SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

ขอขอบคุณทานผูมีอุปการะ
บริษัท ที.ซี. เรดิโอ แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ทานผูมีอุปการคุณที่ใหความสนับสนุนและไววางใจ เครื่องวิทยุสื่อสารของ
Spender TH-2559
บริษัทฯ รับใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องกับทุกทาน ดวยความยินดีและเต็มใจเปนอยางยิ่ง
และทางบริษัทฯ ใครขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
ถาเครื่องของคุณมีปญหา กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา
หมายเลข : 0-2392-1500
วันจันทร – วันเสาร เวลา 8.30 –17.30 น.
ปดวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

Hotline Tel.: 0-2392-1500
If you have any problems, please contact our Customer Care.
Helpline on: 0-2392-1500
Monday – Saturday 8.30am – 5.30pm
Sunday and Public Holidays: Close
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

คําแนะนํา
ขอขอบคุณกับทุกทานผูมีอุปการคุณที่ใหความสนับสนุนเครื่องวิทยุสื่อสารของ Spender TH-2556
บริษัทฯ ยินดีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่อง Spender TH-2559 กับทุกทานดวยความเต็มใจเปน
อยางยิ่ง และขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

ขอควรระวัง
อานวิธีการใชงานและคําอธิบายตาง ๆ ในคูมือการใชเครื่องโดยละเอียดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
เครื่องวิทยุสื่อสารใหยาวนานยิ่งขึ้น
-อยาใชเครื่องวิทยุรับ-สง ขณะขับขี่ยานพาหนะ หากไมระมัดระวังอาจเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได
-หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนอยางรุนแรงอาจทําใหเครื่องวิทยุรับ-สงเกิด ความเสียหายได
-ไมควรนําเครื่องไปวางไวในสถานที่ๆ มีความรอนสูงหรือวางในที่มีแสงแดดสองเปน เวลานาน ๆ
- ไมควรใหตัวเครื่องสัมผัสน้ําโดยตรง เพราะอาจทําใหตัวเครื่องเสียหายได
-ไมควรทําการดัดแปลงหรือซอมเครื่องดวยตัวเอง

เครื่องมีปญหาในการใชงานติดตอศูนยบริการลูกคาที่
หมายเลข. 0-2392-1500
วันจันทร – วันเสาร เวลา 8:30-17:30 น.

ปดวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
If you have any problems, please contact our customer Care.
Hotline.Tel. 0-2392-1500
Monday- Saturday 8:30am. - 5:30pm.
Sunday and Public holiday
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

สารบัญ
การใชเครื่องอยางถูกตอง
เครื่องมีปญหาในการใชงาน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ
การติดตั้งสายอากาศ
การติดตั้งคลิปหลัง
การติดตั้งสายคลองมือ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่
ปุมควบคุมการทํางานตางๆของเครื่อง
การแสดงผลบนหนาจอ LCD
ขั้นตอนการทํางานเบื้องตน
การปรับ SQUELCH
การ LOCK KEY PAD
การเลือกใชความถี่
การเปลี่ยนระดับ STEP FREQUENCY
การเปลี่ยนความถี่โดยการกดปุม [CH+] , [CH-]
การบันทึกความถี่ลงในชองความจํา
การลบชองความจําเฉพาะชอง
การ RESET เครื่อง
การบันทึกความถี่แบบรับสงตางความถี่ (DUPLEX)
การเรียกชองความจํา
การสแกนความถี่
การสแกนชองความจํา
ระบบความถี่ชองยอย
การเปด/ปดเสียง Beep
การเปด/ปดไฟหนาจอ LCD
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

การใชเครื่องอยางถูกตอง
อานวิธีการใชงานและคําอธิบายตาง ๆ ในคูมือการใชเครื่อง โดยละเอียด ซึ่งเปนสวนที่สําคัญใน
การรักษาเครื่อง พรอมขั้นตอนกอนการใชเครื่องโดย ละเอียดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุ
สื่อสารใหยาวนานยิ่งขึ้น
-ใหชางผูชํานาญเทานั้นดูแลรักษาเครื่องของทาน
-หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา และปดเครื่องทุกครั้งใน
สถานที่ที่มีประกาศ เชน โรงพยาบาลตาง ๆ ซึ่งอาจจะมีการรบกวน อุปกรณที่ไวตอคลื่นสนามแม
เหล็กไฟฟา (เครื่องมือแพทย ) เปนตน
-เมื่ออยูในยวดยานพาหนะ หามจัดวางเครื่องลงบนบริเวณถุงลมนิรภัย
-ปดเครื่องทุกครั้งกอนที่จะเขาไปในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด อยาเคลื่อนยาย ติดตั้ง หรือชารจแบตเตอรี่
ยังสถานที่ดังกลาว
-อยาใชเครื่องวิทยุรับ-สง ขณะขับขี่ยานพาหนะ หากไมระมัดระวังอาจเกิด อุบัติเหตุขึ้นได
-หลีกเลี่ยงอัตราการเสี่ยงที่จะทําใหเครื่อง ไดรับแรงกระทบกระเทือนอยาง รุนแรง
-ไมควรนําเครื่องวางในสถานที่ ๆ มีความรอนสูงหรือวางในที่มีแสงแดดสองเปนเวลานาน ๆ
-ไมควรนําเครื่องไปใชในสถานที่ ๆ มีฝุนละอองมากเกินไปหรือมีความชื้นสูง
-ไมควรทําการดัดแปลงหรือซอมเครื่องดวยตัวเอง
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

