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VHF TRANSCEIVER

 ุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเนาง้ชใอืมู่ค

 ญัคำส
นา่อ จใา้ขเ้หใ้ีนอืมู่คอืสงันหนใ ๆงา่ตยาบิธอำคะลแนาง้ชใรากีธิว 

งอ่ืรคเ้ชในอ่ก ดอลตดยีอเะลยดโ

บ็กเ นาง้ชใรากนใ์นชยโะรปอ่ืพเ ้ีนอืมู่คอืสงันห   

 
WORD DEFINITION

 R DANGER! Personal death, serious injury or an 
explosion may occur.

 R WARNING! shock may occur.
CAUTION Equipment damage may occur.

NOTE
If disregarded, inconvenience only. No 

shock.

Icom is not responsible for the destruction, damage to, or 
performance of any Icom or non-Icom equipment, if the 
malfunction is because of:
 •  

disasters, disturbances, riots, war, or radioactive 
contamination.

 •  The use of Icom transceivers with any equipment that is 
not manufactured or approved by Icom.

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks 
of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, 
the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, and/
or other countries.
All other products or brands are registered trademarks or 
trademarks of their respective holders.

 คำแนะนำ
ดาอะสำ้นงา่อนใดาอะสมาวคำทงา้ล้หใ ม็คเำ้นนดโุยทิวงอื่รคเกาห

คุบวคมุ่ป ์ชทิวส ดกมุ่ป นั้นะฉิม นาง้ชใามำนนอ่กง้หแ้หใำทงอ้ตะลแ ม
มินสน็ปเจาอจ์ราชวั้ขอืรห/ะลแ ้ด่ไมไนาง้ชใ้หใำทอืลกเกึลผกตจาอ

 

 FCC INFORMATION
This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 •  Increase the separation between the equipment and receiver.
 •  Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected.

 •  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
expressly approved by Icom Inc., could void your authority 
to operate this device under FCC regulations.
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notice or obligation.
 Measurements made without an antenna.

General
Frequency coverage
                        THA

RX: 144 ~ 147 MHz
TX: 144 ~ 147 MHz

Operating 
temperature range

–20°C ~ +60°C, –4ºF ~ +140ºF

Frequency stability ±2.5 ppm  
(–20°C ~ +60°C, –4ºF ~ +140ºF)  
at +25°C, +77ºF

Antenna Impedance 50 Ω
Power supply 7.5 V DC nominal
Number of  
Memory channels

207 channels  
(including 1 Call channel and 6 scan 
edges)

Frequency  
tuning steps

5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, and 50 kHz

Dimensions 
(projections not 
included)

58.6 (W) × 112 (H) × 30.5 (D) mm
2.3 (W) × 4.4 (H) × 1.2 (D) in 
(with BP-298/BP-299)
58.6 (W) × 112 (H) × 26 (D) mm
2.3 (W) × 4.4 (H) × 1 (D) in 
(with BP-264)

Weight  
(approximate)

300 g, 10.6 oz  
(with BP-298/BP-299 and FA-B57V)
360 g, 12.7 oz  
(with BP-264 and FA-B57V)

Transmitter
Transmitting mode F2D, F3E (FM, FM-N)
Modulation system Frequency shift keying modulation
Maximum frequency deviation

FM (wide) ±5.0 kHz
FM (narrow) ±2.5 kHz

Microphone 
Impedance

2.2 kΩ

Spurious emissions Less than –70 dB
Output power  
(at 7.5 V DC)

5 W
Mid: 2.5 W , Low: 0.5 W

Current drain  
(at 7.5 V DC) typical

Extra High: 1.6 A, 
High: 1.4 A, Mid: 1.0 A, Low: 0.5 A

Receiver
Receive system Direct Conversion
Sensitivity –124 dBm (at 12 dB SINAD)
Squelch sensitivity –126 dBm (threshold) 
Selectivity

FM (wide) 75 dB
FM (narrow) 70 dB

Intermodulation 65 dB
Auto output power (8 Ω load)

Internal 1.5 W
External 0.55 W

AF output 
impedance 

8 Ω

Current drain (at 7.5 V DC)
Internal 450 mA
External 200 mA
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 BATTERY CHARGER BC-240

งา่ลนา้ด

์ชทิวสนอ่ืลเ

 *1  

 *2   

i

i

มาวคดักำจำค

ศากาอยาสีม่มไยดโณาญญัสง่สา่ยอ

]TTP[ ์ชทิวส
บัรอ่ืพเยอ่ลป ,ง่สอ่ืพเ้วไงา้คดก

]LLAC/RM/OFV[ LLAC/YROMEM/OFV มุ่ป
์ลลอคงอ่ช ,่ีรมโม็มเดมหโ ,OFV ดมหโกอืลเดก

มรกแรปโดมหโา้ขเอ่ืพเ้ีนมุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดกงัลห
 ่ีรมโม็มเงอ่ช

ดยีอเะลยารนอโรากน็ปเ ีทานิว 1 ้วไงา้ค )*(]CNUF[ มุ่ปดกงัลห
 OFV ดมหโงัยปไอืรห ีรมโม็มเงอ่ชงัยปไงอ่ชงอข

’D‘ edoc FMTD ง่สอืรหา้ขเดก

]    [  งอ่ืรคเดิปเมุ่ป
งอ่ืรคเดิปอืรหดิปเอ่ืพเ ีทานิว 1 ดก

]INOM[ ROTINOM มุ่ป
าง้ชใี่ถมาวค์รอตเินอมอื่พเวารควั่ช์ซลวคเสดิปเอื่พเี้นมุ่ปงา้คดก น

[ มุ่ปดกว้ลแ ี้นมุ่ปงา้คดกะณขนใ     [ อืรห ]     บัดะรบัรปอื่พเ ]
สเควลซ์

 ’A‘ edoc FMTD ง่สอืรหา้ขเดก

]   [/]   [  NWOD/PU มุ่ป
นาง้ชใ่ีถมาวคกอืลเดก

่ีรมโม็มเงอ่ชกอืลเดก ่ีรมโม็มเดมหโนใ
นกแสรากงาทศิทนย่ีลปเดก นกแสรากงา่วหะรนใ

บัรป NWOD อืรห PU มุ่ปดกว้ลแ ]INOM[ มุ่ปงา้คดกะณขนใ
์ซลวคเสบัดะร

รากยารกอืลเดก edom tes laitinI อืรห edom tes นใ
’B‘ edoc FMTD ง่สอืรหา้ขเดก :   ]     [
’C‘ edoc FMTD ง่สอืรหา้ขเดก :   ]     [

•

Y Z

   ]CIM PS[ นฟโรคโมไบยีสเงอ่ช
 )นั่ชพออ( มรกแรปโยาสอืรห enohporcim-rekaeps อ่ตบยีสเบัรหำส

 า่ยอ บักอ่ต่มไอืรหบยีสเงอ่ชดิป่มไยดโุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเ้ชใ
มาต้ดไำ้นนักะลแ นุ่ฝนักงอ้ป้ีนุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเนฟโรคโมไ

  นฟโรคโมไบักอ่ตอื่มเอืรหบยีสเงอ่ชดิปอื่มเะาพฉเ45PI นาฐรตาม
 งอ้ต กาจกอออืรหา้ขเ์ณรกปุอดอถอืรหอ่ตนอ่กุยทิวงอื่รคเดิป

บยีสเงอ่ช [SP MIC]

