

     แล้วให้กดปุ่มน้ีอีกคร้ัง เพ่ือจัดเก็บ
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เมื�อใช้งานอยู่ใน mixed (digital and analog) mode, กดปุ่มนี�เข้า
โหมด continuous tone channel selection แล้วกดปุ่ม [CH Up] 
หรือ[CH Down] เลือกความถี� tone / ตั�งรหัส ตามที�ต้องการ หลัง
จากเลือกได้แล้วให้กดปุ่มนี�อีกครั�ง เพื�อจัดเก็บ หลังจากนั�นจะขึ�น
หน้าจอ RAN channel selection แล้วกดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH 
Down]  ตั�งค่า RAN ตามที�ต้องการ หลังจากตั�งค่าแล้วให้กดปุ่มนี�
อีกครั�ง เพื�อจัดเก็บ

[C.TONE CH ENT]

สำหรับการใช้โทน CTCSS / DTCS โดยต้องโปรแกรมความถี่โทน 

CTCSS หรือรหัสโทน DTCS ใน Tone list ไว้ก่อน ช่องใช้งานแต่ละ

ช่องจะโปรแกรมไว้ได้ 9 โทน (โปรดสอบถามผู้ขาย) (สำหรับการ

ใช้งานในโหมดอนาล็อก หรือ mixed mode เท่าน้ัน)

1. เลือกช่องใช้งานท่ีต้องการต้ังความถ่ีโทน

2. กดปุ่ม [C.TONE CH ENT] เข้าโหมดเลือกช่องโทน 

    • หน้าจอแสดงอักษร “TONE” 

3. กดปุ่ม [CH Up] / [CH Down] เลือกโทนท่ีต้องการ 

    • เลือกได้จาก “TONE 1” ถึง “TONE 9”

เม่ือใช้งานอยู่ในโหมดดิจิตอล, กดปุ่มน้ีเข้าโหมด RAN channel 

selection แล้วกดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down]  ตั้งค่า RAN 

ตามท่ีต้องการ หลังจากต้ังค่าแล้วให้กดปุ่มน้ีอีกคร้ัง เพ่ือจัดเก็บ

[LIGHT]

กดเปิดไฟหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที เม่ือต้ังค่าฟังก์ช่ันไฟหน้าจอเป็น 

OFF ใน user set mode



[SURVEILLANCE ]

กด ON หรือ OFF ฟังก์ช่ัน surveillance

เม่ือกด ON เคร่ืองจะไม่มีเสียงบ๊ีบและไม่มีแสงบนหน้าจอ LCD เม่ือ

ได้รับสัญญาณ หรือเม่ือกดปุ่ม

[TX CODE ENTER ] (สำหรับการใช้งาน PMR เท่าน้ัน)

กดเข้าโหมด ID code edit  โดยตรง เพ่ือแก้ไขท้ัง 5-tone และ MSK 

แล้วกดปุ่ม [CH Up]/[CH Down] ต้ังตัวเลขตามท่ีต้องการ

[WIDE/NARROW ]

กดเลือก bandwidth แบบ wide หรือ narrow  (สำหรับการใช้งาน

ในโหมดอนาล็อก หรือ mixed mode เท่าน้ัน)

[DTMF AUTODIAL ]

     กดเข้าโหมดช่อง DTMF แล้วกดปุ่ม [CH Up] / [CH Down] 

     เลือกช่อง DTMF ท่ีต้องการ 

     หลังจากเลือกช่อง DTMF แล้ว กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อส่งรหัส 

     DTMF ตามท่ีเลือก

[RE-DIAL ]

กดส่งรหัส DTMF ท่ีได้ส่งคร้ังสุดท้าย

• เมมโมร่ีการส่งจะถูกลบหลังจากปิดเคร่ืองรับ-ส่ง

�
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[TALK AROUND]

กด ON หรือ OFF ฟังก์ช่ัน talk around
• ฟังก์ช่ัน talk around จะเปล่ียนความถ่ีส่งให้ตรงกับความถ่ีรับ เพ่ือใช้
   ในการติดต่อระหว่างเคร่ืองต่อเคร่ือง

