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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 

BỘ ĐÀM MOTOROLA MT-777 

Thông số kỹ thuật: 

Dải tần số 136-174MHz 
Nhiệt độ làm việc -20 ~ +50C 
Điện áp hoạt động DC 7.2V 
Chế độ hoạt động Simplex hoặc Semi-duplex 
Kích thước 100mm x 55mm x 32mm (không gồm ăng ten) 
Trọng lượng 220g (bao gồm pin) 
Trở kháng ăng ten 50L 
 

 

Mặt trước MT-777 
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1. Sử dụng cơ bản: 
- Lắp các bộ phận vào thiết bị hoàn chỉnh. 

- Xoay núm 2 theo chiều kim đồng hồ để mở bộ đàm, màn hình LCD sáng. 
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- Xoay núm 1 để chọn kênh muốn sử dụng. 

- Ấn giữ nút PTT để đàm thoại. 

- Thả nút PTT để nghe bộ đàm khác nói tới. 

- Xoay núm 2 để điều chỉnh âm lượng. 

2. Báo động khẩn cấp: truyền tín hiệu báo động tới các bộ đàm khác đang để cùng tần số bằng cách 
ấn giữ nút [Call] khoảng 1 giây rồi ấn nút [Moni]. 

3. Gọi điện tới các bộ đàm khác cùng tần số bằng cách ấn giữ nút [Call] khoảng 2 giây, các bộ 
đàm khác sẽ đổ chuông. 

4. Khóa bàn phím: Ấn giữ nút [*Lock] (7) khoảng 2 giây bàn phím sẽ khóa, muốn mở khóa bằng cách 
ấn giữ nút [*Lock] (7) khoảng 2 giây. 

5. Đảo tần số: 
Ví dụ kênh 1 đang được cài đặt tần số như sau: 

 + Tần số truyền tín hiệu là: 150.00000. 

 + Tần số nhận tín hiệu là: 140.00000. 

Ấn giữ nút [#T-R] khoảng 2 giây đến khi màn hình hiển thị chữ “R” thì lúc này kênh 1 sẽ có tần số như sau: 

 + Tần số truyền tín hiệu là: 140.00000. 

 + Tần số nhận tín hiệu là: 150.00000. 

6. Quét kênh: 
 Ấn nút [Menu] và [1 Scan], thiết bị sẽ dò tất cả các kênh đã được cài đặt, bất cứ khi nào quét được 
1 kênh đang hoạt động ( ví dụ 1 bộ đàm khác đang đàm thoại trên kênh đó) thì chế độ quét sẽ tạm ngưng ở 
kênh đó khoảng 5s, sau đó lại tiếp tục quét đến khi ấn nút [PTT] để dừng quét kênh. 

7. Xóa: 
a) Xóa kênh đã lưu: 

Chuyển về chế độ VFO mode bằng phím [VFO/MR] rồi tắt máy. 

Ấn và giữ nút [VFO/MR] và bật nguồn máy. Màn hình LCD hiển thị “DEL?” và số của kênh đã lưu sẽ 
hiển thị bên góc phải màn hình LCD, xoay núm (1) hoặc nhập bằng bàn phím kênh muốn xóa. Ấn nút [Enter] 
đến khi màn hình hiển thị “YES?”, ấn [Enter] để xóa kênh. 

b) Xóa tất cả cài đặt ở chế độ VFO: 

Tắt máy. 

Ấn và giữ nút [Menu] và mở thiết bị đến khi hiển thị “RESET?”. Ấn nút [Enter] đến khi màn hình 
hiển thị “VFO?”. Ấn nút “Enter” để đồng ý và xóa tất cả cài đặt của chế độ VFO. 

c) Xóa tất cả cài đặt trong cả chế độ VFO và MR: 
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Tắt máy. 

Ấn và giữ nút [Menu] và bật máy đến khí màn hình hiển thị “RESET?”, ấn nút [Enter] đến khi hiển 
thị “VFO?”, xoay núm (1) để chọn “FULL?”, ấn nút “Enter” để đồng ý và xóa tất cả cài đặt của chế độ VFO và 
MR. 

8) Chọn độ nhạy của thoại rảnh tay VOX: 
- Dùng khi sử dụng tai nghe, để đàm thoại không cần phải ấn nút PTT. 

- Mặc định nhà sản xuất để VOX OFF. 

- Mở chế độ VOX: ấn [Menu] và [3 VOX] sau đó ấn [Enter] khi “VOX OFF” hiển thị, nhập số từ 0-9 
hoặc xoay núm 1 ddeeer chọn độ nhạy, sau đó ấn [Enter] để đồng ý. Ấn [VOX/MR] để thoát. 

9) Cài đặt nguồn điện khi truyền tín hiệu đi: Cao tần – H, thấp tần là L. 

- Với nguồn cao tần thì sẽ truyền được tín hiệu đi xa hơn nguồn thấp tần. 

- Ấn giữ [Menu] và [4 POWER], sau đó ấn [Enter] đến khi “POW L” hiển thị nghĩa là nguồn thấp tần. 
Xoáy núm (1) đến khi “POW H” hiển thị, nghĩa là nguồn cao tân, nó gấp 2 lần nguồn thấp tần. 

10) Tắt mở đèn màn hình LCD: 
- Mở đèn: ấn giữ [Menu] và [7 LED] sau đó ấn [Enter] khi “ON” hiển thị. Xoay núm (1) để chọn “ON, 

OFF, AUTO” tương ứng “Mở / Tắt/ Tự động”. Ấn [VFO/MR] để thoát. 

