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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CB 6 BĂNG 8W 

LUITON LT-298 

          
 

1- LỖ CẮM MICRÔ 

Để kết nối với micrô. 

2- PHÍM [UP] 

Nhấn phím [UP] để tăng số kênh hoặc băng. 

3- PHÍM [DOWN] 

Nhấn phím [DOWN] để giảm số kênh hoặc băng. 

4- NÚM [SQ] 

Xoay núm [SQ] sang phải để tắt tiếng sôi. Chỉnh sao cho vừa mất tín hiệu sôi.  

Khi sử dụng nên xoay hết về bên trái. 

5- NÚM CHỈNH [RF GAIN] 

Trong chế độ AM, xoay núm [RF GAIN] theo chiều kim đồng hồ để tăng độ nhạy tín hiệu thu và 

ngược chiều kim đồng hồ để giảm độ nhạy tín hiệu thu. 

Thường để ở vị trí xoay hết về bên phải để độ nhạy lên tối đa để thu xa nhất. 

6- NÚM [VOL] 

Xoay núm để bật hoặc tắt nguồn và chỉnh âm lượng loa. 

Xoay hết trái để tắt nguồn. 

7- LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ AM/FM 

Gạt công tắc lên để lựa chọn chế độ AM hoặc gạt công tắc xuống để lựa chọn chế độ FM. 

Thường dùng chế độ AM liên lạc với các máy CB tàu cá khác. 

< Mặt trước > 
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8- BD/CH 

Gạt công tắc để lựa chọn kênh hoặc băng: 

˗ Gạt lên: chọn “BD” để xem và thay đổi băng hoạt động. 

˗ Gạt xuống: chọn “CH” là kênh chuẩn để sử dụng liên lạc. 

9- ĐÈN-TX  

Khi phát đèn sáng màu đỏ. 

10- ĐO MỨC TÍN HIỆU NHẬN 

Đèn báo mức độ mạnh yếu của tín hiệu nhận. 

11- MÀN HÌNH 

Hiển thị băng hoặc kênh hoạt động. 

 

12- KẾT NỐI ĂNG TEN 

13- KẾT NỐI NGUỒN CUNG CẤP 13.8V DC 

14- LỖ CẮM LOA NGOÀI 

15- PHÍM PHÁT 

Nhấn phím trên micrô để phát, buông ra để nghe. 

16- PHÍM [UP] TRÊN MICROPHONE 

Nhấn phím [UP] để thay đổi kênh hoặc băng theo chiều tăng dần. 

17- PHÍM [AQ] 

Nhấn phím [AQ] để chuyển đổi giữa băng và kênh đang hoạt động. 

Chú ý: Khi màn hình hiển thị băng thì máy sẽ không thu phát được. 

18- PHÍM [DN] TRÊN MICRÔ 

Nhấn phím [DN] để thay đổi kênh hoặc băng theo chiều giảm dần. 

19- JACK CẮM MICRÔ 

< Mặt sau > 

< Micrô > 