การตรวจสอบผลิตภัณฑ
ขอขอบคุณผูมีอุปการคุณที่ใชเครื่องวิทยุสื่อสาร SPENDER TH-2559กอนการใชงานทานควรที่จะ
ตรวจสอบสินคาของทานอยางละเอียด วาผลิตภัณฑมีสิ่งใดที่ไดรับความเสียหายถามีควรรีติดตอกับ
ทางผูจัดจําหนายโดยเร็วเพื่อที่จะยืนยันผลิตภัณฑของทานอีกครั้งเพื่อใหเกิดความแนใจและความถูก
ตองแมนยํา

อุปกรณสินคา
อุปกรณ
ตัวเครื่อง
อะแด็บเตอร
แทนชารจ
แบตเตอรี่แพ็ค
(LI-ION 800mAh)
คลิปหลัง
เสายาง
เสาชัก
สมอลทอลค
สายคลองมือ
คูมือการใช

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

การติดตั้งสายอากาศ
ติดตั้งสายอากาศใหใสลงในตัวเชื่อมบนดานบนของ
เครื่องรับ-สงวิทยุ โดยการถือสายใหมั่น แลวหมุนตามเข็ม
นาฬิกา จนแนน

การติดตั้งคลิปหลัง

ติดตั้งโดยการใชนอตจํานวน 2 ตัว ยึดติดคลิปหลังเขา
กับดานหลังของตัวเครื่อง

การติดตั้งสายคลองมือ

ใหนําหวงของสายคลองมือสอดเขากับหวงทางดาน
ขวาของตัวเครื่อง
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่นี้ไมไดถูกชารจจากโรงงาน กรุณาชารจกอนที่จะนําไปใชงาน

การใส Battery Pack

ทําการเสียบแบตเตอรี่เขาทางดานลางของเครื่องวิทยุรับ-สง ตามรูป

การถอด Battery Pack

ทําการกดปุมปลดล็อคแบตเตอรี่ และดึงแบตเตอรี่ออกตามรูป

การชารจแบตเตอรี่
1.การชารจแบตเตอรี่แบบพรอมเครื่องทําไดโดยการนําเครื่อง
พรอมแบตเตอรี่ที่ใสอยูภายในเครื่องไปวางบนแทนชารจในแนวตั้งเพื่อ
ทําการชารจ ดังรูป

หมายเหตุ ในการชารจแบบพรอมเครื่องตองปดเครื่องทุกครั้ง
ขณะทําการชารจทําการกดปุมปลดล็อคแบตเตอรี่ และดึงแบตเตอรี่ออก
ตามรูป

2.การชารจเฉพาะแบตเตอรี่แบบแพ็คใหนําแบตเตอรี่วางลงในที่
ชารจใหถูกตองเพื่อทําการชารจ ดังรูป
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คูมือการใชเครื่อง