  ]LOV[ ดิบกูล
งยีสเบัดะรบัรปนุมห

รากยารา่คง้ัตนุมห edom tes laitinI อืรห edom tes นใ

KEY PAD
่ีถมาวค่สใขลเวัตดก OFV ดมหโนใ

่ีรมโม็มเงอ่ชกอืลเขลเวัตดก ่ีรมโม็มเดมหโนใ
edoc FMTD ง่สอืรหา้ขเดก

เพื่อใช้งานในฟังก์ชั่นที่ 2  ของปุ่มใด ให้กดปุ่ม  [FUNC](*)
ก่อนแล้วจึงกดปุ่มนั้น ตามตารางดังนี้:

 1*XOV น่ัช์กงัฟ ดิป อืรห ดิปเ

nacs enoT ม่ิรเ

xelpud sulp ,xelpud sunim กอืลเ
xelpmis บบแนาง้ชใอืรห

นกแสม่ิรเ

piks กิลเกยอืรหง้ัต

hctaw ytiroirp นาง้ชใม่ิรเ

edom tes า้ขเ

,hgiH ,2*hgih artxE ง่สงัลำกง้ัต
woL อืรห diM

yromem FMTD ดมหโา้ขเ

นั่ช์กงัฟดิปอืรหดิปเอื่พเ ีทานิว 1 ดก
ดกมุ่ปกอ็ล

)มิรสเ์ณรกปุอ( retpada gulP ะลแ  tesdaeH บักอ่ตอื่มเ้ดไนาง้ชใ
หากตั้ง Extra High Power เป็น OFF ใน Initial Set Mode
ที่หน้าจอ )HXE( hgiH artxE งดสแ่มไะจ

น่ือมุ่ปงอข 2 ่ีทน่ัช์กงัฟา้ขเอ่ืพเ ]        [ มุ่ปดก
บ็กเดัจอ่ืพเ ]       [ มุ่ปดก้หใ ว้ลแ่ีถมาวค่สใกาจงัลห

laitinI อืรห edom tes กาจกออะลแบ็กเดัจอื่พเ ]        [ มุ่ปดก
set mode

mocI ์ฑณัภติลผ้ชใกอืลเี่ทณุคบอข
นาง้ชในอ่ก ุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเนาง้ชใรากอืมู่คนา่อดรปโ

     !ยารตนัอ ยุทิวงอื่รคเบัก้วไุบะรี่ทมาต mocI งอขนา่ถค็พแ้ชใงอ้ต 
mocI งอขนา่ถค็พแะาพฉเ mocI งอขจ์ราชน่ทแบักจ์ราชะลแ mocI
ะลแ mocI ุยทิวงอื่รคเบัก้ชใบัรหำสงอรบัรบอสจวรตรากนา่ผี่ทนั้นา่ทเ
มอลปจ์ราชน่ทแอืรหมอลปนา่ถค็พแ้ชใกาห  mocI จ์ราชน่ทแบักจ์ราช

ดิบเะร่ีรอตเตบแ้หใุตหเน็ปเอืรห ฟไ นัวคดิกเ้หใำทจาอ
     !นอืตเำค  อย่าถือเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้สายอากาศอยู่ใกล้หรือ

ะณขนใาตงวดอรืหา้นหบใะาพฉเยดโยากงา่รงอขๆงา่ตนว่สสัผมัส
 ง่สนาง้ชใ

      !นอืตเำค ณ์รกปุออืรห tesdaeH บักมว่รุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเ้ชใา่ยอ
เ วกึสู้รนา่ทกาห นานาลวเน็ปเงอื่นเอ่ตงูสงยีสเบัดะรีมี่ท ๆนื่องยีส มีา่

 นาง้ชใดุยหอืรหงลงยีสเบัดะรดล้หใ ูหนใงัดงยีสเ
 งัวะร อืรหนา่ถค็พแบ็กเอื่มเงัวะรงอ้ต ค็พแี่รอตเตบแงอขวั้ขตอ็ชา่ยอ

รอืถา๋ปเะรกนใ่สใ น่ชเ ะหลโน็ปเี่ทุถตัวบักมวรุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเ บักมว
ดไตอ็ช้หใุตหเน็ปเ ๆ้ลกใู่ยอี่ทะหลโุถตัวงัยปไลหไจาอฟไสแะรก จแญุก ้
ยว้ดยาหยีสเะจ็กงอื่รคเวัตว้ลแยาหยีสเนา่ถค็พแ้หใำทะจกาจกอนงึ่ซ

ใา่ยอ ำทรากนใ ์ลอฮอกลอแอืรห นิซนบเ น่ชเ งรแนุรยาละลำทวัต้ช
ณ์รกปุอกาห ยาหยีสเุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเกอนวิผ้หใำทะจ ดาอะสมาวค

อะสมาวคำทด็ชเง้หแะลแมุ่นอื้นเา้ผ้ชใ้หใ กรปกสอืรหบัจนุ่ฝีม้ชใี่ท าด
า่ยอ ห้ใำทจาอ กามนุ่ฝีมี่ทณวเิรบนใุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเ้หใงิ้ทอืรหงาว

ยาหยีสเุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเ
า่ยอ น่ชเ งรตยดโ์ยติทาองสแกูถะจ่ีทณวเิรบนใุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเ้หใ

C– 06+ า่วกงูสอืรห C– 03 า่วกำ่ติมูภหณุอี่ทณวเิรบนใอืรห ถรา้นหงผแ
 :งัวะร อย่าให้เครื่องวิทยุโดนฝนหนัก และอย่าจุ่มเครื่องลงในน้ำ

ต่แ 45PI นาฐรตามมาต้ดไำ้นนักะลแนุ่ฝนักงอ้ปี้นุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเ
่ทีนว่สนใอืรหงอื่รคเี่ทนึ้ขดิกเยาหยีสเมาวคีมจาอน่ลหกตงอื่รคเกาห

ปไอ่ต้ดไำ้นะลแนุ่ฝนักงอ้ปรากนักะรปบัรถรามาส่มไ้หใำท ำ้นนักลีซ

    ่ีรอตเตบแบักวย่ีกเงัวะรรวคอ้ข
    )yrettab HM-iN 462-PB บัรหำส( 
     !ยารตนัอ ่รีอตเตบแนใยาภซ๊กแ าผเปไว้ลแ้ชใี่ที่รอตเตบแำนา้ห 

 ้ดไดิบเะร้หใำทจาอ
ระวัง: อย่าจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำ หากแบตเตอรี่เปียกต้องเช็ดให้

ุยทิวงอ่ืรคเวัตบักา้ขเบอกะรปนอ่กง้หแ
 !งัวะร C– 06+ งึถ C– 5 อืคดนหำกี่ทิมูภหณุองว่ชนใู่ยอี่รอตเตบแ้ชใงอ้ต

 งลดลี่รอตเตบแงอขนาง้ชใรากุยาอะลแพาภิธทิสะรป้หใำทะจนั้นะฉิม
ระวัง! แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งานสั้นลงหากปล่อยทิ้งไว้โดย

มูิภหณุอี่ทณวเิรบนใู่ยออืรห ,ดมหี่รอตเตบแกาจกออฟไสแะรกงา้ล
55 า่วกงูส( ปไนิกเงูส ˚ ยดโ่ีรอตเตบแบ็กเะจกาห นานาลวเน็ปเ )C

งัลหงอื่รคเวัตกาจกออี่รอตเตบแดอถงอ้ต ๆนานาลวเน็ปเนาง้ชใ่มไ
้ีนงัดิมูภหณุอีมง่ึซ น็ยเะลแง้หแ่ีทนใบ็กเะลแ ว้ลแจ์ราช้ดไกาจ

