
Công ty TNHH DV & PT ĐTVT Thái Thắng                                                                         HotLine: 091 2 245 244 – 097 4444 097 
 

Hướng dẫn sử dụng Bộ đàm IC-V85 Page 1 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ VIỄN 
THÔNG THÁI THẮNG 

Trụ sở chính: Số 12, ngõ 151 đường Hồng Hà, p. Phúc Xá, q. Ba Đình, tp. Hà 
Nội 
CN HCM:      Số 200 đường Nguyễn Cư Trinh, Q1, tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:     0437.17.18.18 – Fax: 043 717 3325 
Hotline:          0912 245 244 (Mr. Sơn) – 097 4444 097 (Mr. Lâm) 
Email:             thaithangvncompany@gmail.com 
Website:         www.dientuthaithang.com 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÔNG THƯỜNG 

BỘ ĐÀM ICOM - V85 
 
I. TỔNG QUAN ................................................................................................................ 2 
II. LẮP THIẾT BỊ: ............................................................................................................. 2 
III. SỬ DỤNG: .................................................................................................................. 3 

1. Reset về mặc định: ...................................................................................................... 3 
2. Truyền và nhận tín hiệu:.............................................................................................. 3 
3. Cài đặt kênh radio: ...................................................................................................... 3 

IV. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: ......................................................................................... 5 
Câu hỏi: Tôi cài tần số trùng với tần số máy bộ đàm khác rồi, khi nói thì chỉ 1 bộ đàm 
nhận được tín hiệu của bộ đàm kia? ................................................................................ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Công ty TNHH DV & PT ĐTVT Thái Thắng                                                                         HotLine: 091 2 245 244 – 097 4444 097 
 

Hướng dẫn sử dụng Bộ đàm IC-V85 Page 2 

I. TỔNG QUAN 
 

 
1. Ăng ten 
2. Dây đeo tay 
3. Pin 
4. Ốp cài thắt lưng 
5. Sạc cắm trực tiếp vào máy 
6. Sạc để bàn 

  
 

II. LẮP THIẾT BỊ: 

Ăng ten ấn xuống theo mũi tên rồi 
xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp 

 
- Lắp pin: đẩy pin theo chiều mũi tên (1). 
- Tháo pin: kéo nút tháo pin theo chiều mũi tên (2), 

 
Lắp miếng ốp để cài thắt lưng vào mặt sau của pin 
bằng 2 ốc đi kèm. 

 
Lưu ý: Tắt nguồn trước khi sạc. 
Thời gian sạc từ 12-13 giờ 

 
Sạc để bàn đi kèm 
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III. SỬ DỤNG: 
1. Reset về mặc định: 

Đưa về cấu hình mặc định của nhà sản xuất: Trong khi ấn MONI + CLR thì ấn và 
giữ nút PWR khoảng 1s, thả tay, màn hình hiển thị CLEAR là đã reset về cấu 
hình mặc định. 
 
 
 
2. Truyền và nhận tín hiệu: 
Khi nói: ấn giữ nút PTT (nằm trên nút MONI bên hông trái máy). Nói xong thả 

nút PTT ra để nhận tín hiệu của người khác nói từ máy bộ đàm tương thích. 
3. Cài đặt kênh radio: 
B1. Chuyển sang chế độ VFO: ấn nút CLR chọn chế độ VFO. 
B2. Chọn tần số cho kênh muốn đặt: 
a) Dùng số trên bàn phím để nhập: 

Nhập tần số muốn đặt rồi ấn [* ENT] 
Ví dụ:  
+ Muốn nhập 145.525 Mhz thì ấn: 

 
+ Muốn nhập 144.800 MHz thì ấn: 

 
+ Có thể nhập 150.000 MHz  bằng 2 cách:  
1. Ấn đủ các số trên bàn phím: 1+5+0+0+0+0. 
2. Ấn 3 chữ số đầu bằng bàn phím: 1+5+0 rồi ấn [*ENT] 
+ Thay đổi tần số giảm đi 0 đến 100 kHz: 
Khi muốn nhập 145.000 MHz từ tần số đang hiển thị trên màn hình là 145.525 MHz. 

 
b) Dùng phím [] hoặc []: sử dụng 2 phím này để thay đổi tần số đang hiển thị trên màn hình hiện 
tại. 
Mỗi lần ấn [] hoặc [] tần số sẽ thay đổi 1 khoảng phụ thuộc vào bước nhảy tần số mà chúng ta chọn. 
Cách chọn bước nhảy tần số: 
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IC-V85 có 8 bước nhảy tần số khác nhau để chọn: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz. Để lựa chọn đầu 
tiên ấn phim [FUNC] rồi ấn [SET/8] để vào chế độ Set mode. Ấn [] hoặc [] để tìm đến màn hình 
hiển thị: 

  
Xoay núm VOL để chọn các bước nhảy trong danh sách. Khi chọn đước bước nhảy mong muốn, ấn [* 
ENT] hoặc [CLR] để thoát. 
 
