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1 Sạc: 
a) Cần lưu ý: 
- Không sạc trong thời gian quá ngắn nhiều lần. 
- Không sử dụng pin không đúng loại của nhà cung cấp. 
- Pin sạc Li-ion 7.4V 1800mAh. 
- Sạc trong khoảng nhiệt độ 0 – 45 ºC. 
- Tắt thiết bị khi đang sạc. 
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- Không sạc khi pin hoặc thiết bị bị ẩm, ướt. 
b) Đèn báo khi sạc: 

- Đèn đỏ: Đang sạc. 
- Đèn xanh: Sạc đầy. 

c) Cách tháo lắp pin như hình vẽ: 

 

2. Ăng ten: 
- Khi truyền tín hiệu đi cần phải lắp ăng ten. 
- Tháo lắp như hình: 
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3. Sơ đồ và chức năng: 

 
Mặt trước 

1 - Vị trí lắp ăng ten. 
2 - Núm Mở/Tắt Nguồn + Chỉnh Âm lượng to nhỏ. 
3 - Loa phát tín hiệu truyền đến. 
4 - Đèn báo: khi truyền tín hiệu đi/ báo động khẩn cấp thì sáng đỏ, khi nhận tín hiệu truyền 
đến thì sáng xanh. 
5 - Micro thu tín hiệu để truyền đi. 
6 - Tổ hợp bàn phím để thao tác. 
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Mặt hông TRÁI – PHẢI 

1 - CALL chuyển qua chế độ đài FM – Bộ đàm. 
2 - PTT: ấn và giữ để nói và truyền tín hiệu đi, thả ra để nhận tín hiệu đến. 
3 - MONI: ấn để bỏ chức năng noise squelching action, cho phép   nghe được những âm 
tín hiệu rất yếu gần với mức tiếng nhiễu của môi trường. 
4 - Chân cắm jack tai nghe và mic / cab kết nối để cài đặt.  

4. SỬ DỤNG: 
a) Chuyển đổi sử dụng tần UHF và VHF: Máy sử dụng cả tần VHF (tần số 136-174MHz) và 
UHF (tần số 400-470MHz). Trên màn hình hiển thị có 2 dòng tần số (hoặc kênh đã lưu) 
Mặc đình:  
+ Dòng 1 là tần VHF (tần số 136-174MHz). 
+ Dòng 2 là tần UHF(tần số 400-470MHz). 
2 cách chuyển: 
Cách 1: 
- Tại vị trí dấu  đang hiển thị trước dòng, ấn nút BAND để chuyển đổi VHF  UHF  VHF. 
Cách 2: 
- Ấn MENU  Dùng 2 phím  hoặc  hoặc phím 3+3 để di chuyển tới BAND (số 33). 
Biểu tượng  đang xuất hiện đầu dòng 1 - BAND 
- Ấn MENU để biểu tượng  xuất hiện ở đầu dòng 2, dung 2 phím  hoặc  để chọn tần 
số UHF hoặc VHF, ấn MENU để xác nhận, ấn EXIT để thoát về màn hình ban đầu. 
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b) Cài đặt tần số và lưu kênh: 
Bước 1: Ấn nút VFO/MR để chuyển về chế độ VFO, màn hình chỉ hiển thị tần số. 
Bước 2: Nhập tần số muốn lưu, ví dụ 140.000 (VHF). 
Bước 3: Chọn sub-tone: CTCSS, DTCS (mạch mã hóa và giải mã CTCSS, DTCS. Giúp 
tránh nghe các cuộc liên lạc không cần thiết khi có nhiều nhóm người dùng sử dụng chung 
1 kênh tần số): 

 

 

Các lựa chọn cài tần số âm thanh con CTCSS 
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Các lựa chọn cài mã DCS 

 
Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 1 + 3 di chuyển đến: 
+ T-CTCS (13): Cài CTCS cho tần số truyền đi. Mặc định để OFF, ấn MENU để di chuyển 
mũi tên  xuống dòng 2 – OFF, dùng phím  hoặc  để chọn tần âm thanh con muốn 
cài. 
Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 1 + 1 di chuyển đến: 
+ T-CTCS (13): Cài CTCS cho tần số nhận. Mặc định để OFF, ấn MENU để di chuyển mũi 
tên  xuống dòng 2 – OFF, dùng phím  hoặc  để chọn tần âm thanh con muốn cài. 

Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 1 + 2 di chuyển đến: 
+ T-DCS (12): Cài mã DCS cho tần số truyền đi. Mặc định để OFF, ấn MENU để di chuyển 
mũi tên  xuống dòng 2 – OFF, dùng phím  hoặc  để chọn mã DCS muốn cài. 
Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 1 + 0 di chuyển đến: 
+ T-DCS (10): Cài mã DCS cho tần số nhận. Mặc định để OFF, ấn MENU để di chuyển 
mũi tên  xuống dòng 2 – OFF, dùng phím  hoặc  để chọn mã DCS muốn cài. 

Lưu ý: tất cả các thiết bị nếu đã sử dụng CTCS hoặc DCS thì phải đồng bộ thì mới 
truyền và nhận tín hiệu được bình thường. Còn không dùng thì để OFF mặc định. 
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Bước 4: Lưu kênh: 
Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 2+7 di chuyển đến menu MEM-CH 27. 
Ấn MENU để mũi tên  di chuyển xuống đầu dòng 2, dùng phím  hoặc  hoặc nhập số 
trên bàn phím để chọn kênh muốn lưu. 
Ấn MENU để xác nhận và lưu lại. 
Ấn EXIT để thoát ra màn hình ban đầu. 
Đã lưu thành công 1 kênh với tần số mong muốn. 

c) Xóa kênh đã lưu: 
Ấn MENU  Dùng 2 phím   hoặc   hoặc phím 2+8 di chuyển đến menu DEL-CH 28.  
Ấn MENU để mũi tên  di chuyển xuống đầu dòng 2, dùng phím  hoặc  hoặc nhập số 
trên bàn phím để chọn kênh muốn xóa. 
Ấn MENU để xác nhận và lưu lại. 
Ấn EXIT để thoát ra màn hình ban đầu. 
Đã xóa thành công 1 kênh. 

d) Nghe đài FM: 
Ấn nút CALL bên hông trái để chuyển qua lại giữa chức năng nghe FM hoặc bộ đàm. 
Ở chế độ FM: 
Dùng phím  hoặc  hoặc nhập số trên bàn phím để chọn tần số FM ví dụ 91.000. 

e) Chuyển đổi hiển thị các kênh đã lưu trên màn hình: 
Có 3 lựa chọn hiển thị: Tên kênh; Kênh số; Tần số tương ứng với NAME – CH – FREQ. 
Với dòng A (dòng 1 trên màn hình) thì ấn MENU chọn menu thứ 21 MDF-A; dòng B (dòng 
2 trên màn hình) thì ấn MENU chọn menu thứ 22 MDF-B. 

Khi vào 1 trong 2 menu con trên, ấn tiếp MENU di chuyển  xuống đầu dòng 2, dùng phím 
 hoặc  để chọn NAME – CH – FREQ. 

Ấn MENU để xác nhận và lưu lại. Ấn EXIT về lại màn hình ban đầu. 
Nếu màn hình đang ở chế độ VFO thì chuyển về chế độ hiển thị kênh lưu trữ MR bằng 
cách ấn phím VFO/MR 

f) Tự động khóa bàn phím: 
Ấn MENU chọn menu số 24 AUTOLOCK, mặc định là OFF, ấn tiếp MENU để di chuyển  
xuống đầu dòng 2, dùng phím  hoặc  để chọn ON hoặc OFF. Khi mở ON thì nếu thiết 
bị đang bật, người dùng không thao tác gì trên thiết bị để một lúc thiết bị sẽ tự động khóa, 
trên màn hình LCD hiển thị biểu tượng chìa khóa cạnh biểu tượng pin. 
Khi người dùng muốn thao tác, ấn giữ nút [#] đến khi biểu tượng chìa khóa biến mất. 
Có thể khóa phím bằng thao tác ấn giữ nút [#] đến khi biểu tượng chìa khóa hiển thị trên 
màn hình. 
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g) Báo động khẩn cấp: Ấn giữ nút CALL đến khi màn hình hiển thị ALARM, có tiếng hú báo 
động, đèn báo nháy đỏ - xanh liên tục, tất cả các bộ đàm IC-V90 đang dùng cùng kênh sẽ 
hú báo động và nháy đèn. 

f) Reset thiết bị về mặc định nhà sản xuất: ấn MENU chọn menu thứ 40 RESET, ấn MENU 
để di chuyển  xuống dòng 2, mặc định để ALL, dùng phím  hoặc  để chọn VFO hoặc 
ALL. 
- ALL: xóa tất cả cài đặt, đưa về mặc định nhà sản xuất. 
- VFO: chỉ xóa những thay đổi ở chế độ VFO. 
Ấn phím MENU để xác nhận, màn hình hiển thị thông báo SOURCE?, đồng ý thì ấn MENU 
để reset, nếu không muốn thao tác tiếp thì ấn EXIT để thoát. 

 