[EMERGENCY ]
กดค้างไว้เพ่ือส่งสัญญาณเรียกฉุกเฉิน
• สัญญาณเรียกฉุกเฉินถูกส่งพร้อมเสียงบ๊ีบ, จอแสดงผลไม่เปล่ียน
• เคร่ืองรับ-ส่งสามารถส่งสัญญาณเรียกฉุกเฉินแบบไม่มีเสียงบ๊ีบ 
   และจอแสดงผลเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กับการต้ัง 
   (โปรดสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย)
• หากต้องการยกเลิกสัญญาณเรียกฉุกเฉิน ให้กดปุ่มน้ีค้างไว้อีกคร้ัง 
   ก่อนส่งสัญญาณเรียก
• สัญญาณเรียกฉุกเฉินจะส่งออกเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน หรือส่งซ้ำจน
   กระท่ังได้รับรหัสควบคุม ข้ึนอยู่กับการต้ังไว้ล่วงหน้า

• ก่อนเรียกสถานีอื่น จำเป็นต้องมีการส่งรหัส ขึ้นอยู่กับการวางระบบ
   สัญญาณ
• อาจใช้ปุ่ม [Call A] และ/หรือ [Call B] เมื่อตั้งระบบการเรียกแบบ 
   selective “Individual/Group” call

4. เม่ือเลือกได้โทนท่ีต้องการแล้ว กดปุ่ม [C.TONE CH ENT] อีกคร้ัง 

    เพ่ือจัดเก็บโทนท่ีเลือกไว้ในช่องใช้งานน้ัน
    • โทนท่ีจัดเก็บไว้จะเป็นโทนใช้งานของช่องน้ันตลอดไป 
       หากต้องการเปล่ียนโทน ให้ทำตามข้ันตอนข้างต้นใหม่ 

[CALL ]

กดส่งรหัส 2/5-tone/BIIS ID 



[USER SET MODE ]

     กด 1 วินาที เพ่ือเข้า user set mode

     • เม่ืออยู่ใน user set mode กดปุ่มน้ีอีกคร้ังเพ่ือเลือกรายการ 

       และใช้ปุ่ม [CH Up] / [CH Down] ต้ังค่าหรือเง่ือนไข 

     กด 1 วินาที อีกคร้ัง เพ่ือออกจาก user set mode

สามารถเข้า user set mode จากฟังก์ช่ัน “Power ON” ได้ด้วย

[10Key ENT ]

กดเพ่ือเปิดการใช้งาน 10-keypad ของไมโครโฟน
• สามารถเลือกช่องเมมโมร่ี, ช่อง TX code (5-tone), ID list number 
  (digital), TX status (MSK/Digital) หรือ Short Data Message (digital) 
  (ข้ึนอยู่กับการโปรแกรม)

[OPT 1/2/3 ]

กดเพ่ือควบคุมระดับสัญญาณออกจากข้ัวต่ออุปกรณ์เสริม

[ID-MR SELECT ] (สำหรับการใช้งาน PMR เท่าน้ัน)

     เรียกรหัส ID
      • กดปุ่มน้ี แล้วกดปุ่ม [CH Up] / [CH Down] เลือกรหัส ID     

      • บันทึกได้ถึง 5 ID      

     กด 1 วินาที เพ่ือลบ ID ท่ีเลือก
�
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[SCRAMBLER/ENCRYPTION ]

    เมื่อใช้งานอยู่ในโหมดอนาล็อก, กด ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น 

    voice scrambler

    เมื่อใช้งานอยู่ในโหมดดิจิตอล,กด ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น 

    encryption transmission

[COMPANDER ]

กด ON หรือ OFF ฟังก์ชั่น compander ฟังก์ชั่น compander 

ลดเสียงรบกวนจากเสียงท่ีส่ง ช่วยให้การส่ือสารชัดเจน 

     โหมด ID code edit สำหรับ 5-tone และ MSK แล้วกดปุ่ม 

      [CH Up]/[CH Down] ต้ังตัวเลขตามท่ีต้องการ

[TX CODE CHANNEL UP/DOWN ]

กดเลือกช่อง TX code โดยตรง

[HOOK SCAN ]

เม่ือใช้งานฟังก์ช่ัน hook scan, กดปุ่มน้ีเพ่ือเลิกใช้ฟังก์ช่ัน hook 

scan (หยุดสแกน) ช่ัวคราว และกดปุ่มน้ีอีกคร้ังเพ่ือเร่ิมสแกนใหม่

[TX CODE CHANNEL SELECT ]

