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คูมือการใชงานเครื่องวิทยุสื่อสาร 
 

BENISON  JB-9 
 

 
 
 

วิทยุสื่อสารยานความถี่ประชาชน 
CB 245 MHz  VHF/FM RADIO TRANSCEIVER 
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คําแนะนํา 
อาน   วิธีการใชงานและคาํอธิบายตางๆในหนังสือคูมือนี้โดยละเอียดใหครบถวนกอนใชเคร่ือง 
เก็บ     หนังสือคูมือนี้ไวตลอดการใชเคร่ือง ในหนังสือคูมือนี้มีคําแนะนําท่ีสําคัญสําหรับการใชเคร่ือง 
 
ขอควรระวัง 
อยา ถือเคร่ืองรับ-สงวิทยุใหสายอากาศอยูใกลหรือสัมผัสสวนของรางกาย โดยเฉพาะสวนใบหนาหรือตา
ในขณะสงเคร่ืองรับ-สงจะใชงานไดด ี หากไมโครโฟนอยูหางจากปากประมาณ 2-4 นิ้ว (5-10 ซม.) และ
เคร่ืองรับ-สงอยูในแนวตั้ง 
อยา    ปลอยใหเคร่ืองตากแดดหรือการใชงานในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง เปนเวลานานๆ เพราะอาจเปน สาเหตุท่ีทํา 
ใหวงจรภายในเกิดการชอต หรือเคร่ืองไดรับความเสียหายได 
หลีกเล่ียง    ทําเคร่ืองตกกระทบพื้น, ถูกละอองน้ํา, ตกน้ํา หากเครื่องโดนละอองน้ําหรือตกน้ําใหปดเคร่ืองแลว 
รีบนําสงชางผูชํานาญเพื่อทําการแกไขทันที 
หาม    วางเครื่องรับ-สงวิทยุในบริเวณท่ีสกปรกหรือมีฝุนละอองมาก 
หาม   ทําการดัดแปลงหรือแกไขใดๆเกี่ยวกับเครื่องรับ-สงนี้ดวยตัวเอง กรณีท่ีเคร่ืองมีปญหาใหสงใหผูชํานาญ 
งานแกไขเทานั้น  
 
 
 
 
 
อุปกรณในชุด 

 
แบตเตอรี่พรอมคลิปเหน็บ 1 กอน 
แทนชารจ 1 อัน 
เสายาง 1 ตน 
เสาสไลด 1 ตน 
หูฟง 1 อัน 
คูมือการใชงาน 1 เลม 
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คุณสมบัติเคร่ืองวิทยุสื่อสาร 
คุณสมบัติท่ัวไป (GENERAL)  

ความถี่ใชงาน(Frequency Range) 245.0000-245.9875 MHz 

กําลังสง(Output power) 3W 

จํานวนชองใชงาน(Number of Channel)  80 

ชองหางระหวางความถี่(Frequency Spacing) 12.5 KHz 

ความตานทาน(Antenna impedance) 50Ω 

ความไวในการปรับสัญญาณ   (Sensitivity Adjust  ) 2~20mV 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการใชงาน (Working Temperate  ) -10°C~+55°C 

กระแสไฟหมุนเวียน (Current Consumption  ) ≤1.6A(transmit 3W) 

ขนาดแรงดันไฟฟา (Operating Voltage  ) DC7.2V 

คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) ±1.50 kHz 

ความดังของลําโพง(Audio Output)  

ภาครับ(RECEIVER)  

(Current Consumption) Cathode darth-plate 

การเลือกรับสัญญาณ (Adjacent Channel Selectivity) 50dB 

(Spurious emissions) ≤－65dB 

(Maximum Deviation) ≤±5KHz 

เสถียรภาพทางความถี่(Frequency Stability) ±5ppm 

ระยะหางระหวางความถี่(Occupied Bandwidth) ≤16kHz 

ภาคสง (TRANSMITTER)  