02 งา่วหะร ˚C ~   +45˚ )นอืดเง่ึนหงึถ้ดไ( C
02 งา่วหะร ˚C  ~  +35˚ )นอืดเกหงึถ้ดไ( C
02 งา่วหะร ˚C  ~  +25˚ )*ีปง่ึนหงึถ้ดไ( C

นอืดเ 6 กุท่ีรอตเตบแจ์ราชรวค *
ทำความสะอาด ีด่มไสัผมัสา้นหอืรหมินสนักงอ้ปอ่ืพเตบแว้ัข

าษกัร น็ปเงา้บดาอะสมาวคำทรวค อมสเู่ยอดาอะส้หใี่รอตเตบแวั้ข
วารคง้ัรค

หาก ่รีอตเตบแำน้หใ ว้ลแจ์ราช้มแงึถฟไสแะรกีม่มไนอืมหเูดี่รอตเตบแ
งั้รคกีอม็ตเ้หใจ์ราชว้ลแ นืคงั้ท้วไงิ้ทงอื่รคเดิปเยดโจ์ราชสิดาม  หาก

 ่มหในอ้ก่ีรอตเตบแนย่ีลปเรวค ้ดไ่มไฟไบ็กเงัย่ีรอตเตบแ
นอ่ก ม็ตเ้หใ่ีรอตเตบแจ์ราชรวค กรแง้ัรคนใุยทิวงอ่ืรคเนาง้ชใม่ิรเ

นานวายนาง้ชใรากุยาอีม้หใอ่ืพเ
่ีรอตเตบแจ์ราชบัรหำสำนำน่ีทิมูภหณุองว่ช

01  งา่วหะร ˚C ~  40˚ )191-CB ยวัดว็รเจ์ราช( C
0    งา่วหะร ˚C  ~ 45˚ )291-CB ยวัดา้ชจ์ราช( C

า่ยอ    mocI งอข่ชใ่มไ่ีทจ์ราชน่ทแ่ชใ

รีอตเตบแจ์ราช้หใ ้ดไจ์ราชดินชี่รอตเตบแยว้ดบอกะรปค็พแี่รอตเตบแนใ ่
ดมหตบแอ่ืมเอืรหกรแง้ัรคนใุยทิวงอ่ืรคเ้ชในอ่ก

หาก ้ีนงัดิตับิฏปรวค ่ีรอตเตบแุยาอดืยรากงอ้ต
งยี่ลเกีลห    ะยะร  291-CB  ยว้ดจ์ราชกาห ปไนิกเนานจ์ราชราก

เวลา งมโว่ัช 84 า่วกยอ้นรวค
    ควร อ่ืมเตบแจ์ราช้หใำนะนแ ดมหบอืกเ่ีรอตเตบแนจปไนาง้ชใ

กออ่มไง่สงอ่ืรคเ

่ีรอตเตบแบักวย่ีกเงัวะรรวคอ้ข     
)yrettab noI-iL 992-PB/892-PB บัรหำส(     

อืรห ฟไ นัวคดิกเ้หใำทจาอีธิวกูถ่มไนอออไ-มยีธเิลี่รอตเตบแ้ชใราก
รีอตเตบแ้หใุตหเน็ปเะจงัยีธิวกูถ่มไ้ชใรากะลแ มวบง่ปโจาอี่รอตเตบแ ่

่ีรอตเตบแงอขนางำทรากนใพาภิธทิสะรปดลอืรห ยาหยีสเ
     !ยารตนัอ  ่รีอตเตบแงลปแดัดมา้ห ะลแ ี่รอตเตบแวั้ขีรกดับมา้ห

นัวคีม ดิบเะรจาอี่รอตเตบแะลแนอ้รมาวคดิกเ้หใำทจาอะารพเ ค็พแ
 ฟไดิกเอืรห

R

 !ยารตนัอ     า่วกงูสิมูภหณุอีมๆี่ทนใ้วไค็พแี่รอตเตบแงิ้ทอืรหงาวมา้ห
+60˚C ู่ยอ าตเอืรหฟไ้ลกใู่ยอ น่ชเ งูสิมูภหณุอีม่ีรอตเตบแ้หใำทะจ

เจาอ นานาลวเน็ปเงรตยดโดดแกูถๆ่ีทอืรหดดแกาต่ีท์ตนยถรนใ ป็น
เหตุให้แบตเตอรี่บวมหรือเกิดไฟ อุณหภูมิที่สูงเกินไปยังอาจลด

ตบแนาง้ชใุยาอ้หใำทอืรห่ีรอตเตบแงอขนางำทรากนใพาภิธทิสะรป
ยว้ดกีองลน้ัส่ีรอตเ

      !ยารตนัอ ดัอกูถี่ที่รอตเตบแ้ชใา่ยอ ี่รอตเตบแดัอบีบอืรหบุทา่ยอ
มาวคน็หเ่มไงอมจาอารเ กันหงา่ยอบัทดกกูถอืรห งรแงา่ยอกทแะรกกต

่รีอตเตบแงอขกอนยาภา่ว้มแงึถ กอนยาภกาจี่รอตเตบแงอขยาหยีสเ
นใยาภู่ยอี่ท์ลลซเ่ตแ ๆนื่อยาหยีสเมาวคอืรห กตแยอรงดสแ่มไะจค็พแ

ฟไดิกเอืรห กตแ มวบจาอ
      !ยารตนัอ ห้ใำทจาอนอ้รมาวคอืรฟฟไ ฟไ้ลกใ้วไี่รอตเตบแงาวา่ยอ

ฏิป้หใว้ลแ้ชใี่ที่รอตเตบแดัจำกราก ้ดไดิบเะรอืรหกตแค็พแี่รอตเตบแ ตัิบ
น่ิถงอ้ทนใบัคงับอ้ขมาต

      !ยารตนัอ ดอบาต้หใำทจาอาตา้ขเี่รอตเตบแนใยาภกาจวลหเงอขา้ถ
ดาอะสำ้นยว้ดาตงา้ล้หใ ้ดไ   ีทนัท์ยทพแบพปไะลแ ้ียขอืรหูถา่ยอ

     นอืตเำค ! ฟไดิกเ้หใำทจาอ พาภสมอ่ืสเ่ีรอตเตบแ้ชใา่ยอ 
     !นอืตเำค งูสนัดงรแะนชาภ ฟวเรคโมไาตเนใ่สใี่รอตเตบแำนมา้ห 

่รีอตเตบแ้หใำทอืรห งูสนอ้รมาวค ฟไดิกเ้หใำทจาอะารพเ า้ฟฟไาตเอืรห แตก
     นอืตเำค ! ่ีรอตเตบแนใยาภกาจวลหเงอขบักสัผมัสยากงา่รกาห

ีทนัทดาอะสำ้นยว้ดงา้ล้หใ  
      !นอืตเำค นึ้ขนอ้ร ิตกปดิผนิ่ลกีมี่รอตเตบแกาหีทนัที่รอตเตบแ้ชใดุยห

 ปไดิผงรทปูรีมีสีมอืรห
      !ยารตนัอ วลหเงอขอืรห ลเะทำ้น ะมิห นฝนดโี่รอตเตบแ้หใา่ยอ
อื่นๆ  อย่าชาร์จหรือใช้แบตเตอรี่เปียก ถ้าแบตเตอรี่เปียกต้องใช้ผ้า