ปุมควบคุมการทํางานตางๆของเครื่อง

1

2

5
3

12

6
4

5

13
8

6
7

11

8

SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง
1. ปุมเปดปดเครื่อง และปรับความดังของเสียง (Power / Volume Knob) หมุนปุมนี้ตามเขมนาฬิกาจนกระทั่งมีเสียง
ดัง “คลิ้ก” เพื่อเปดเครื่องและหมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปดเครื่อง ในขณะที่เครื่องทํางานอยูสามารถหมุนปุมนี้
เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงได
2. ปุม SQL หมุนปุมนี้ตามเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะปดเสียงรบกวนหรือหมุนปุมนี้ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะรับฟง
สัญญาณที่มีกําลังสงต่ํา
3.ไฟสัญญาณ LED
แสงสีแดง หมายถึง เครื่องกําลังสงสัญญาณความถี่
แสงสีเขียว หมายถึง เครื่องกําลังรับสัญญาณความถี่
แสงสีเขียวกระพริบแสดงถึงเครื่องอยูในสภาวะ SAVE BATTERY
4.จอแสดงผล
5.ปุม PTT สวิทชกดปุม เพื่อทําการสงออกอากาศ
6.ปุม MONI กดปุมนี้เพื่อทําการรับสัญญาณที่มีกําลังสงต่ํา
7.ปุม SCAN กดปุมนี้เพื่อทําการเปลี่ยนความถี่
8.ปุม FUNC กดปุมนี้เพื่อทําการเขาสู FUNCTION ตางๆ ของเครื่อง
9.ปุม [5] UP กดปุมนี้เพื่อเปลี่ยนความถี่ใหสูงขึ้น
10.ปุม [5] DWN กดปุมนี้เพื่อเปลี่ยนความถี่ใหต่ําลง
11.ปุมกด KEY PAD ใชทําการตั้งและจัดเก็บชองความถี่
12.แจคไมค ใชตอไมคจากภายนอก
13.ลําโพง/ไมค
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง

การแสดงผลบนหนาจอ LCD

สัญลักษณ

คําอธิบาย

F
CT
+
L

แสดงชองความถี่ และการเลือกฟงกชั่นตาง ๆ
แสดงตัวเลข เพื่อที่จะเลือกฟงกชั่น memory
แสดงภาพนี้ เมื่อกําลังรับ-สงสัญญาณ
แสดงภาพนี้ เมื่อกดปุม Func
แสดงภาพนี้ เมื่อเขาสู การใชงานชองยอย
แสดงภาพนี้ เมื่อเขาสู การใชงานแบบ Duplex
แสดงภาพนี้ เมื่อ KEY PAD LOCK
แสดงภาพนี้ เมื่อ กด FUNC

ขั้นตอนการใชงานเบื้องตน
การเปด/ปดเครื่องวิทยุรับ-สงและการปรับเสียง
หมุนปุมเปดเครื่องตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดเครื่องและเพิ่มความดังของเสียง
หมุนปุมเปดเครื่องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปดเครื่องและลดความดังของเสียง

การเลือกชองความถี่
กดปุม [] UP เพื่อที่จะเปลี่ยนความถี่ ใหสูงขึ้น
กดปุม [] DWN เพื่อที่จะเปลี่ยนความถี่ ใหต่ําลง
หมุนปุม SQL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะปดเสียงรบกวนหรือหมุนปุม SQL

การปรับ Squelch
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะรับฟงสัญญาณที่มีกําลังสงต่ํา

การสงสัญญาณ
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SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง
กดปุม PTT คางไว และควรที่จะหางจากปากประมาณ 3 - 4 ซม.แลวจึงพูดในน้ําเสียงปกติ หนาจอจะแสดง
สัญลักษณ
แสดงถึงการสงสัญญาณ LED แสดงสถานะสี "แดง"

การรับสัญญาณ
สัญญาณไฟ LED สีเขียวจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไดรับสัญญาณเรียกขานและ คุณสามารถไดยินเสียงจากผูที่สง
สัญญาณ หนาจอจะแสดง สัญลักษณ
VOX

การ LOCK KEY PAD
การ LOCK KEY PAD สามารถทําไดโดยการ กด FUNC คางไว 3 วินาที หนาจอจะแสดง การปลด LOCK
สามารถทําไดโดยการกด FUNC คางไว 3 วินาที การเลือกความถี่ (SELECTING FREQUENCY)

การเลือกความถี่สามารถทําได 2 แบบคือ
1.ใชปุมกดตัวเลขเปลี่ยนความถี่ บนแปนกด (Key Pad) เปลี่ยนตัวเลขไปยังความถี่ที่ตองการไดทันที
2.ใชกดปุมเปลี่ยนความถี่ [] UP และ [ ] DWN ขึ้นลงทีละ Step ระดับตางๆ

การเปลี่ยนความถี่ดวยวิธีกดปุมตัวเลขไปยังความถี่ที่ตองการ ตัวอยาง
1. เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่ไปยังความถี่ 145.775MHz เพียงแตกดปุม1, 4, 5 จอ LCD จะแสดงความถี่
145. - - - - - โดยเลข 1, 4, 5 ที่เรากดไปจะเปนการเปลี่ยนความถี่ในหลัก MHz
2. และกดปุมเลข 7, 7, 5 จอ LCD จะแสดงความถี่ 145.775 โดยเลขเลข 7, 7, 5 ที่เรากดไปเปนการเปลี่ยนความถี่
ในหลัก kHZ.
3. ในการกดครั้งสุดทายในหลัก 10 kHz หรือ 1 kHz ก็ขึ้นอยูวาเราไดตั้ง
โปรแกรมการใชงาน Step ไวอยางไร (รายละเอียดตรวจสอบจากเรื่องการโปรแกรม Step)
5. สําหรับเครื่องที่ใชงานในยานสมัครเลน (144-146 MHz)