ความเพี้ยนของสัญญาณเสียง(Audio Distortion) ≤10% 

การปองกันสัญญาณแปลกปลอม (Audio Frequency Response) 300-3000kHz 
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การใชงานปุมตางๆ บน Key pad 
●  ปุมเปด / ปด, ปรับระดับเสียง  (Power/Volume Switch) หมุนปุมตามเข็มนาฬิกาเมื่อตองการเปด / ปดการ  
     ใชงานเครื่องวิทยุสื่อสารหรือเมื่อตองการปรับระดับเสียง 
●  ปุม PTT (PTT Key)  กดปุม PTT คางเมื่อตองการสนทนา ในขณะสนทนาไฟสัญญาณจะโชวสถานะ  
    ,ปลอยคียเมื่อจบการสนทนา 
●  ปุม MONI (Monitor Key) สําหรับปรับความไวในการรับสัญญาณระดับสูงสุด 
●  ชองเสยีบไมค / ลําโพง   
●  ปุม PTT ใชเมื่อตองการเรียกหรือพูดสนทนา ขณะท่ีสนทนาไฟสีแดงจะติดแสดงสถานะการสนทนาหรือ
ใชงานการสนทนา และใหวิทยุหรือชองลําโพงหางจากปากเล็กนอยจะทําใหการสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้นและไมมี
เสียงดังรบกวน  และใหปลอยปุม PTT เมื่อตองการเปนผูฟงการสนทนา  
 
สัญลักษณแสดงหนาจอแสดงผล (LCD) 

 
F            ：  ปุมฟงกชั่น 

  ：   สัญลักษณการลอคปุมใชงาน 

+            ：  Dispersion to hyper-receive frequency 

—           ：  Dispersion to under-receive frequency 

         ： สัญลักษณแสดงการเปดเสียงปุมกด  

        ：  Receive 60Hz keypad 

    ： CTCSS 

D            ： DTCSS 

TX         ： แสดงการสงสัญญาณ 

SKIP      ： แสดงการสแกนขามชอง 

DV         ： แสดงการใชงานยอยกลับ 

     ：แสดงการเปดใชงานกลุม 

      ：แสดงการใชงาน VOX  

   ：แสดงการรับสัญญาณ 
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Uการทํางานของเครื่อง 
- FR  Model  ( รูปแบบของความถี่ ) 

กด     เพื่อเปดโหมด  FR  และกด     เพื่อเลือกความถี่เต็มหรือชองความถี่  หรือกดลูกศร  ขึ้น – ลง   

   เพื่อเปลี่ยนความถี่หรือชอง  ดังนั้น  เราสามารถสั่งเปลี่ยนการคนหาคาความถี่ตางๆ ได 
- CH  Model  ( รูปแบบชองใชงาน ) 

กด  #  เพื่อเปดชองการใชงาน , กดลูกศร  ขึ้น – ลง     เพื่อเปลี่ยนชอง  เลือกชองท่ีทําการบันทึกที
ละชอง  และสามารถคนหาชองอื่นไดดวย 
- Menu  Model  ( รูปแบบของเมนู ) 

กด  F  เพื่อเปด  Mode  และหลังจากนั้นกด  9  แลวกดลูกศร  ขึ้น – ลง       นัน่หมายถึงการเลือก
เมนูตางๆ ของเคร่ือง 

 
Uวิธีการใชงาน 
- Power  Switch 
หมุนสวิตต  Volume Switch ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปดเคร่ือง และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อตองการปดเครื่อง 
- การปรับระดับเสียง (Volume) 
หมุนสวิทตปรับระดับเสียง  (Volume Switch) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และเพื่อเพิ่มระดับ
ความดังของเสียง และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเบาเสียงและปดเคร่ือง 
- การเลือกความถี่ 
กด         เพื่อเล่ือนระดับความถี่ขึ้น  และกด      เพื่อลดระดับความถี่ลง  สามารถเปลี่ยนยานความถี่
หรือคนหาความถี่ได ,  ใหทําตามขั้นตอนของการตั้งคาความถี่  หรือจะสามารถกดเลือกปอนคาความถี่ไดเองท่ี
ปุม  Key Pad  ได 
- การกดปุม  PTT  เพื่อสง 
          1.กดปุม  PTT  คางเมื่อตองการจะพูด  และจะมีไฟ  LED  สีแดงโชวเวลากดคียปุม PTT 

2.ปลอยปุม  PTT  เมื่อหยุดพูดหรือเมื่อตองการรับฟงคูสนทนา 
- การสงสัญญาณ  VOX 
          1.การตั้งคาระดับของ  VOX  จะทําใหเกิดการหนวงเวลาหรือขจัดสัญญาณที่ไมพึงประสงคเมื่อสง            
            ( ระดับอัตราของ  VOX  สูงสุดคือ  1  ต่ําสุดคือ  9 ) 