 ้ชใปไำนนอ่กทินสง้หแ้หใด็ชเดาอะส
งัวะร ! รวคงอ่ืรคเวัตบัรหำส ดนหำก่ีทิมูภหณุอกอน่ีรอตเตบแ้ชใา่ยอ 

02  งา่วหะรู่ยอ ˚ 06+  งึถ C ˚ ู่ยอรวคคพแ่ีรอตเตบแวัตบัรหำสะลแ C
02  งา่วหะร ˚ 06+  งึถ C ˚C  ุยาอะลแพาภิธทิสะรป้หใำทะจน้ันะฉิม

มูิภหณุองว่ชนใู่ยอ่มไี่รอตเตบแ้ชใกาห งลดลี่รอตเตบแงอขนาง้ชใราก
งอ้ตกูถ่มไนางำทงอ่ืรคเ้หใำทจาอ ุยทิวงอ่ืรคเวัตบัรหำสมสะามหเ่ีท

 !งัวะร ,ม็ตเจ์ราชยดโ้วไงิ้ทยอ่ลปกาหงลนั้สนาง้ชใรากุยาอีมจาอี่รอตเตบแ
งูสิมูภหณุอี่ทณวเิรบนใู่ยออืรห ,ดมหี่รอตเตบแกาจกออฟไสแะรกงา้ล

า่วกงูส( ปไนิกเ  +50˚ ่มไยดโ่ีรอตเตบแบ็กเะจกาห  นานาลวเน็ปเ )C
กาจงัลหงอ่ืรคเวัตกาจกออ่ีรอตเตบแดอถงอ้ต ๆนานาลวเน็ปเนาง้ชใ
า่วงดสแ์ณษกัลญญัสีมนจปไ่ีรอตเตบแ้ชใจาออืรห  ว้ลแจ์ราชสิด้ดไ

น็ยเะลแง้หแี่ทนใบ็กเะลแ งึ่นหงึ่รคู่ยออืลหเี่รอตเตบแ  ้นีงัดิมูภหณุอีมงึ่ซ
02 งา่วหะร ˚C ~  +50˚ )นอืดเง่ึนหนใยาภ( C
02 งา่วหะร ˚C ~  +40˚ )นอืดเมาสนใยาภ( C
02 งา่วหะร ˚C ~  +20˚C )ีปง่ึนหนใยาภ(

แนะนำ ติลผนัวกาจงัลหีป 5 ณามะรป่มหในอ้ก่ีรอตเตบแนย่ีลปเ้หใ 
งัลหงลมอ่ืสเะจ่ีรอตเตบแนใยาภู่ยอ่ีทุดสัว่ตแ ู่ยอ้ดไจ์ราชงัยา่ว้มแงึถ
ยดโง้ัรคนวนำจ   ยอ้นก็ลเงยีพเนาง้ชใรากีม้มแงึถง่ึนหาลวเงว่ชกาจ
งึถ ง้ัรค 005 - 003 งา่วหะรู่ยอ้ดไ่ีรอตเตบแจ์ราชถรามาส่ีทณามะรป
งอื่รคเงอขนาง้ชใาลวเะยะร่ตแว้ลแม็ตเจ์ราชี่รอตเตบแา่วนอืมหเูด้มแ

 :อ่ืมเน้ัสจาอุยทิว
  ่ีรอตเตบแติลผนัวกาจงัลห ีป 5 ณามะรปปไนา่ผาลวเะยะร     

กีอำ้ซว้ลแำ้ซจ์ราชกูถ่ีรอตเตบแ     

D

R

R

R

     จ์ราชรากบักวย่ีกเงัวะรรวคอ้ข
!ยารตนัอ     น่ชเ  งูสิมูภหณุอีมๆ่ีทนใค็พแ่ีรอตเตบแจ์ราชมา้ห  

 งรตยดโดดแกูถๆี่ทอืรห ดดแกาตี่ท์ตนยถรนใู่ยอ าตเอืรหฟไ้ลกใู่ยอ
ะจ่ีรอตเตบแนใ noitcetorp/ytefas รจงว้ีนน่ชเมอ้ลดวแพาภสนใ

จ์ราชดุยห่ีรอตเตบแ้หใำทะลแนางำท
!นอืตเำค     จาอ งอนะคา้ฟุยาพีมอื่มเุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเจ์ราชมา้ห

สีเุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเ้หใำทอืรหฟไดิกเ้หใุตหเน็ปเตอ็ชฟไดิกเ้หใำท ยหาย
ุยาพดกิเนอ่กอมสเฟไก๊ัลปกาจกออ์รอตเปดแอวัตดอถ้หใ

!นอืตเำค    า่วกนิกเจ์ราชน่ทแนใ้วไ่ีรอตเตบแงาวอืรหจ์ราชมา้ห 
นใยาภม็ตเ่มไ้ดไจ์ราชงัยี่รอตเตบแา้ถ จ์ราช้หใ้วไดนหำกี่ทาลวเะยะร
จ์ราชน่ทแกาจกออี่รอตเตบแำนะลแจ์ราชดุยห้หใ ดนหำกี่ทาลวเะยะร

ฟไดิกเ้หใำทจาอ ดนหำก่ีทาลวเกาจนิกเปไอ่ตจ์ราชงัยกาห นอ่ก
 มวบกตแ่ีรอตเตบแ้หใำทอืรห งูสนอ้รมาวค

     !นอืตเำค นใวารคงั้รคน็ปเค็พแี่รอตเตบแงอขพาภสตกเงัสรวค
ค็พแ่ีรอตเตบแ้ชใดุยห้หใ ิตกปดิผง่ิสีมกาห จ์ราชรากงา่วหะร

    !นอืตเำค )งอื่รคเบักู่ยอดิตี่รอตเตบแ( ุยทิวง่ส-บัรงอื่รคเบยีสเมา้ห 
มินสน็ปเตบแจ์ราชวั้ข้หใำทจาอ จ์ราชน่ทแนใงลกรปกสอืรหกยีปเี่ท
  foorpretaw ดินช่ชใ่มไจ์ราชน่ทแ ยาหยีสเจ์ราชน่ทแ้หใำทอืรห

     !งัวะร 01+( ดนหำกี่ทิมูภหณุองว่ชกอนี่รอตเตบแจ์ราชา่ยอ ˚C
~  +40˚C) มิฉะนั้นจะทำให้ระยะเวลาในการชาร์จนานขึ้น แต่

มูภหณุอี่ทดุจงึถอื่มเจ์ราชรากำทะณขนใ ม็ตเ่มไงัย็กสแะรกี่รอตเตบแ ิ
ิตัมนโตัอยดโจ์ราชดุยหะจงอ่ืรคเ ดนหำก่ีทงว่ชกอนกออ

R

R

งา่ลนา้ด์ชทิวสยวด้ efil yrettab dnetxE น่ัช์กงัฟ FFO อืรห NO ง้ัต
)FFO : มิดเา่ค(  งอ่ืรคเ

     OFF : แบตเตอรี่จะถูกชาร์จจนเต็ม ทำให้เครื่องวิทยุใช้งานได้
ดุส่ีทนาน               

่ีรอตเตบแุยาอดืยรากน็ปเ ม็ตเนจจ์ราชกูถ่มไะจ่ีรอตเตบแ : NO     
งลน้ัสะจุยทิวงอ่ืรคเ้ชใรากนใาลวเะยะร่ตแ              

•

•

SPECIFICATIONS

หมายเหต งอขำ้นนักนว่ส่ีทน้ึขดิกเยาหยีสเดุรำชมาวคีมกาห ุ
ดาอะสมาวคำท  ๆดามหำ้นบุชมุ่นา้ผ้ชใ้หใ  ุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเ

นาง้ชใปไำนนอ่กง้หแ้หใำทะลแ งัวะรดัมะรงา่ยอ
อืรห กัหอืรหกตแ อ่ตว้ัขบอรค่ีทอืรหดิปน่ผแ งอ่ืรคเงอ่ลกกาห

้ดไำ้นนักถรามาส่มไ้หใำทจาอ น่ลหกตงอ่ืรคเ



 ซ์ก็ลพเูดะลแ์รอตเทีพีรนาง้ชใราก
D

 SET MODES
 D

Y Z
 

D

 D

Y Z

D

 การสแกน
 D สแกนแบบ programmed scan

•

•

D

X

D

D

 ่ีรมโม็มเงอ่ช
 D

D

X

D

 
ปไว่ัทนาง้ชใราก

[1]•[TONE]

[PTT]

[2]•[VOX]
[3]•[T.SCAN]

[MONI]

[    ]
[4]•[DUP]

[5]•[SCAN] [6]•[SKIP]

[VOL]

[VFO/MR/CALL]

[7]•[PRIO]
[8]•[SET] [9]•[H/M/L]

[0]•[DTMF-M] [# ENT]•[      ]
[*]•[FUNC]

D
 

D

 D

D

 การ RESET
 D

Repeater tone frequency  
 “ ”

Tone squelch frequency  
 “ ”

DTCS code “ ”

DTCS polarity  “ ”

Frequency offset  
 “ ”

Reverse duplex function  
 “ ”

Tuning step  “ ”

Scan resume setting  
 “ ”

Function key timer  “ ”

LCD backlight  “ ”

TX permission  “ ”

 

VOX gain “ ”

MIC gain “
”

VOX delay “ ”

VOX time-out timer  “ ”

DTMF TX key “ ”

Mode “ ”

Extra High Power  “ ”

Key-touch beep  “ ”

Time-out timer  “ ”

Auto power OFF  “ ”

Lockout  “ ”

Squelch delay  “ ”

DTMF speed “ ”

Dial assignment  “ ”

Y

Z

Display type  “ ”

LCD contrast  “ ”

Power save  “ ”

Select speed  “ ”

Microphone simple mode  

 “ ”

Voltage Indication  “ ”

Battery protection function  
 “ ”

Auto low power  “ ”

Squelch burst  “ ”

D

 น้ตงอ้ืบเนาง้ชใราก
 D

D

D

 งอ่ืรคเดยีอเะลยาร
 D จอแสดงผล 

8

9

1     3  4    6  72  5

1
 •  

 •

2
 •

 

 
 •

•

 
Low Mid High/Extra High Power

3
   

Icon Function

“ ” Repeater tone encoder

“ ” and “ ” peeB tekcoP SSCTC น่ัช์กงัฟ

“ ” hcleuqS SSCTC น่ัช์กงัฟ

“D ” and “ ” )XT ะาพฉเ( redocne SCTD น่ัช์กงัฟ

“D ” and “ ” peeB tekcoP SCTD น่ัช์กงัฟ

“D ” hcleuqS SCTD น่ัช์กงัฟ

4

5

6

7  
•

 

•

8
 

์ณษกัลญญัส

   

9

10

•

•
•
•

 

 •
 
•

•

 •
 •

 ์ซก็ลพเูดะลแ์รอตเทีพีรนาง้ชใราก
 D

BUSY ICON

SIGNAL ICON

15
14
13

12 11     10

11

12

13

14

15

DUPLEX ICONS 

VOX ICON

SKIP ICON

MEMORY ICON

FREQUENCY READOUT

MEMORY CHANNEL NUMBER 

TONE ICONS

งรแณาญญัส       ณาญญัสบัดะร      นอ่อณาญญัส

AUTO POWER OFF ICON 

POWER ICONS  

BATTERY ICON

สถานะ
่ีรอตเตบแ

ดมห่ีรอตเตบแ     จ์ราชรวค           ง่ึรค             ม็ตเ

i

KEY LOCK ICON

FUNCTION ICON

TRANSMIT  ICON

งอ่ืรคเดิป/ดิปเ
      

ดมหโกอืลเ

่ีถมาวคง้ัต

pets gninuT ง้ัต

Subaudible tones 

 ซ์กล็พเดูบบแนางช้ใราก

่รีมโมม็เงอช่มรกแรปโราก

่รีมโมม็เงอช่กอลืเราก

ล์ลอคงอช่กอลืเราก

 

Y Z

สแกนแบบ memory scan

Scan Resume

Priority Watch

Partial reset 

 edom teS  า้ขเอ่ืพเ )8(]TES[ มุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดก  .1
[  มุ่ปดก  .2     [ อืรห ]     รากงอ้ต่ีทรากยารกอืลเ ]

รากงอ้ตมาตา่คง้ัต  ]LOV[ มุ่ปนุมห  .3
edom teS  กาจกออะลแบ็กเดัจอ่ืพเ ]TNE#[ มุ่ปดก  .4

การโปรแกรม Set mode การโปรแกรม Initial Set mode 
รากยารงาบนาง้ชใรากา่คงั้ตอื่พเ งอื่รคเดิปเอื่มเ edom teS laitinI า้ขเ

ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง  เป็นการตั้งค่าการใช้งานให้สอดคล้องกับ
นาง้ชใรากงอ้ตมาวค

[ มุ่ปดก  .1     [ อืรห ]     อ่ืพเ  ีทานิว 1  ]     [  มุ่ปดกว้ลแ้วไงา้ค  ]
laitinI  า้ขเ     

     Set mode
[  มุ่ปดก  .2     [ อืรห ]     รากงอ้ต่ีทรากยารกอืลเ ]

รากงอ้ตมาตา่คง้ัต  ]LOV[ มุ่ปนุมห  .3
edom teS laitinI กาจกออะลแบ็กเดัจอ่ืพเ ]TNE#[ มุ่ปดก  .4

รายการใน Initial Set mode

รายการใน Set mode

Y Z

enot elbiduabus ่ีถมาวคง้ัต
 ์รอตเทีพีรา้ขเอ่ืพเ

้ชใอ่ืพเ SSCTC นทโ่ีถมาวคง้ัต
์ซลวคเสนทโน่ัช์กงัฟ

SCTD นาง้ชใอ่ืพเ SCTD สัหรง้ัต
squelch และ DTCS encoder

บัระลแง่ส ytiralop SCTD า่คง้ัต

นในาง้ชใอ่ืมเ tesffo ่ีถมาวคง้ัต
 ์ซก็ลพเูดดมหโ

xelpuD desreveR นั่ช์กงัฟา่คงั้ต
 FFO อืรห NO น็ปเ

  pets gninut OFV กอืลเ

ม่หในกแสามบัลกงอื่รคเ้หใาลวเงั้ต
 ปไยาหบัร้ดไี่ทณาญญัสกาจงัลห

ดมหโา้ขเดกงา่วหะราลวเงว่ชง้ัต
้ชใอ่ืพเ นาง้ชใมุ่ปดกะลแน่ัช์กงัฟ

 2 ่ีทน่ัช์กงัฟนาง

thgilkcaB DCL น่ัช์กงัฟกอืลเ

noissimrep XT น่ัช์กงัฟา่คง้ัต
 ”FFO“ อืรห ”NO“

ดิปรากงอ้ตกาห niag XOV า่คงั้ต
”FO.XOV“ า่คกอืลเ้หใ XOV นั่ช์กงัฟ

  นฟโรคโมไงอขวไมาวคง้ัต

yaled XOV า่คง้ัต

งอ้ตกาห XOV ง่สรากดัตาลวเง้ัต
า่คกอืลเ้หใ ้ีนน่ัช์กงัฟดิปราก

“Vto.OF”

