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Teamspeak Gateway adalah KIT yang digunakan untuk menghubungkan pengguna Aplikasi Teamspeak (
Android / Windows ) dengan pengguna Radio.
Kit ini bekerja menjadi penghubung secara hardware ke PC/Laptop dan ke Radio. Sehingga Pengguna
Radio dapat saling berkomunikasi dengan Pengguna Teamspeak.

Dari Gambar ilustrasi diatas bisa kita lihat bahwa untuk membangun sebuah Gateway Teamspeak yang
dibutuhkan adalah :
-

1 Set Radio yang terhubung ke Antenna
1 PC / Laptop dengan OS Windows yang terhubung ke Internet
1 Kit Gateway Interface

Yang harus disambungkan secara fisik ke PC adalah :
-

USB
Audio ( IN dan OUT )

Yang harus disambungkan ke Radio adalah :
-

Audio ( IN dan OUT )
PTT
COS ( Carrier Operating Switch )

Kita lanjut ke Detail Interface :

1.
-

Konektor ke PC / Laptop ( GIO )
G -> Sambungkan ke GND Jack Audio PC / Laptop
I -> ini adalah Input ( Audio ) silahkan anda sambungkan ke Speaker out PC/Laptop
O -> ini adalah Output ( Audio ) silahkan anda sambungkan ke MIC IN / LINE IN PC / Laptop

2.
3.

Konektor ke Radio ( GIOHLP )
G -> Sambungkan ke GND Radio
I -> INPUT ( Audio ) disambung ke Speaker out Radio
O -> OUPUT ( Audio ) disambung ke MIC IN Radio
H -> Sambungkan ke COS Radio ( Jika COS Radio adalah Active HIGH ) dan abaikan L
L -> Sambungkan ke COS Radio ( jika COS Radio adalah Active LOW ) dan abaikan H
P -> Sambungkan ke pin PTT Radio
Konektor MicroUSB, gunakan kabel MicroUSB to USB, dan colok ke PC / Laptop ( ini sama
dengan kabel charger ponsel Android ). Dan akan terdeteksi sebagai COM Port. ( Silahkan cek di
Device Manager untuk penomoran COM ) tapi jika tidak terdeteksi Device manager ( ada tanda
Tanya atau tanda seru ) artinya driver belum masuk. Silahkan download di
http://download.ngoprekradio.com ada 2 Jenis yang dipakai yaitu CH340 dan CP2102. Jika
warna board USB nya adalah Hijau ( seperti gambar diatas ) gunakan driver CH340. Namun jika
board nya berwarna Biru silahkan gunakan driver CP2120. Gunakan kabel USB yang bagus untuk
menghindari gangguan.

4. Potensio untung mengatur Level Audio dari Teamspeak ke Radio
5. Potensio untuk mengatur level audio dari Radio ke Teamspeak
6. Trimpot RX Delay, ini digunakan untuk setting VOX ( jika tidak gunakan vox silahkan set trimpot
ini di jam 10 )
7. Multiturn Trimpot, digunakan untuk setting VOX Sensitivity, jadi point nomor 6 dan 7 ini
keduanya adalah untuk settingan VOX. ( lihat led no 11 pada gambar diatas saat setting VOX )

-

Catatan : VOX adalah pilihan terakhir jika radio tidak ada COS. Jadi untuk mendapatkan hasil
yang maksimal gunakanlah Radio yang sudah menyediakan COS diluar seperti radio berikut :
Motorola GM Series
Motorola XIR M Series
Alinco DJ196 / DJ496
Alinco DR135 / DR435
Baofeng UV5R & Sejenisnya

8.
9.
10.
11.

Led Indikator Power
Led Indikator akan menyala jika radio sedang RX dan Teamspeak akan TX
Led Indikator akan menyala jika Teamspeak sedang RX dan Radio akan TX
Led Indikator akan menyala saat setting VOX dan berkedip saat ada Audio.

Setelah penjelasan cara kerja dan Hardware mari kita bahas mengenai Software nya sekarang.
Software apa saja yang dibutuhkan? Berikut list nya.