2.กดปุม  F + 2  เพื่อเปดฟงกชั่น  VOX 
          3. เสียบหูฟง (VOX) เขาตรงชองสําหรับเสียบเครื่องวิทยุรับ-สงจะสื่อสารผานทางไมโครโฟน 
          4.พูดผานไมโครโฟนใหดังขณะสง 
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- ปุม Moni 
กดปุม  Moni  เพื่อเขาสูการโหมดการใชงาน  ( Squelch  จะอยูในสถานะเปดการใชงาน) , ปุมกด  Moni คางไว
ประมาณ 4  วินาที  เพื่อเขาสูโหมดอื่นๆ ในขณะนี้ปุม Moni ยังคงทํางานอยู  หากตองการหยุดหรือออกจาก
โหมดนี้ใหกดซ้ําอีกคร้ัง  
- ฟงกช่ันการแจงเตือน (เสียงกร่ิง) 

       1. กดปุม        คางไว 1.5  วินาที  เพื่อเขาสูโหมดการเตือน 
 2. ถาเคร่ืองวิทยุรับ-สงไดมีการบันทึกความถี่สงเอาไว เคร่ืองจะทําการสงแบบอัตโนมัติเมื่อมี
การเตือนเกิดขึ้น 

3. เมื่อถึงเวลาเตือน  เคร่ืองจะสงเสียงดังและมีการสงสัญญาณเปนเวลา 20 วินาที หลังจากนั้นก็
จะหยุด 

4. ภายใตการเตือน ถาตัวเคร่ืองรับสัญญาณใน  10  วินาที  วิทยุสื่อสารจะออกจากโหมดการ
เตือนนี้ จากนั้นกดปุม PTT เพื่อออกจากโหมดการแจงเตือนนี้ 
- ฟงกช่ัน  Call  

1.กดปุม       เพื่อเขาสูโหมดการเรียก,  การสงสัญญาณที่ความถี่  60  Hz.  ใชเวลาในการ
สงสัญญาณ  4  วินาที 

2.เมื่อเคร่ืองรับ-สงถูกตั้งคาการใชงานอยูในโหมดการเรียก ใหกดปุม  PTT  เมื่อตองการหยุด
และออกจากโหมดนี้ 

3.เมื่อมีการรับสัญญาณเรียกเขาเสียงกริ่งจะดัง  และจอ  LCD จะสวาง 
- การล็อคปุมกด (Key Pad) 
เมื่อเคร่ืองอยูในสถานะ  Standby  พรอมใชงานใหกดปุม  *  คางไวประมาณ 1  วินาที  เพื่อล็อคปุมกด และกด
ปุม * คางไวประมาณ 1 วินาทีเมื่อตองการปลดลอคปุมกด 
Uทางลัดการใชงาน 
กดปุม    และกดปุม  0 – 9  หรือ  *  ก็จะเขาสูทางลัดการใชงาน 
- การตั้งระดับ  Squelch  ( F + 1 )  
กดปุม    และปุมเลข  1  เพื่อเขาสู  Mode Squelch กดลูกศร     เลือกระดับสัญญาณที่ตองการ    
( สามารถเลือกปรับไดตั้งแต  0 – 9 ) แลวกดยืนยัน จากนั้นกดปุมอะไรก็ไดเพื่อออกจากโหมดนี้ 
- ฟงกช่ัน  เปด – ปด    VOX   ( F + 2 ) 
กดปุม    และปุมเลข  2  เพื่อเปลี่ยนฟงกชั่นเปด-ปด  (ON / OFF)  ของ  VOX    เมื่อเคร่ืองรับ-สงไดเปดใช
งานในสถานะ  ON  ท่ีหนาจอ  LCD  จะสวาง 
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- ฟงกช่ันยอนกลับ  ( F + 3 )     
กดปุม      และปุมเลข  3  เพื่อเปลี่ยนสถานะยอนกลับให  ON / OFF  เมื่ออยูในสถานะ  ON  ท่ีจอ  LCD  
จะสวาง 
- การเลือกตั้งคาระยะความถี่ ใชงาน ( F + 4 ) 

1. กด    และกดปุมเลข  4  เพื่อยืนยันเขาสูโหมดระยะความถี่ใชงานซึ่งมีตั้งแตระดับท่ี  10 k 
, 12.5 k , 20 k , 25 k , 30 k , 50 k 