     กดเข้าโหมดเลือกช่อง ID code โดยตรง แล้วกดปุ่ม [CH Up]/[CH 

     Down] เลือกช่องท่ีต้องการ 

     ขณะอยู่ในโหมดเลือกช่อง ID code, กดปุ่มน้ี 1 วินาทีเป็นการเข้า   



หากระบบส่ือสารท่ีใช้งานเป็นระบบท่ีใช้สัญญาณโทน (ยกเว้น CTCSS 

และ DTCS) ก็จำเป็นต้องมีขั้นตอนการเรียกก่อนรับ-ส่งกันตามปกติ 

การใช้สัญญาณโทนเป็นการตั้งกลุ่มรับการติดต่อเฉพาะเครื่องที่อยู่ใน

กลุ่มเท่าน้ัน สถานีอ่ืนไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้  เคร่ืองท่ีอยู่ในข่ายต้อง

โปรแกรม ID ประจำเคร่ือง (RX code) (ID ประจำเคร่ืองจะมีเพียงรหัส

เดียวหรือมากกว่าก็ได้ ข้ึนอยู่กับความต้องการและให้สอดคล้องกับข่าย

การติดต่อ) และโปรแกรม ID ของเคร่ืองอ่ืนๆ ในข่ายเดียวกัน (TX code)

    เลือก TX code หรือรหัส 2/5-tone ของเครื่องที่ต้องการจะติดต่อ 

    กดปุ่ม [Call] เรียกเคร่ืองน้ัน

  
�
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 ขั้นตอนการเรียก

ปุ่ม

ตัวเลข 0

5

4

9

3

8

2

7

1

6

เปิดเครื�อง
กดปุ่ม [    ] 1 วินาที เพ่ือเปิดเคร่ือง

ถ้าเคร่ืองโปรแกรมให้ใช้ password  เม่ือเปิดเคร่ืองแล้ว

ต้องกดปุ่มใส่ password ก่อน

• ในการใส่ password ใช้ปุ่ม [P0], [P1], [P2], [P3] และ [P4] 

   แทนตัวเลขตามตารางข้างล่างน้ี ปุ่มกด 1 ปุ่ม มีตัวเลข 2 ชุด 

   ถือเป็นเลขเดียวกัน ดังเช่น รหัส 01234 และ รหัส 56789 

   ถือเป็นรหัสเดียวกัน

ถ้าใส่รหัสแล้ว หน้าจอยังปรากฏคำว่า “PASSWORD” แสดง

ว่าใส่รหัสผิด ให้ปิดเคร่ืองแล้วเร่ิมใหม่

การเลือกช่อง
เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุรุ่นน้ีมีวิธีการเลือกช่องใช้งานได้หลายแบบ  

ข้ึนอยู่กับการต้ังระบบ

แบบ NON-ZONE : เลือกช่องใช้งานแบบไม่มีกลุ่ม เลือกได้ 2 วิธี คือ 
• กดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกช่องใช้งานตามลำดับ
• กดเลือกจากปุ่ม [MR-CH1] ถึง [MR-CH4] เลือกช่องใช้งานโดยตรง 
  (ต้องโปรแกรมไว้ก่อน)

การใช้งาน Voting 

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุจะเร่ิมสแกนโดยอัตโนมัติเม่ือเลือก zone ท่ีได้กำหนด

ไว้สำหรับการใช้งาน voting Voting scan ตรวจระดับสัญญาณ S-meter 

ของเคร่ืองรีพีทเตอร์และเลือกสถานีท่ีสัญญาณแรงท่ีสุดโดยอัตโนมัติ

แบบ AUTOMATIC SCAN : เลือกจากการสแกน

เป็นการเลือกโดยไม่กำหนดช่อง สำหรับเครื่องที่ตั้งให้สแกนเมื่อ

เปิดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ เคร่ืองจะหยุดในช่องท่ีได้รับสัญญาณ

แบบ ZONE : เลือกกลุ่มช่องใช้งานท่ีต้องการ
• กดปุ่ม [Zone], แล้วกดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกกลุ่มท่ีต้องการ
• กดปุ่ม [Zone Up] หรือ [Zone Down]



การรับ:

     กดปุ่ม [    ] 1 วินาที เพ่ือเปิดเคร่ือง

     กดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกช่องใช้งานในระบบ 

     conventional ตามลำดับ

     เมื่อได้รับสัญญาณ หมุนปุ่ม  [VOL] ปรับความดังให้อยู่ใน

     ระดับท่ีรับฟังได้สบาย

การส่ง: ควรรอให้ช่องท่ีจะติดต่อว่างก่อน เพ่ือป้องกันการแทรกกวน

     เอาไมโครโฟนออกจากท่ีแขวน

     • เคร่ืองรับทุกสัญญาณ (audible) 
     • เคร่ืองอาจไปท่ีช่อง priority โดยอัตโนมัติ
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การรับและการส่ง  

Selectiv e calling Non-selectiv e calling

หมายเหตุ การส่ง
• Transmit inhibit function : บางคร้ังเคร่ืองอาจถูกจำกัดการส่ง
    ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี
- ช่องใช้งานน้ันอาจอยู่ในเง่ือนไขปิดเสียง (mute) ((‘Inaudible’ 
   condition;         ไม่ปรากฏบนจอ)
- ช่องน้ันไม่ว่าง
- ได้รับรหัสโทน CTCSS ที่ไม่ตรงกัน (หรือตรงกัน) (ขึ้นอยู่กับ
   การโปรแกรม)
- ช่องน้ันต้ังให้เป็นช่องรับอย่างเดียว
• ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time-out timer) และ Penalty timer
   เครื่องที่ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time-out timer) เมื่อได้ส่งต่อเนื่อง
   ไปจนถึงกำหนดเวลาท่ีต้ังไว้ จะตัดการส่งโดยอัตโนมัติ และจะต้อง
   รออีกสักครู่ตามเวลาท่ีต้ังไว้ (penalty timer) จึงจะส่งใหม่ได้

“ ” 

 เม่ือเคร่ืองท่ีเรียกไปตอบกลับ ก็สามารถส่ือสารกันต่อไปได้ตามปกติ รอให้ช่องใช้งานน้ันว่าง
 • หากไฟ LED เป็นไฟเขียวแสดงการรับ แสดงว่าช่องน้ันยังไม่ว่าง

กดสวิทช์  [PTT] ค้างไว้ในขณะพูด และพูดเข้าไมโครโฟนด้วย

ระดับเสียงปกติ

ปล่อยสวิทช์  [PTT] เม่ือพูดจบ เพ่ือกลับไปท่ีการรับ

คำแนะนำ : เพ่ือให้สัญญาณท่ีส่งออกไปมีความชัดเจน ครบถ้วนควรปฏิบัติ 
                ดังน้ี
                1. เม่ือกดสวิทช์  [PTT] แล้ว ควรรอสักครู่จึงพูด
                2. ถือไมโครโฟนให้อยู่ห่างปากประมาณ 5 – 10 ซม. 
                    (2 – 4 น้ิว) และพูดด้วยระดับเสียงปกติ



ใช้ปุ่ม [TX CODE ENTER]:

     กดปุ่ม [TX Code Enter] เพ่ือเข้าโหมด TX code edit

      • ตัวเลขท่ีจะแก้ไข กระพริบ

     กดปุ่ม [TX Code Enter] เลือกตัวเลขท่ีจะแก้ไข        

     กดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกตัวเลขที่ต้องการ

     กดปุ่ม [TX Code Enter] เพ่ือจัดเก็บ และตัวเลขถัดไปทาง

     ขวาจะกระพริบโดยอัตโนมัติ

     

กดปุ่ม  [TX Code CH Select]  เลือกหน้าจอแสดงช่อง TX code

• ให้เลือกช่องใช้งานก่อนเข้าโหมดช่อง TX code ถ้าจำเป็น

กดปุ่ม [TX Code CH Select] อีกคร้ัง 1 วินาที เพ่ือเข้าโหมด TX 

code edit

• ตัวเลขท่ีจะแก้ไข กระพริบ

กดปุ่ม [TX Code CH Select] เลือกตัวเลขท่ีต้องการจะแก้ไข

กดปุ่ม  [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกตัวเลขท่ีต้องการ

กดปุ่ม  [TX Code CH Select] เพ่ือจัดเก็บ และตัวเลขถัดไปทาง

ขวาจะกระพริบโดยอัตโนมัติ

ทำซ้ำตามข้ันตอนท่ี      และ     เพ่ือแก้ไขตัวเลขอ่ืนท่ีต้องการ

หลังจากแก้ไขแล้ว กดปุ่ม  [TX Code CH Select] เพื่อจัดเก็บ

• เคร่ืองจะกลับไปโหมดสแตนบาย

กดปุ่ม [Call] ส่งรหัสเรียก

    การเลือกช่อง TX code

ใช้ปุ่ม [TX CODE CH SELECT]:

เครื่องที่ได้มีการโปรแกรมปุ่มใช้งาน [TX Code CH Select]  เมื่อ

กดปุ่มน้ีแต่ละคร้ังเป็นการสลับหน้าจอหมายเลขช่องใช้งาน (หรือช่ือ)

หรือหมายเลขช่อง TX code (หรือช่ือ)

     กดปุ่ม [TX Code CH Select] — เลือกหน้าจอแสดงหมายเลข 

     (หรือช่ือ) ช่อง TX code 

     กดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down] เลือกช่อง TX code ท่ีต้องการ

     กดปุ่ม  [TX Code CH Select] อีกคร้ัง เป็นการยืนยัน TX code 

     ท่ีเลือก

     • เคร่ืองจะกลับไปโหมดสแตนบาย

     กดปุ่ม [Call] ส่งรหัสเรียกตาม TX code ท่ีเลือก

��

 

การใช้งานเบื�องต้น 2

                   

                  

                   

ใช้ปุ่ม [TX CODE CH UP]/[TX CODE CH DOWN] :

เครื่องที่ได้มีการโปรแกรมปุ่มใช้งาน [TX Code CH Up] หรือ [TX 

Code CH Down] สามารถใช้กดเลือกช่อง TX code ท่ีได้โปรแกรม

ไว้ได้โดยตรง

    TX code number edits (แก้ไขหมายเลข TX code)

การแก้ไข TX code สามารถแก้ไขโดยใช้ปุ่ม [TX Code CH Select] 

หรือ [TX code Enter] 

8

ใช้ปุ่ม [TX CODE CH SELECT] :



ทำซ้ำตามข้ันตอนท่ี      และ     เพ่ือแก้ไขตัวเลขอ่ืนท่ีต้องการ

หลังจากแก้ไขแล้ว กดปุ่ม [TX Code Enter] เพ่ือจัดเก็บ

• เคร่ืองจะกลับไปโหมดสแตนบาย

กดปุ่ม [Call] ส่งรหัสเรียก

เข้า  user set mode (จากฟังก์ช่ัน ‘Power ON’ ):

     กดปุ่ม [P1] และ [P2] ค้างไว้พร้อมกัน แล้วกดปุ่ม [    ] เปิดเคร่ือง
     • ต้องปิดเคร่ืองก่อน (ถ้าเคร่ืองเปิดอยู่)
     

    การส่ง DTMF

เคร่ืองท่ีได้มีการโปรแกรมปุ่มใช้งาน [DTMF Autodial] สามารถส่ง

รหัส DTMF โดยอัตโนมัติจากช่อง DTMF ท่ีได้โปรแกรมรหัสไว้แล้ว 

ซ่ึงโปรแกรมได้ 8 ช่อง

     กดปุ่ม [DTMF Autodial] – หน้าจอปรากฏช่อง DTMF

     กดปุ่ม [CH Up] หรือ [CH Down]  เลือกช่อง DTMF ท่ีต้องการ

     กดปุ่ม [DTMF Autodial] ส่งรหัส DTMF 
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�  การใช้งานเบื�องต้น
 

 

    User set mode
สามารถเข้า User Set Mode ได้จากปุ่ม [User Set Mode] เป็น

โหมดท่ีให้ผู้ใช้ต้ังค่าการใช้งานบางรายการท่ีไม่ต้องเปล่ียนบ่อยๆ 

เพ่ือให้กับความต้องการใช้งาน หากไม่ได้โปรแกรมปุ่ม [User Set 

Mode] สามารถเข้า set mode ได้จากฟังก์ช่ัน ‘Power ON’ 

[P1] [P2] [    ]

[P0]

กดปุ่ม [P0] 1 วินาที เพ่ือเข้า user set mode

กดปุ่ม [P0] เลือกรายการ แล้วกดปุ่ม [Up] หรือ [Down] ต้ังค่าตาม

ท่ีต้องการ
 • รายการที่ตั้งค่าได้ ได้แก่ แสงหน้าจอ, ความคมชัดจอ LCD, ระดับ
    เสียงบี๊บ, ระดับเสียงเรียก, ระดับสเควลซ์, ระดับ AF Min, Mic Gain, 
    แรงดันไฟแบตเตอร่ี, Horn, Signal Moni และ Lone Worker.

