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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 KENWOOD TH-K2AT 

1) Tắt/ Mở bộ đàm:  
a) Mở: Vặn núm [VOL] (cạnh ăng ten) theo chiều kim đồng hồ để mở. Màn hình 
LCD sáng xanh, nếu đang mở loa thì sẽ có thông báo “Power On”. 
b) Tắt: Xoay ngược lại để tắt. 
2) Cài đặt kênh: 
Nhập tần số muốn đặt, ấn nút [#Save] sẽ thấy CH-XX ( Kênh số XX) nhấp nháy ở 
góc phải màn hình. Dùng phím [A*UP] hoặc [B*Down] để chọn kênh muốn lưu. 
Sau đó ấn [C*SC.U] để lưu tần số Nhận. 
Tiếp tục ấn [#*SAVE], sau đó ấn nút [D*SC.D] để lưu tần số Phát. 
Đã lưu kênh thành công. 
3) Kênh audio con: 
Ấn phím [F], rồi ấn phím số [2], màn hình có chữ QH. 
Ấn phím [F], rồi ấn phím số [3] để chỉnh kênh audio con. 
4) Hiển thị kênh ra màn hình. 
a) Chỉ hiện kênh: Ấn nút [F]  rồi ấn số [1*MODE], màn hình hiển thị CH-XX, dùng 
phím [A*UP] hoặc [B*Down] để chọn kênh. 
b) Hiện kênh + Tần số: Ấn nút [F]  rồi ấn số [1*MODE] 1 lần nữa, màn hình hiển 
thị tần số và tên kênh ở góc trên bên phải, dùng phím [A*UP] hoặc [B*Down] để 
chọn kênh. 
c) Quay lại màn hình ban đầu: Ấn nút [F]  rồi ấn số [1*MODE] 1 lần nữa, màn 
hình hiển thị tần số. 
 