2. กดปุม          เพื่อเลือกระยะความถี่ท่ีตองการจากนั้นทําการยืนยันและบันทึก  แลว
กดปุมอะไรก็ได เพื่อออกจากโหมดนี้ 
- การตั้งคาความถี่แปลกปลอม  ( F + 5 ) 
กดปุม      และปุมเลข  5  เพื่อเขาสูโหมดการตั้งคาความถี่แปลกปลอมเมื่อมีความถี่เชิงบวกเขามา ท่ีจอ  
LCD  จะแสดงเครื่องหมาย  {+}     และเมื่อมีความถี่เชิงลบเขามาท่ีจอ  LCD  จะแสดงเครื่องหมาย  {-} 
- การสแกน  ( F + 6 ) 

1.  กดปุม     และปุมเลข  6  เพื่อเขาสูโหมดการสแกน 
2. กดปุม      เพื่อบันทึกชองใชงานและความถี่ท่ีถูกสแกน หากตองการออกจากโหมดนี้ให

กดปุมอะไรก็ได 
3. เมื่ออยูในโหมดการสแกน  ใหกด      เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการสแกน 
4. เคร่ืองรับ-สงจะสแกนสัญญาณความถี่  VFO ภายใตการแสดงของระดับความถี่ 
5. หมวดชองใชงาน  :  เมื่อไมมีการจัดกลุมของชองใชงานไวระบบจะสแกนไดท้ัง 199 ชอง 

กรณีท่ีมีการจัดกลุมชองใชงานระบบจะสแกนไดมากสุดท่ี  20  ชอง   
6. หากมีการบันทึกความถี่ใชงานไวนอยกวา  2  ชอง  ระบบจะไมสามารถเปดใชการสแกนได 

-การรับ – สง ( F + 7 ) 
1. กดปุม      และปุมเลข  7    เพื่อเขาสูโหมดของการรับและสง 
2. กดปุม      เพื่อเปลี่ยนโหมด   CTCSS /  DCS                 
     OFF         CTCSS                   DCS  N                 OFF 
3. กดปุม      เพื่อเปลี่ยนเปนตําแหนง  DCS                                                                                  
      DCS  N                  DCS  I 
4. กดปุม     เพื่อเปลี่ยนกลุม 
5. กดปุม        เพื่อยืนยันและกดปุมอะไรก็ไดเพื่อออกจากโหมดนี้ 

   (หมายเหตุ  :  เมื่ออยูในสถานะ  CHXXX  เคร่ืองจะไมสามารถรับและสงได ) 
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- การตั้งคาการสง  ( F + 8 ) 
1. กดปุม       และปุมเลข 7  เพื่อเขาสูโหมดการสง 
2. กดปุม      เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใชงาน   CTCSS /  DCS                                                        
          OFF CTCSS      DCS  N           OFF 
3. กดปุม       เพื่อเปลี่ยนสถานะเปนแบบ  DCS                                                                            
        DCS  N         DCS  I 
4. กดปุม     เพื่อเปลี่ยนกลุม 
5. กดปุม       เพื่อยืนยันและกดปุมอะไรก็ไดเพื่อออกจากโหมด  
 ( หมายเหตุ  :  เมื่ออยูในสถานะ  CH XXX  เคร่ืองจะไมสามารถสงสัญญาณได ) 

- เมนูเสริม  ( F + 9 ) 
กดปุม       และกดปุมเลข  9  เพื่อยืนยันการเขาเมนูเสริม 

- การเปล่ียนกลุมชอง  ( F + 0 ) 
1.กดปุม        และปุมเลข   0  เพื่อเขาสูการเปลี่ยนกลุมของชอง 
2.กด       เพื่อเลือกหมายเลขกลุม  ( A – J )   ถากลุมมีการบันทึกชองไวจะไมสามารถ

เลือกไดอีก 
3.กดปุมอะไรก็ไดเพื่อออกจากเมนูและยอนกลับไปเมนูหลัก 

( หมายเหตุ  :  การดําเนินการนี้ควรอยูภายใตโหมดชองใชงานและฟงกชั่นการเปดกลุมชองใชงาน) 
- การบันทึกเพิ่มชองใชงาน  ( F + * ) 
1.ภายใตโหมดความถี่ใชงานเต็ม เคร่ืองจะทําการบันทึกชองใชงานใหม 
2.กดปุม      +       เพื่อยืนยันการบันทึกชองใชงาน, หมายเลขชองและเครื่องหมาย F จะมีไฟสวาง 
3.กดปุม       หรือ      เพื่อเลือกหมายเลขชองหรือสามารถปอนหมายเลขชองไดโดยตรง 
4.กดปุม       เพื่อยืนยันและออกจากโหมดการใชงานนี้ 
 