งอ่ืนเอ่ต FMTD สัหรง่สีธิวกอืลเ

อืรห MF บบแนาง้ชใดมหโกอืลเ
FM-N

:ุตหเยามห
 ”HC“ บบแน็ปเอจา้นหง้ัตกาห

นา่ทะลแ edom tes laitinI นใ
yromeM กาจ edom teS า้ขเ

mode รายการส่วนใหญ่ใน
อจา้นหงาทงดสแ่มไะจ edom tes

า่คกอืลเอื่พเงดสแอจา้นห้หใกอืลเ
E ง่สงัลำกา่คน็ปเ )hgiH artxe( HX

ยุทิวง่ส-บัรงอื่รคเงอขดุสงูส

NO บบแบ๊ีบงยีสเน่ัช์กงัฟง้ัต
)3 งึถ 1 ่ตแง้ัตบ๊ีบงยีสเบัดะรง้ัต(

FFO อืรห

ณาญญัสง่ส้ดไอื่มเง่สรากดัตาลวเงั้ต
ดนหำกยลเง่ัทะรกนจปไงอ่ืนเอ่ต

 ้วไงั้ตี่ทาลวเ

ดิปุยทิวง่ส-บัรงอ่ืรคเ้หใาลวเง้ัต
 ิตัมนโตัอยดโ

tuokcoL นั่ช์กงัฟ FFO อืรห NO กอืลเ

trohs บบแ์ซลวคเสาลวเงว่ถา่คงั้ต
ำ้ซดิปะลแดิปเรากน็ปเ gnol อืรห

มิดเณาญญัสบัระณขนใ

FMTD สัหรง่สรากนใว็รเมาวคงั้ต

มุ่ปน็ปเ ]LOV[ มุ่ป้ชใะจา่วกอืลเ
[ มุ่ปนทแนูจบัรปรากมุคบวค      ]

และ [     ่มไอืรห  ]

้ชใรากบัรหำสอจา้นหบบแกอืลเ
่ีรมโม็มเดมหโนในาง

DCL อจดัชมคมาวคบัรป

าลวเงึถฟไดัยหะรปาลวเกอืลเ
สแตนบาย

อืรหนึ้ขว็รเมาวคง่รเรากีม้หใกอืลเ
ๆว็รเ ]LOV[ ดิบกูลนุมหอ่ืมเ่มไ

นฟโรคโมไดมหโกอืลเ

ฟไนัดงรแงดสแอจา้นห้หใกอืลเ
 งอื่รคเดิปเอื่มเ่มไอืรหี่รอตเตบแงอข

มาตี่รอตเตบแนักงอ้ปรากา่คกอืลเ
ช้ใี่ที่รอตเตบแงอขดินช

otuA นั่ช์กงัฟ FFO อืรห NO กอืลเ
Low Power 

นั่ช์กงัฟ FFO อืรห NO กอืลเ
Squelch Burst

รีมโม็มเงอ่ช( ู่คน็ปเามนึ้ขดนหำกี่ที่ถมาวคงว่ชนใู่ยอนกแสรากน็ปเ ่
ง่ึนหนา่ยดในา่ยนใ่ีถมาวคบอสจวรตรากนใ้ชใ  )”bX“ ะลแ ”Ax“

้ดไ่ีถมาวคู่คมรกแรปโถรามาส  ์รอตเทีพีร่ีถมาวค น่ชเ ะาพฉเยดโ
)egde nacs( ู่ค 3

หมายเหต ะลแ b2/A2 ,b1/A1 egde nacs งอ่ชมรกแรปโงอ้ต :ุ
รากบักนักวยีดเน่ชเมรกแรปโรากีธิว้ชใ  nacs า้นหงว่ล้วไ b3/A3
egde nacs งอ่ชงอขี่ถมาวคู่คมรกแรปโา้ถ ี่รมโม็มเงอ่ชมรกแรปโ
demmargorp บบแนในกแสถรามาส่มไะจ นักวยีดเี่ถมาวคน็ปเ้วไ

scan

OFV ดมหโา้ขเ ]LLAC/RM/OFV[ มุ่ปดก  .1
นกแสมิ่รเอื่พเ )5(]NACS[ มุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดก  .2

กอืลเอื่พเ )8(]TES[ มุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดก ,นกแสะณขนใ  .3
”LA“ อืรห ”3P“ ,”2P“ ,”1P“ บบแนกแสราก      

egde dnab งึถ egde dnab กาจนกแส ”LA“          
egde nacs งอ่ชงอขี่ถมาวคู่คงา่วหะรนกแส ”3P“ ,”2P“ ,”1P“          

[  มุ่ปดกยดโนกแสรากงาทศิทนยี่ลปเ               [ อืรห ]      ]
[ ,]      [ มุ่ปกาจกอน ๆดใมุ่ปดก้หใ นกแสรากกิลเกย  .4      ]/[     ],

)*(]CNUF[ อืรห ]INOM[      

Y Z

แสะจ piks งอ่ชน็ปเ้วไงั้ตี่ทงอ่ชน้วเกย ี่รมโม็มเงอ่ชนกแสรากน็ปเ กน
 ปไมา้ข

่ีรมโม็มเดมหโาข้เ ]LLAC/RM/OFV[ มุ่ปดก  .1
          “        ” ปรากฏ  

นกแสม่ิรเอ่ืพเ )5(]NACS[ มุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดก  .2
[  มุ่ปดกยดโนกแสรากงาทศิทนย่ีลปเ                [ อืรห ]     ] 

3.   มุ่ปกาจกอน ๆดใมุ่ปดก้หใ นกแสรากกิลเกย [     ], [    ]/[    ],
)*(]CNUF[ อืรห ]INOM[     

yromem บบแนกแสรากนใปไมา้ขนกแส้หใ้วไงั้ตี่ทงอ่ชน็ปเ piks งอ่ช
น้ขึว็รเ้ดไรากงอ้ต่ีทงอ่ชนกแส้หใยว่ชอ่ืพเ nacs

่ีรมโม็มเดมหโาข้เ ]LLAC/RM/OFV[ มุ่ปดก  .1
[  มุ่ปดก  .2     [ อืรห ]     ] งอ่ชน็ปเงั้ตรากงอ้ตี่ที่รมโม็มเงอ่ชกอืลเ 

     skip
3.  นั้นงอ่ช้หใบ็กเดัจอื่พเ )6(]PIKS[ มุ่ปดกว้ลแ )*(]CNUF[ มุ่ปดก

piks งอ่ชน็ปเ     
          “SKIP” ปรากฏ•

Y Z

pikS งอ่ชง้ัตราก

สามารถเลือกรูปแบบและตั้งเวลาให้เครื่องหยุดสแกนเมื่อได้รับ
สัญญาณได้ด้วยฟังก์ชั่น scan resume ใหม่  เวลาที่ตั้งไว้นี้ใช้