การโปรแกรมเปลี่ยนระดับ STEP FREQUENCY
สําหรับควบคุมการเปลี่ยนความถี่ดวย ปุม [5] UP และ [6] DWN เปลี่ยนความถี่ (Tuning control), การสแกน
และการกดปุมทายสุดของการเปลี่ยนความถี่ แบบกดปุมตัวเลข
1. ใหกดปุม FUNC, MHz จอภาพจะแสดงความถี่ที่ Step
2. ใหกด [] UP และ [] DWN เลื่อนเปลี่ยนระดับของ Step 10, 12.5,25 kHz ตามตองการ
3. เมื่อเลือกปรับระดับเรียบรอยตามตองการแลว ใหกดปุมใด PTT เพื่อทําการยืนยัน
4. สําหรับการเปลี่ยนความถี่ดวยวิธีกดปุมตัวเลขเปลี่ยนความถี่ เมื่อเรา
เลือกระดับ Step12.5, 25 kHz เรากดปุมเปลี่ยนความถี่สิ้นสุดที่หลัก 10 kHz สวนถาเลือกระดับ Step 10, 12.5, 20
kHz จะสิ้นสุดในหลัก 1 kHz หรือกดเพิ่มอีกหนึ่งหลักคือเลข 5 และเลข 0 นั่นเอง
การเปลี่ยนความถี่โดยใชปุมกด [ ] / [] เปลี่ยนความถี่
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ตองการเลื่อนเปลี่ยนความถี่ขึ้น / ลงเพียงหลักเดียวก็ยอมกระทําไดโดยกดปุม [] หรือ [] เลื่อนเปลี่ยน
ความถี่ (Tuning control) จะเลื่อนความถี่ขึ้น/ลงทีละหลักตามที่เราโปรแกรม Step ไวแลว การบันทึกความถี่ลง

ในชองความจํา
1 .เลือกความถี่ที่ตองการบันทึกสามารถบันทึกไดถึง 99 ชอง
2 .กดปุม FUNC จอภาพจะปรากฏเลขแสดงชองความจํากระพริบ
3. ภายในเวลา 8 วินาที กอนที่เลขแสดงชองความจําจะหายไปใหกดปุม [] หรือ [] เพื่อเลือกเลขชองความ
จําที่จะบันทึกลงไป
4. ทําการกดปุม SCAN แลวเลขแสดงชองความจําที่กระพริบอยูก็จะหายไป จอภาพแสดงความถี่ที่ทําการบันทึก
เปนเสร็จวิธี ใหตรวจสอบการบันทึกดวยการกดปุม SCAN เขาสู Mode ชองความจํากด ปุม [] หรือ [] เพื่อ
ทําการตรวจสอบ

การลบชองความจําเฉพาะชอง
1. เราสามารถเลือกที่จะลบเฉพาะชองความจําที่ตองการไดเชนเลือกชองความจํา 01 เปนชองความจําที่จะลบ กด
ปุม SCAN เขาสูชองความจําที่ 01
2. ทําการปดเครื่อง
3. กดปุม SCAN คางไวพรอมทําการเปดเครื่อง หนาจอแสดงผล Clr 01
4. กดปุม FUNC เพื่อทําการยืนยัน และเลขแสดงชองความจําหายไป
5. เมื่อกดปุม SCAN เพื่อจะเรียกชองความจําที่ 01 ออกมาปรากฏวาชองความจําดังกลาวไดถูกลบไปเรียบรอย
แลว
6. กด SCAN เพื่อทําการยืนยันการบันทึกหมายเหตุ
เครื่องหมาย ( - ) หมายถึง เลือกวาจะสงสัญญาณออกอากาศในความถี่ที่ต่ํากวาความถี่ในการรับฟง เครื่องหมาย
(+) หมายถึง เลือกวาจะสงสัญญาณออกอากาศในความถี่ที่สูงกวาความถี่ในการรับฟง

การรีเซตเครื่อง
กดปุม FUNC, SCAN, 5 คางไวแลวทําการเปดเครื่องหนาจอแสดงAL Sr กด SCAN อีกครั้งเพื่อยืนยันการ
RESET หนาจอแสดงผล 145.000