Uเมนูการใชงานและคําอธิบายสัญลักษณตางๆ 
กดปุม      และปุมเลข  9  เพื่อยืนยันเขาสูเมนู ,  กด       หรือ      เพื่อเลือกเมนูใชงาน , กด   
เพื่อยืนยัน  และหลังจากนั้นกด       หรือ      เพื่อเลือก  ,  จากนั้นกดปุม      อีกคร้ังเพื่อยืนยันและ
กลับสูเมนูหลัก  และกดปุม        เพื่อออกจากเมนู 

1. การตั้งเสียงกริ่ง 
            OFF   :  ปดเสียง 
            ON  :  เปดเสียง   
2. จอ  LCD  
            OFF   :  LCD  ดับ 
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            ON  :  LCD  ติด 
การใชงานแบบอัตโนมัติ  :  เมื่อมีการกดปุมใดๆ จอ LCD  จะสวาง หลังจากนั้นประมาณ  10  วินาที  เมือ่ไมมี
การทํางานใดๆ  จอ LCD  จะดับโดยอัตโนมัติ 

3. เวลาในการสง 
เวลาในการสง   :  การตั้งปด  ( กําหนดที่  30 , 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 วินาที) 
4. การเปด/ปดกลุมใชงาน   
            ON   :  เปดกลุมใชงาน   
            OFF :  ปดกลุมใชงาน 

การดําเนินการนี้ควรอยูภายใตโหมดชองใชงานและฟงกชั่นการเปดกลุมชองใช
งานเครื่องรับ-สงนี้มีท้ังหมด 199 ชอง 10 กลุม, 1 กลุมจะมี 20 ชองใชงาน ชองท่ี 1-20 อยูกลุม 
A, ชองท่ี 21-40 อยู กลุม B, ใหจัดกลุมแบบนี้ไปเรื่อยๆและชองท่ี 181-199 จะอยูในกลุม J  
5.          แรงดันของ  Battery 
            เมื่อเปดเคร่ืองรับ-สง หนาจอจะแสดงแรงดันหรือพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือ ณ ปจจุบัน 
หลังจาก 10 วินาทีผานไปก็จะหายไป 
6. การตั้งคา  VOX   

                                   สามารถปรับตั้งคา  VOX ไดท่ีระดับ:  1 ~   9 
           การตั้งคาถวงเวลาของ VOX :  0.3S , 0.5S , 1.0S , 1.5S , 2.0S , 3.0S 
7. การตั้งคาประหยัดพลังงาน  Battery 

ON  :  เปดการใชฟงกชั่นประหยัด  Battery   
            OFF :  ปดการใชฟงกชั่นประหยัด  Battery   
8. รูปแบบของการสแกน 
            CO :  การสแกนหาคลื่น 
            TO :  เวลาในการสแกน 
             SE      :  คนหาการสแกน 
9. ตั้งคาการสแกน  ADD / DEL 
            ADD  :  เพิ่มการสแกน 
            DEL  :  ลบการสแกน 
10. การล็อค  Keypad 
             Menu  :  HM  Keypad ล็อค 
            AUTo   :  ล็อคปุมกดแบบอัตโนมัติ 
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11. กําลังสง  ON / OFF  ท่ีปรากฏ 
             OFF  :  ไมปรากฎสิ่งใดๆ 
             DC    :  แรงดันท่ีปรากฎ 
             MSG  :  ขอความที่โชว 
 
12. การตั้งคาขอความ 
            ขอความที่ปรากฏจะมี 5 ตัวอักษร ใหกด         เพื่อเลือกตัวอักษร,  จากนั้นกด
ปุม    เพื่อคนหาตัวอักษรตอไป ,  กด     เพื่อลบอักษรกอนหนานี้ ,  กด    เพื่อ
ยืนยันและออกจากโหมด 
13. รูปแบบของชื่อและชองท่ีปรากฏอยูหรือหายไป 
            ON  :  ปรากฏชื่อและชองนั้นๆ 
            OFF :  ชื่อและชองนั้นๆ หายไป 
 