ยว้ด hctaw ytiroirp บัรหำส

•

•
•

Memory channel watch หรือ call channel watch          
ในขณะใช้งานบนความถี่ VFO  ฟังก์ชั่น  priority watch จะเช็ค
สัญญาณที่ช่องเม็มโมรี่ที่เลือกไว้หรือช่องคอลล์ทุกๆ 5 วินาที
1.  เข้าโหมด VFO แล้วตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ
2.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมดเม็มโมร่ีหรือโหมดช่องคอลล์
          สำหรับการเช็คสัญญาณแบบ memory channel watch :
          กดปุ่ม  [    ] หรือ [    ] เลือกช่องเม็มโมรี่ที่ต้องการ 
3.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [PRIO](7) เพ่ือเร่ิมเช็คสัญญาณ
          จุดทศนิยมของความถี่กระพริบ
          เมื่อได้รับสัญญาณ การเช็คสัญญาณจะกลับมาใหม่ตาม
          ระยะเวลาที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่น scan resume
4.  ยกเลิกการเช็คสัญญาณ ให้กดปุ่มใดๆ นอกจากปุ่ม  [     ], [    ]
     /[    ], [MONI] หรือ [FUNC](*) หรือ [PTT]

Memory scan watch      
ในขณะใช้งานบนความถี่ VFO ฟังก์ชั่น  priority watch จะเช็ค
สัญญาณที่ช่องเม็มโมรี่แต่ละช่องตามลำดับ (ยกเว้นช่อง skip)
1.  เข้าโหมด VFO แล้วตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ
2.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมดเม็มโมรี่
3.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [SCAN](5) เพ่ือเร่ิม memory scan
4.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [PRIO](7) เพ่ือเร่ิมเช็คสัญญาณ
          เครื่องเข้าโหมด VFO และจุดทศนิยมของความถี่กระพริบ
          เมื่อได้รับสัญญาณ การเช็คสัญญาณจะกลับมาใหม่ตาม
ระยะเวลาที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่น scan resume
5.  ยกเลิกการเช็คสัญญาณ ให้กดปุ่มใดๆ นอกจากปุ่ม  [     ],  [    ]
     /[    ], [MONI] หรือ [FUNC](*) หรือ [PTT]

Y Z

Y Z

Y Z

Y

Z

Y

Z

•
•

•
•

•
•

เป็นการ reset ค่า ความถี่ VFO, การตั้ง VFO และรายการใน set
mode  ให้กลับไปที่ค่าเดิม โดยไม่ลบรายละเอียดในช่องเม็มโมร่ี
1.  กดปุ่ม [     ] 1 วินาที เพื่อปิดเครื่อง
2.  กดปุ่ม  [VFO/MR/CALL] ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม [     ] 1 วินาที เพ่ือ
     เปิดเครื่อง

ฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด
ใช้ฟังก์ชั่นล็อกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนความถี่ เปลี่ยนช่องหรือเข้า
ฟังก์ชั่นใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
     กดปุ่ม [FUNC](*)  แล้วกดปุ่ม [       ][#ENT] 1 วินาที เพื่อ ON
     หรือ OFF ฟังก์ชั่นล็อก
          “         “ ปรากฏเมื่อเปิดฟังก์ชั่นล็อก
          ปุ่ม [     ], [VOL], [MONI], [PTT], และ [FUNC](*)+ [      ]
          [#ENT] สามารถใช้ได้ถึงแม้อยู่ในฟังก์ชั่นล็อกปุ่มกด

•

•

ฟังก์ชั่นมอนิเตอร์
ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับฟังสัญญาณอ่อนๆ หรือเปิดสเควลซ์ด้วยตนเอง
โดยไม่มีผลต่อสเควลซ์ที่ตั้งไว้ แม้เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Mute  เข่น tone
squelch 
     กดค้างปุ่ม [MONI] เพื่อเปิดสเควลซ์
          ปล่อยปุ่ม [MONI] เพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นนี้•

ปรับระดับสเควลซ์
     กดค้างปุ่ม [MONI] และกดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เลือกระดับ
     สเควลซ์
          “SqL 1” คือ loose squelch (สำหรับสัญญาณอ่อน) และ
          “SqL 10” คือ tight squelch (สำหรับสัญญาณแรง) “SqL 0”
          คือ สเควลซ์เปิด

•

D เลือกกำลังส่ง 
เลือกระดับกำลังส่งเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ควรใช้
กำลังส่งต่ำเม่ือติดต่อในระยะใกล้เป็นการลดการแทรกกวนสถานีอ่ืน
และลดการกินกระแสไฟ
     กดปุ่ม [FUNC](*)  แล้วกดปุ่ม [H/m/L](9) เลือกกำลังส่ง
          “EXH”, “H”, “M” หรือ “L” แสดงกำลังส่งที่เลือก  
          หากตั้ง Extra High Power เป็น OFF ใน Initial Set Mode
          ที่หน้าจอจะไม่แสดง “EXH”

•

•

ต้ังความถ่ี offset
1.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [SET](8) เข้า Set mode
2.  กดปุ่ม  [    ] หรือ [    ] เลือกรายการ frequency offset  
          “+” และจุดทศนิยม “.” กระพริบ และหน้าจอแสดงความถ่ี offset
          ท่ีมีอยู่
3.  หมุน [VOL] เลือกค่า frequency offset  ท่ีต้องการ
          ค่า offset  ต้ังตามข้ันตอนเดียวกันกับ frequency tuning step
          Frequency offset  มีหน่วยเป็น “MHz”
4.  กดปุ่ม [#ENT] ออกจาก Set mode

ทิศทางความถ่ี offset
     กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [DUP](4) เพื่อเลือกทิศทางของ
     ความถ่ี offset
          ไอคอน “-” (ดูเพล็กซ์ลบ) หรือ “+” (ดูเพล็กซ์บวก) ปรากฏเพ่ือ
          แสดงทิศทางของความถ่ี offset 
          หรือ “+” กระพริบเม่ือใช้ฟังก์ช่ัน reversed duplex

ฟังก์ช่ัน Reversed Duplex 
เม่ือใช้ฟังก์ช่ัน reversed duplex ความถ่ีรับและความถ่ีส่งจะกลับกัน
1.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [SET](8) เข้า Set mode
2.  กดปุ่ม  [    ] หรือ [    ] เลือกรายการ Reversed Duplex (REV)
          “+” และจุดทศนิยม “.” กระพริบ และหน้าจอแสดงความถ่ี offset
          ท่ีมีอยู่
3.  หมุน [VOL] เลือกค่า ON หรือ OFF
4.  กดปุ่ม [#ENT] ออกจาก Set mode
          “-” หรือ “+” กระพริบฟังก์ช่ัน reversed duplex ‘ON’

-

Y Z

Y Z

•

• -

•

•

•

•
•

รีพีทเตอร์บางสถานีกำหนดให้ใช้ subaudible tone เพื่อเข้าใช้งาน 
Subaudible tone จะซ้อนทับไปกับสัญญาณปกติ และต้องต้ังไว้ล่วงหน้า
1.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [SET](8) เข้า Set mode
2.  กดปุ่ม  [    ] หรือ [    ] เลือกรายการ repeater tone (rt)
3.  หมุน [VOL] เลือกความถี่ subaudible tone
4.  กดปุ่ม [#ENT] ออกจาก Set mode

DTMF tones   
     กดค้างสวิทช์ [PTT] แล้วกดปุ่มรหัส DTMF ท่ีต้องการ [0] ถึง [9],
[MONI](A),  [    ](B), [    ](C), [VFO/MR/CALL](D), [*](E) และ
[#ENT](F) เพื่อส่งรหัส DTMF 
 
1750 Hz tone  
เครื่องรับ-ส่งวิทยุรุ่นนี้สามารถส่งโทน 1750 Hz
(เพื่อใช้รีพีทเตอร์บางเครื่องของยุโรป)
     กดค้างสวิทช์ [PTT] แล้วกดปุ่ม [   ] หรือ [    ] ประมาณ 1 หรือ
     2 วินาทีY Z