การบันทึกความถี่แบบรับสงตางความถี่ (DUPLEX)
ตามปกติ เครื่อง จะโปรแกรมใหการใชระบบรับสงตางความถี่ดวยการ
กดปุม FUNC, REV เลือกวาจะสงสัญญาณออกอากาศในความถี่ที่สูงกวาหรือต่ํากวาความถี่รับที่แสดงบนจอ (กด
FUNC 7 เปนกําหนดระยะหางของความถี่ 0.1- 0.6 MHz.)
1. เตรียมความถี่ที่จะใชเปนชองรับไวบนจอแสดงผล
2. กด FUNC REV เครื่องหมาย - , + แสดงบนหนาจอ
3. กดปุม FUNC 7 เพื่อทําการกําหนดเปนชองสงออกอากาศโดยระยะหางของความถี่ 0-15 MHz.
12

SPENDER TH-2559
คูมือการใชเครื่อง
4. กดปุม PTT เพื่อทําการตรวจสอบความถี่ที่ทําการสงออกอากาศ
5. กด FUNC เพื่อเขาสูระบบการบันทึกความถี่ ทําการเลือกชองโดยการกด [] หรือ [] เลือกชองความถี่ที่
จะการทําการบันทึก

การเรียกชองความจํา
กดปุม SCAN เขาสู mode ชองความจําแลวเรียกชองความจําที่ตองการดวยกดปุม ตัวเลขชองความจํา เชน 01
ชองความจํา 01 ที่โปรแกรมจะแสดงผลที่จอแสดงผล หรือ กด [ ] หรือ [] เพื่อทําการเลื่อนชองความจํา
การออกจากระบบเรียกชองความจํา ทําการกด FUNC SCAN เครื่องจะออกจากระบบไปสูชองใชงานตามปกติ

ระบบการสแกนความถี่
กดปุม SCAN คางไว 3 วินาที เครื่องจะเริ่มทําการสแกนจากความถี่ต่ําไปความถี่สูงและเมื่อกด
[] เครื่องจะทําการสแกนจากความถี่สูงมาความถี่ต่ํา เมื่อพบสัญญาณแลวหยุดฟง จนกวาจะมีสัญญาณเขา 2
วินาทีแลวจึงสแกนตอ เมื่อตองการสื่อสารกับชองที่พบสัญญาณใหกด PTT เพื่อทําการติดตอสื่อสารและยกเลิกคํา
สั่ง SCAN

การสแกนชองความจํา (Memory Scan)
กดSCAN เขาสูระบบชองความจํา การสแกนชองความจําที่โปรแกรมไวแลว แตตองไมต่ํากวา 2 ชอง การสแกน
เพียงแตกดปุม SCAN คางไว 2 วินาทีเครื่องจะทําการสแกนทันทีโดยตัวเลขชองที่ทําการบันทึกไวก็เปลี่ยนไป

ยกเลิกดวยกดปุม PTT
ระบบความถี่ชองยอย (CTCSS)
เครื่องวิทยุสื่อสารนี้สามารถโปรแกรมความถี่ชองยอย ได 38 ชองยอยระบบนี้จะทําใหคนอื่น ๆ ในกลุมที่คุณไม
ตองการติดตอไมไดยินคุณในขณะที่ใชชองสัญญาณเดียวกัน ระบบนี้งายตอการเลือกใชเฉพาะกลุมบุคคล
1.กดปุม FUNC, 6 เพื่อเขาสูระบบการใชชองยอย หนาจอแสดงผล CT
2.กดปุม FUNC, 9 เพื่อทําการเลือกความถี่ชองยอย (1- 38 ชอง) โดยใชปุม (CH+), (CH-) เลือกความถี่ชองยอย
ตามความตองการ
3.กดปุม PTT ยืนยันการใชชองยอย
4.กดปุม FUNC, 6 อีกครั้งเพื่อออกจากระบบชองยอย

การเปด/ปดเสียงบี๊บ BEEP
เสียงบี๊บจะดังเมื่อเรากดปุมตางๆในการควบคุมการทํางานของเครื่องเราสามารถควบคุมการเปด/ปด เสียงบี๊บ ได
โดยการ กด ปุม FUNC, 5 หนาจอแสดงผล bP ใช ปุม (CH+), (CH-) เพื่อเลือก On, OFF กด PTT เพื่อยืนยัน

การเปด/ปด ไฟหนาจอ LCD
ไฟหนาจอ LCD สีเขียวนวล สามารถเปด/ปด ที่ปุม FUNC, 3 หนาจอแสดงผล LEd ใช ปุม (CH+), (CH-) เพื่อ
เลือก On, OFF กด PTT เพื่อยืนยัน
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