 
Cách hoán đổi chức năng 2 phím [] hoặc [] và [VOL] 
Nghĩa là mặc định nút [VOL] để chỉnh âm lượng to nhỏ, còn 2 nút [] hoặc [] để di chuyển giữa các 
kênh đã lưu, di chuyển giữa các chức năng khi cài đặt, hoặc tăng giảm tần số muốn nhập vào màn hình để 
cài kênh. Bây giờ sẽ hoán đổi 2 chức năng này cho nhau. 
- Nếu máy đang mở thì tắt nguồn. 
- Ấn và giữ 2 nút [] hoặc [] và ấn nút  [PWR] đến khi màn hình khởi động hiện chữ Icom rồi truy 
cập vào danh sách các chức năng mà ta có thể tùy chọn. 
- Ấn nút [] hoặc [] để tìm tới mục “tOP.” Màn hình như sau: 

 
- Xoay núm [VOL] để chọn: 

+ Nếu chọn  thì chức năng của các phím trên như mặc định. 

+ Nếu chọn  thì chức năng của các phím trên sẽ được hoán đổi cho nhau. 
 
B3. Chọn kênh để lưu tần số vừa nhập ở màn hình: 

Khi đã nhập được tần số mong muốn, ấn phím [FUNC] rồi phím [MR], bên trái màn hình có chữ MR 
và số kênh nhấp nháy, dùng phím [] hoặc [] để chọn kênh muốn lưu tần số vừa nhập. Khi đã chọn 
được số kênh muốn lưu phù hợp (lưu ý: cẩn thận ghi đè lên các kênh đã lưu trước đó), tiếp tục ấn phím 
[FUNC] rồi ấn và giữ phím [MR] đến khi nghe tiếng “bip” là đã lưu kênh thành công. 
B4. Xem lại và sử dụng danh sách kênh đã lưu: 
Sau khi đã lưu những kênh muốn sử dụng, từ màn hình VFO, ấn phím [MR], màn hình hiển thị thêm chữ 
MR  ở góc trái. Lúc này đang ở chế độ xem danh sách kênh đã lưu. 
Di chuyển tới kênh muốn dùng: 
- Dùng phím [] hoặc [] để di chuyển tới kênh mong muốn. 
- Ấn số trực tiếp từ bàn phím rồi ấn [* ENT]. Ví dụ muốn tới kênh 1 thì ấn [TONE/ 1] màn hình có chữ 
CH1 rồi ấn [* ENT] là sẽ tới kênh 1. 
Có 3 lựa chọn cho hiển thị danh sách kênh lưu trữ, để thay đổi có thể truy cập vào chế độ INITIAL SET 
MODE. 
Tìm đến màn hình có hiển thị dSP.FR (mặc định ban đầu là ở kiểu này). Ý nghĩa là hiển thị cả số của 
kênh và tần số của kênh. 
Xoay núm [VOL] để chọn  
- dSP.CH – Ý nghĩa: chỉ hiển thị số của kênh. 
- dSP.Nm – Ý Nghĩa: Chỉ hiển thị tên kênh do người dùng đặt. 

Cách đặt tên kênh: Sau khi đã thực hiện xong 4 bước cài đặt ở trên. Ở màn hình xem danh sách kênh lưu 
trữ (có chữ MR ở góc trái), ấn [FUNC] rồi ấn [SET/8], màn hình có con trỏ nhấp nháy tính từ trái, xoay 
núm [VOL] để chọn ký tự đầu tiên, tối đa tên kênh đặt được sẽ gồm 5 ký tự. Muốn di chuyển sang ký tự 
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tiếp theo ấn phim [] hoặc [], rồi lại dùng [VOL] để chọn ký tự mong muốn. 
 
IV. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: 
Câu hỏi: Tôi cài tần số trùng với tần số máy bộ đàm khác rồi, khi nói thì chỉ 1 bộ đàm 
nhận được tín hiệu của bộ đàm kia? 
Trả lời:  
Có thể 2 bộ đàm đã cài trùng tần số nhưng khác chỉ số Subaudible tones. 
Nếu bạn đã có sẵn 1 bộ đàm cũ đã cài đặt hết các kênh thường dùng, bạn cần phải đọc đủ 4 chỉ số của các 
kênh đã cài trên bộ đàm cũ đó là: 
Tần số nhận – Tần số truyền – subaudible tone nhận – subaudible tone truyền. 
Thông thường  
Tần số nhận trùng với tần số truyền. 
Subaudible tone nhận cũng trùng với Subaudible tone truyền. 
Khi các chỉ số này trùng khớp nhau giữa 2 máy bộ đàm thì 2 máy mới truyền và nhận tín hiệu được đầy 
đủ. 
Với IC-V85 cách kiểm tra và thay đổi chỉ số Subaudible tone như sau: 
Ấn [FUNC] rồi ấn [SET/8], dùng [] hoặc [] đến khi màn hình hiển thị  

 
Chỉ số 88.5 chỉ là ví dụ. Xoay núm [VOL] để thay đổi. Chọn số tương ứng với bộ đàm cũ rồi ấn [* ENT] 
hoặc [D/ CLR] để lưu và thoát. 
Bảng tần số subaudible tone của IC – V85:        đơn vị: Hz 

 
 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH! 