[P0] [Up]/[Down]

• ควรกดปุ่ม [P1] และ [P2] ค้างไว้จนกระท่ังตัวอักษร “SET MODE” 
   ปรากฏท่ีหน้าจอ
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การใช้งานเบื�องต้น �

Scrambler function
ฟังก์ชั่น voice scrambler  เป็นการรักษาความปลอดภัยในการ

ส่ือสารเคร่ืองรุ่นน้ีทุกเวอร์ช่ันมี scrambler ชนิด inversion ให้ใน 

และสามารถเพิ่ม voice scrambler unit (option) ชนิด rolling 

หรือ non-rolling เพ่ือให้มีความปลอดภัยมากข้ึน

     กดปุ่ม [Scrambler] เพ่ือ ON ฟังก์ช่ัน Scrambler 

       • หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ “      ”

     กดปุ่ม [Scrambler] อีกคร้ัง เพ่ือ OFF ฟังก์ช่ัน Scrambler 

       • สัญลักษณ์ “      ” หายไป

กดปุ่ม [    ] 1 วินาที ปิดเคร่ือง และเปิดใหม่อีกคร้ังเพ่ือออกจาก 

set mode

[    ]

หมายเหตุ : ปุ่ม [Up], [Down] และ [P0] ใช้งานใน user set mode 

                 ตามคำอธิบายข้างต้น โดยไม่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่ได้

                 โปรแกรมไว้สำหรับปุ่มน้ัน

การส่งสัญญาณฉุกเฉิน
เมื่อกดปุ่ม [Emergency] ตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะส่งสัญญาณ

ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม [Emergency] ตามเวลาที่กำหนด 

สัญญาณฉุกเฉิน DTMF หรือ 5-tone จะถูกส่งท่ีช่องฉุกเฉินคร้ังเดียว

หรือส่งซ้ำ แต่ถ้าไม่ได้กำหนดช่องฉุกเฉินไว้ สัญญาณจะถูกส่งจากช่อง

ท่ีเลือกไว้ก่อนหน้า

หากต้องการยกเลิกสัญญาณเรียกฉุกเฉิน ให้กดปุ่มน้ีค้างไว้อีกคร้ัง 

ก่อนส่งสัญญาณเรียก

การเลือกช่อง Priority A
เคร่ืองจะไปท่ีช่อง Priority A โดยอัตโนมัติ เม่ือมีการใช้งานดังน้ี
• เปิดเคร่ือง 
  เคร่ืองจะไปท่ีช่อง Priority A ในแต่ละคร้ังท่ีเปิดเคร่ือง
• Status call (การใช้งาน BIIS เท่านั้น)
  เคร่ืองจะไปท่ีช่อง Priority A เม่ือส่ง status call 
• Off hook 
   เคร่ืองจะไปท่ีช่อง Priority A เม่ือเอาไมโครโฟนออกจากท่ีแขวน

ฟังก์ช่ัน Stun 
เม่ือเคร่ืองได้รับ ID ท่ีต้ังไว้เป็น kill ID เคร่ืองน้ันจะไม่สามารถใช้

งานได้ต่อไป เคร่ืองท่ีได้รับ kill ID จะเข้าเง่ือนไขให้ใส่ password  

ผู้ใช้ต้องใส่ password ของเครื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
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การต่อด้านหลังเครื่อง  

 

  

แดง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำ

Antenna

12V
Battery

Solder
Crimp

NOTE: Use the terminals as shown 
below for the cable connections.