-

1. Installer Teamspeak untuk Windows, ini ada 2 pilihan yaitu versi lama dan versi baru,
disarankan menggunakan versi terbaru. Berikut link download nya :
Download link versi Baru :
http://download.ngoprekradio.com/Software%20Teamspeak/Teamspeak%20versi%20Baru/
Download link versi Lama :
http://download.ngoprekradio.com/Software%20Teamspeak/Teamspeak%20versi%20Lama/
Silahkan sesuaikan dengan windows yang anda gunakan ( 32bit atau 64bit )
Jika sudah download, silahkan lanjut Install seperti biasa anda Install software.
2. Driver USB ( CH340 atau CP2102 ) seperti penjelasan diatas jika board USB nya hijau
gunakan driver CH340, tapi jika board USB nya Biru gunakan driver CP2102
Berikut Link download Driver USB :
http://download.ngoprekradio.com/Software%20Teamspeak/Driver%20USB/
3. Installer TSConnector
Silahkan download pada link berikut :
http://download.ngoprekradio.com/Software%20Teamspeak/TSConnector/
Untuk Install TSConnector.exe silahkan running As Administrator ( klik kanan pada
TSConnector.txt lalu pilih Run As Administrator ) setelah itu ikuti Installasi seperti biasa…
next next next… selesai..

Lanjut ke NEXT PAGE ya Gaessss

OK Gaes setelah Menyambungkan Wiring ke Radio… lalu Wiring ke PC… dan Install software2
yang dibutuhkan diatas sekarang kita masuk ke step terakhir yaitu setting Software nya…
Ada 2 Point Penting yang harus di Setting Yaitu :
-

Setting COM ( USB ke Interface )
Setting API Key dan konek TSConnector ke Teamspeak

Jd yang pertama adalah nyalakan Teamspeak kemudian Setting Nickname & Server :

Catatan : Jika untuk keperluan pribadi atau testing silahkan gunakan server ngoprekradio. Sudah kami
siapkan 2 Server yang bisa anda gunakan dengan alamat berikut :

Jika menggunakan Teamspeak versi Lama silahkan gunakan server dengan alamat

teamspeak.ngoprekrdio.com
Jika menggunakan Teamspeak versi Terbaru silahkan gunakan server dengan alamat

ts3.ngoprekradio.com

OK Gaes berikut ini capture setting nya ikuti step by step yah..

Untuk konek ke Server klik Connections pada aplikasi Teamspeak, lalu klik Connect.

Lalu isi alamat server seperti diatas yaitu ts.ngoprekradio.com dan isi nickname nya sesuai yang anda
inginkan, contoh diatas adalah angga-laptop, lalu klik Connect

Setelah klik connect, Teamspeak akan coba melakukan koneksi ke Server, dan setelah berhasil connect
akan terlihat seperti gambar diatas ini. Pada gambar diatas kita sedang berada di channel “DEFAULT”
jika anda ingin buat channel sendiri silahkan buat saja.

Kemudian lanjut klik Tools, lalu klik Options

Masuk ke menu Addons, lalu ke bagian Plugins, dan pastikan tulisan sudah Enabled. Kemudian Klik
Settings.

Setelah klik Settings aka nada API-Key, coba di Blok lalu klik kanan pilih Copy. Lalu klik OK dan exit dari
Options.

Buka Notepad Lalu Paste Api-key tadi di Notepad.

Kembali ke Options, lalu masuk ke menu Capture, kemudian pilih Push to Talk, dan klik No Hotkey
Assigned.

Anda akan diminta untuk menekan tombol pengganti PTT, silahkan pencet tombol ALT pada keyboard
cukup 1x saja

Setelah menekan tombol ALT akan menjadi seperti gambar diatas. Ada tulisan Alt ( default )
Kemudian klik OK.

Setelah setting Teamspeak selesai maka skrg lanjut yang terakhir, nyalakan aplikasi TSConnector (
pastikan kabel USB dan Audio dari Interface sudah tersambung ke PC/Laptop.

Setelah TS Connector dinyalakan Copas Apikey yang ada di notepad tadi pada kolom API Key pada
aplikasi TS Connector.

Sehingga kolom API KEY terisi seperti gambar diatas.

Klik Setting lalu pilih Port COM sesuai dengan COM port yang terdeteksi di computer/Laptop anda. Jika
tidak ada pilihan Port COM itu karena Driver belum ter install. Silahkan Install Driver COM Port terlebih
dahulu. Jika sudah dipilih contoh seperti gambar diatas adalah COM3 lalu klik OK

Kemudian klik KONEK seperti gambar diatas. Ini artinya meng koneksikan TS Connector ke Interface
Gateway.

Yang terakhir adalah klik KONEK pada bagian Teamspeak seperti yang diberi tanda merah diatas.

Catatan tambahan : dibawah ada NEW dan OLD, pilih sesuai Teamspeak yang anda gunakan.

Selesai….
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