Y Z

Y Z

Y Z

1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมดเม็มโมรี่
2.  ตั้งความถี่ที่ต้องการ
          โปรแกรมรายละเอียด เช่น ความถี่ offset, ทิศทางดูเพล็กซ์, 
          โทนสเควลซ์ และอื่นๆ  (ถ้าต้องการ)
3.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [VFO/MR/CALL]
          “       ” และหมายเลขช่องเม็มโมรี่กระพริบ
          เลือกโหมดช่องคอลล์เพื่อโปรแกรมช่องคอลล์
4.  กดปุ่ม  [    ] หรือ [    ] เลือกช่องเม็มโมรี่ที่จะโปรแกรม
          เลือก “1A/1b” ถึง “3A/3b” เพื่อโปรแกรมช่อง scan edge
5.  กดปุ่ม [FUNC](*) แล้วกดปุ่ม [VFO/MR/CALL] 1 วินาที เพ่ือโปรแกรม
          มีเสียงบี๊บ 3 ครั้ง
          หากยังกดปุ่ม [VFO/MR/CALL] ค้างต่อไปอีก1 วินาทีหลังจาก
          โปรแกรมแล้ว หมายเลขช่องเม็มโมร่ีจะเล่ือนข้ึนโดย อัตโนมัติ

Y Z

หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการโปรแกรม ให้กดปุ่ม [VFO/MR/CALL]
ก่อนทำข้ันตอนท่ี 5

•

•
•

•

•
•

X

ใช้ปุ่ม  [    ] หรือ [    ]
1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมดเม็มโมรี่
          “        ” ปรากฏ
2.  กดปุ่ม  [     ] หรือ [     ] เลือกช่องที่ต้องการ
          หน้าจอจะแสดงเฉพาะช่องที่ได้โปรแกรมแล้วเท่านั้น 
ใช้ keypad
1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมดเม็มโมรี่
          “        ” ปรากฏ
2.  เลือกช่องที่ต้องการ โดยกดปุ่มตัวเลขตามหมายเลขช่อง 3 หลัก
          สามารถเลือกช่องที่ยังไม่โปรแกรมได้
          ใส่ตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก แล้วกดปุ่ม [#ENT] เป็นการเลือก
          ช่องเม็มโมรี่ที่มีหมายเลขช่อง 1 หรือ 2 หลัก ตามลำดับ

X

Y Z

Y Z

•

•

•

•
•

1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เลือกช่องคอลล์
          “C” ปรากฏแทนหมายเลขช่องเม็มโมรี่
2.  เลือกช่องที่ต้องการ โดยกดปุ่มตัวเลขตามหมายเลขช่อง 3 หลัก
          สามารถเลือกช่องที่ยังไม่โปรแกรมได้
          ใส่ตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก แล้วกดปุ่ม [#ENT] เป็นการเลือก
          ช่องเม็มโมรี่ที่มีหมายเลขช่อง 1 หรือ 2 หลัก ตามลำดับ

•

•
•

แสดงเมื่อเครื่องได้รับสัญญาณ หรือสเควลซ์เปิด
กระพริบเมื่อเปิดฟังก์ชั่นมอนิเตอร์

แสดงระดับความแรงของสัญญาณที่ได้รับ

ในขณะส่ง แสดงระดับกำลังส่ง

ปรากฏเมื่อเปิดฟังก์ชั่นโทน  และแสดง Icon โทนที่ใช้ 

แสดงเมื่อเปิดฟังก์ชั่น VOX

ปรากฏเมื่อช่องเม็มโมรี่ที่เลือกถูกตั้งให้เป็นช่อง skip 

ปรากฏเมื่อเลือกโหมดเม็มโมรี่ 

หน้าปัดแสดงความถี่ใช้งาน, ช่องเม็มโมรี่, รายการใน Set
mode, และอื่นๆ 
- ตัวเลขเล็กๆ ด้านขวามือ “75” .50” หรือ “25” เป็นตัวเลข
  แสดงความถี่ 7.5, 5.0, และ 2.5 kHz ตามลำดับ    
 - จุดทศนิยมกระพริบในขณะสแกน 
เมื่ออยู่ในโหมดเม็มโมรี่ หน้าปัดแสดงชื่อช่อง

แสดงสถานะของแบตเตอรี่

“EXH” แสดงเมื่อเลือกกำลังส่งสูงมาก
“H”     แสดงเมื่อเลือกกำลังส่งสูง
“M”    แสดงเมื่อเลือกกำลังส่งปานกลาง
“L”     แสดงเมื่อเลือกกำลังส่งสูงต่ำ

แสดงหมายเลขช่องเม็มโมรี่ที่เลือก 
“C” ปรากฏเมื่อเลือกช่องคอลล์

ปรากฏเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Auto Power OFF 

“+” ปรากฏในโหมดดูเพล็กซ์บวก
“-” ปรากฏในโหมดดูเพล็กซ์ลบ
ไม่มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อใช้งานแบบซิมเพล็กซ์

ปรากฏเมื่อใช้ฟังก์ชั่นล็อก 

ปรากฏเมื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นที่สอง

ปรากฏในขณะส่ง   

กดปุ่ม  [     ] 1 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

เครื่องรับ-ส่งวิทยุรุ่นนี้มีโหมดการใช้งานทั่วไปให้เลือก 2 โหมดคือ
โหมด VFO และโหมดเม็มโมรี่ 
     กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เลือกโหมด VFO, โหมดเม็มโมรี่,
     ช่องคอลล์ ตามลำดับ
•

ใช้ปุ่ม  [    ] หรือ [   ]
1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมด VFO (ถ้ายังไม่อยู่ในโหมด VFO) 
2.  กดปุ่ม  [    ] หรือ [   ] เลือกความถี่ที่ต้องการ
          ความถี่จะเปลี่ยนไปตาม Tuning step ที่ตั้งไว้ 

ใช้ keypad
1.  กดปุ่ม [VFO/MR/CALL] เข้าโหมด VFO (ถ้ายังไม่อยู่ในโหมด VFO) 
2.  ใส่ความถ่ีท่ีต้องการ โดยกดปุ่มตัวเลข 6 หลัก ตาม โดยเร่ิมจาก
     หลัก 100MHz
          ใส่ตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ถึง 5 หลัก แล้วกดปุ่ม [#ENT] เป็น
          การตั้งความถี่ได้ด้วย (ขึ้นกับเวอร์ชั่นของเครื่องวิทยุ)
          ถ้าใส่ความถี่นอกย่านความถี่ใช้งาน  ความถี่ที่แสดงก่อน
          หน้านี้จะถูกเรียกกลับมาโดยอัตโนมัติ

Y Z

Y Z

•

•

•

เครื่องรับ-ส่งวิทยุรุ่นนี้มี 8 tuning steps ให้เลือกได้ดังนี้
5,  10,  12.5,  15,   20,  25,  30  และ 50 kHz 
สามารถตั้ง tuning step ได้ใน Set Mode
1.  กดปุ่ม [FUNC](*)  แล้วกดปุ่ม [SET](8) เข้า Set mode
2.  กดปุ่ม [     ] หรือ [     ] เลือกรายการ tuning step (tS)
3.  หมุน [VOL] เลือก tuning step ที่ต้องการ
4.  กดปุ่ม [#ENT] ออกจาก Set mode

Y Z
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