- Chọn màu đèn nền: Ấn giữ [Menu] và [8 Color] sau đó ấn [Enter] đến khi “LIGHT2” hiển thị, xoay 
núm (1) để chọn màu muốn thay đổi. Có tất cả 3 màu tương ứng LIGHT1/2/3. 

11) Mở/ Tắt âm bàn phím: 
- Mở: Ấn giữ [MENU] và [9 BEEP], sau đó ấn [Enter] khi “ON” hiển thị. Để tắt tiếng Beep xoay núm 

(1) đến khi “OFF” hiển thị. Ấn [VFO/MR] để thoát. 

12) Hiển thị ID của máy gọi tới: 
- Để hiển thị ID của máy gọi tới khi người gọi ấn nút [PTT]. Ấn giữ [MENU] và [0 ANI] sau đó ấn 

[Enter] khi màn hình hiển thị “ON”, để tắt xoay núm (1) đến khi chuyển về [OFF], ấn [Enter] để đồng ý, 
[VFO/MR] để thoát. 

13) Chọn bước nhảy tần số khi cài đặt tần số: 
Ấn nút [Menu] và xoay núm (1) đến khi “STEP?” hiển thị, sau đó ấn [Enter] và xoay núm (1) để chọn 

bước nhảy tần số từ 5K, 10K, 6,25K, 12.5K, 25K sau đó ấn [Enter] để đồng ý, ấn [VFO/MR] để thoát. 

Phần II 

10 bước cài đặt bộ đàm 
Bộ đàm đang tắt, ấn giữ nút [MONI] và nút [MENU], xoay núm (2) mở nguồn đến khi màn hình LCD hiển thị 
“SELF”. Nếu không được thì thử làm lại. 

Ấn [Enter] để bắt đầu. 

Kết thúc mỗi bước, ấn [Enter] để lưu và chuyển sang bước tiếp theo. Muốn làm lại ấn [Menu]. 
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1. Màn hình hiển thị “CH-001” – vị trí kênh cài đặt, xoay núm (1) để chọn vị trí từ kênh 1 đến kênh 
128. 

2. Nhập tần số nhận tín hiệu – Tần số này phải trung với tần số truyền tín hiệu của Bộ đàm khác thì 
mới nghe được bộ đàm khác nói gì. 
Nếu không nhập gì thì tần số sẽ để trống. 
Ấn nút [Call] để chọn bước nhảy tần số 5K/ 10K/ 6.25K/ 12.5K/ 25K. 

3. Chọn cài đặt mã CTCSS/DCS hoặc không. 
Mặc định là “OFF” – không sử dụng CTCSS hoặc DCS. 
Quy trình: OFF  CTCSS  DCS  OFF 
Ý nghĩa: Giả sử có 3 bộ đàm A; B; C cùng tần số truyền và nhận tín hiệu 
Bộ đàm A và B để “OFF”. 
Bộ đàm C để mã CTCSS hoặc DCS bất kỳ. 
Nếu bộ đàm C nói thì bộ đàm A và B đều nghe được. 
Nếu bộ đàm A hoặc B nói thì bộ đàm B hoặc A sẽ nghe được còn bộ đàm C không nghe được. 
Ấn nút [* LOCK] để chuyển sang CTCSS, xoay núm (1) để chọn. 

67.0 85.4 107.2 136.5 165.5 186.2 210.7 254.1 
69.3 88.5 110.9 141.3 167.9 189.9 218.1  
71.9 91.5 114.8 146.2 171.3 192.8 225.7  
74.4 94.8 118.8 151.4 173.8 196.6 229.1  
77.0 97.4 123.0 156.7 177.3 199.5 233.6  
79.7 100.0 127.3 159.8 179.9 203.5 241.8  
82.5 103.5 131.8 162.2 183.5 206.5 250.3  

50 CTCSS (Hz) 

 Nếu không chọn CTCSS mà muốn chọn DCS thì ấn tiếp [*LOCK] để chuyển sang DCS, xoay núm (1) 
để chọn: 

 

104+1 mã DCS 
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4. Nhập tần số truyền đi, có thể trùng với tần số nhận tín hiệu trên bước 2. Yêu cầu phải trùng với tần 
số nhận tín hiệu của bộ đàm khác thì 2 bộ đàm mới thông nhau. 

5. Cài đặt OFF/CTCSS/DCS cho tần số truyền đi. Tương tự bước 3. 
6. Khóa kênh bận – Mặc định là OFF. 
7. Thêm/ Xóa vào chế độ quét kênh Priority: mặc định là ADD – Thêm vào chế độ quét kênh Priority. 
8. Nguồn phát: H: nguồn cao tần, L: nguồn thấp tần. 
9.  Wide/Narrow: màn hình hiển thị N. W, ấn [Enter] để vào thay đổi hoặc [VFO/MR] để thoát. Nếu ấn 

[Enter] xoay núm (1) để chọn WIDE hoặc NARROW. Mặc định là WIDE. 
10.  Đặt tên kênh: Xoay núm (1) để chọn chữ cái, ấn nút [# T-R] để di chuyển vị trí con trỏ tới chỗ muốn 

viết ký tự. 
Cuối cùng ấn [ENTER] để lưu kênh  với các thông số đã cài đặt và di chuyển sang vị trí kênh ngay 
tiếp theo kênh vừa lưu để tiếp tục cài đặt. Muốn thoát khỏi cài đặt “SELF” ấn [VFO/MR]. 

 

 

 