    
    

ข้ัวต่อสายอากาศ ขอคำแนะนำ
การเลือกสายอากาศจากผู้ขาย

D-Sub 25-pin ต่ออุปกรณ์
ภายนอก

แจ็คต่อลำโพงภายนอก 
ต่อลำโพงขนาด 4-8โอห์ม

ท่ีแขวนไมโครโฟน
ติดที่แขวน ที่จัดมาพร้อมเครื่อง
ให้ลงกราวด์รถ เพ่ือให้ใช้ฟังก์ช่ัน 
on/off hook ของไมโครโฟนได้

สำหรับต่อสวิตซ์กุญแจ

ท่ีต่อไฟ DC
ต่อแบตเตอรี่ 12 โวลท์ DC ต้อง
ระวังการต่อให้ตรงขั้วไมโครโฟน
ห้าม ต่อกับแบตเตอรี่ 24 โวลท์
จะทำให้เครื่องเสียหายได้

ลำโพงนอก

ไมโครโฟน

คำเตือน ! ห้ามถอดกระบอกฟิวส์
ออกจากสายไฟ DC
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การต่ออุปกรณ์และการดูแลรักษาเครื่อง  3

 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง วิธีการติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ (เหนือศีรษะ)

ติดเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับขาตั้งเครื่องที่จัดมาให้ แล้วยึดติดให้แน่น

กับพื้นผิวที่หนา และแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้มากว่า 1.5 กิโล

(ตามภาพ)

 

Flat washer

Felt*
Spring washer

When using
self-tapping screws

Felt*

*Felts reduce the vibration effects.

Microphone*1 Microphone hanger 
and screw set

Microphone 
hanger cable

DC power cable

Sponges*3

Mounting bracket Flat washers

Spring washers

Bracket bolts

Mounting screws 
(M5×12)

Self-tapping screws 
(M5×16)

Nuts

Function name 
stickers*2

*3

*2

The microphone type is different depending on 
the version.
Used for labelling the programmable function 
keys according to their assinged functions.
Used for the optional unit installation.
Ask your dealer for details.

*1

or
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สายอากาศ 

 

การเปลี่ยนฟิวส์

•  

 

 

 

 

  
การทำความสะอาด 

 

สายอากาศเป็นกุญแจสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร จึงต้องเลือกใช้สายอากาศที่มีคุณภาพ และติดตั้งให้เหมาะสม

ฟิวส์บรรจุอยู่ในกระบอกฟิวส์และเป็นส่วนของสายไฟ DC ท่ีจัดมาพร้อมเคร่ือง หากฟิวส์ขาด หรือเครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงาน ให้ตรวจหา
สาเหตุของปัญหา และเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ให้ถูกต้องตามขนาด

เคร่ืองบางเวอร์ช่ันอาจมีกระบอกฟิวส์เพียงชุดเดียว

ขนาดฟิวส์ : 20A    

เม่ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุมีฝุ่นจับ หรือสกปรก ให้ใช้ผ้าเน้ือนุ่ม และแห้งเช็ดให้สะอาด

หลีกเล่ียง การใช้สารละลาย เช่น เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ท่ีอาจทำลายพ้ืนผิวเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

(ขอคำแนะนำการเลือกสายอากาศและการติดตั้งจากผู้ขาย)

ใช้ ฟิวส์ขนาด 20 A เท่าน้ัน 
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การต่ออุปกรณ์และการดูแลรักษาเครื่อง �
 

 OPTIONS 
•  RMK-3 SEPARATION KIT +  

OPC-607/OPC-608/OPC-609 SEPARATION CABLE

  Allows you to install the transceiver main unit separately from the 
front panel for operating convenience.

• OPC-1132/OPC-347 DC POWER CABLE

  OPC-1132: 3 m (9.8 ft)
 OPC-347: 7 m (23 ft)

• HM-152/HM-152T/HM-148 HAND MICROPHONE

 HM-152 :  Hand microphone
 HM-152T : DTMF microphone
 HM-148 :  Heavy duty microphone

• SM-25 DESKTOP MICROPHONE

• SP-5/SP-10/SP-22 EXTERNAL SPEAKER

 Input impedance : 4 Ω
 Max. input power : 5 W
 SP-5 : Large speaker for good audio quality.
 SP-10 : For all-round mobile operation.
 SP-22 :  Compact and easy-to-install.

• UT-109R/UT-110R SCRAMBLER UNITS

  Non-rolling type (UT-109R)/Rolling type (UT-110R) voice scrambler 
unit provides higher communication security. 

• UT-96R 5TONE UNIT

• UT-126H DIGITAL MODULATOR/DEMODULATOR UNIT

  Provides 6.25 kHz digital mode operation.
 ( UT-126H is a upgrade version of UT-119H. UT-119H can be used 

depending on the version. Ask your dealer for details.)
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