- การปอนชองและความถี่ใชงานที่ปุมกด 
1. ภายใตโหมด  FR  (ชองใชงาน)  เมื่อเคร่ืองอยูในสถานะ  Standby , ปอนตัวเลขที่  1 – 3  

เพื่อเปลี่ยนเปนชองใชงานปจจุบัน หลังจากที่ไดปอนตัวเลขแลว หากชองนั้นๆไดมีการ
บันทึกความถี่ใชงานไว แลว เคร่ืองก็จะโชวหมายเลขชองท่ีไดบันทึกไว แลว  หาก
ไมไดทําการบันทึกเอาไว มันจะกลับไปสูชองใชงานเดิมกอนหนานี้ 

            ตัวอยาง : ชองท่ี 1 (CH1)        :  ใหปอนหมายเลข 001 
                             ชองท่ี 98 (CH98)   :   ใหปอนหมายเลข 098 หรือ 98 
                              ชองท่ี 123 (CH123)  : ใหปอนหมายเลข 123 
2. ภายใตโหมด  FR  (ความถี่ใชงานเต็ม) ,  เมื่อเคร่ืองอยูในสถานะ Stand by หลังจากที่

ปอนตัวเลขความถี่ใชงาน 6 หลัก ไปแลว หากความถี่ท่ีปอนลงไปนั้นถูกใชงานอยูแลว 
เคร่ืองจะยอนกลับไปที่ความถี่ใชงานเดิมกอนหนานี้ 

 
Uการลบชอง 

1. เคร่ืองรับ-สงควรอยูในโหมดของชองความถี่ใชงาน 
2. กดปุม       เพื่อเคร่ือง , ท่ีจอ  LCD  จะปรากฎคําวา  “DEL”  และจะ

ปรากฎชองยอย 
3. กด ปุม      เพื่อเลือกชองหรือกดหมายเลขชอง  ,  กดปุม    

    เพื่อยืนยัน ท่ีหนาจอ  LCD  จะโชวคําวา  “YES”   
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4. กดปุม      เพื่อยืนยัน หลังจากลบชองแลวเคร่ืองรับ-สงจะเปดอยูใน
ชองของความถี่ถัดไปเพื่อเตรียมลบท้ิง  เมื่อชองท้ังหมดไมมีความถี่
เคร่ืองรับ-สงจะออกจากโหมดนี้ 

 
Uการตั้งคาโปรแกรมดวยตัวเอง 

- การตั้งคาบันทึกชองใชงาน 
กดปุม      +      เพื่อเปดเคร่ือง เขาสูระบบการโปรแกรมดวยตัวเอง  ท่ีหนาจอ  LCD  
จะแสดง  “SELF”  ใหกด       ท่ีจอ  LCD  จะแสดง  “CH – 1” 

1. การเลือกลําดับชอง 
กด     หรือ       เพื่อเลือกชอง  ( 1 – 199 ) 

2. ตั้งคาการรับความถี่ 
กด       เพื่อเขาสูรูปแบบการรับความถี่ , กด     เพื่อเลือกรับ
ความถี่ท่ีเขามา , ถาตองการลบชองท่ีเสนอเขามา  กด       ท่ีจอ  
LCD  จะแสดง  “---------------“  กด       เพื่อยืนยัน  หลังจากนั้นเรา
จะลบขอความทั้งหมด  แลวเคร่ืองก็จะหาชองตอไป 
กดตัวเลขจํานวน 6  ตัว  เพื่อปอนเปน Input  โดยตรง  และกด         
เพื่อยืนยันการรับสัญญาณ  กด    เพื่อเพิ่มหรือลบความถี่  
ลําดับขั้นตอนคือ  กด    เพื่อคนหาความถี่ท่ีมาตามระดับ  ( 5K , 10K 
, 12.5K , 20K , 25K , 30K , 50K ) กด       เพื่อยืนยันและยอมรับ 

3. ตั้งรหัสการรับสัญญาณ 
เมื่อยอมรับรหัส  h  ท่ีจอ  LCD  จะโชว  ( 3 OFF )  กด       เพื่อเลือก
รหัส  กด     หรือ       เพื่อเลือกโวลลุม  กด     เพื่อยืนยัน 

                                            
  

OFF                 67.0             d023N                 OFF 
เมื่อเลือกรหัส  DQT  ใหกด     เพื่อยืนยันตามนั้น 

         
DCS N               DCS I 

4. ตั้งคาการสงความถี่ 
ทิศทางการทํางานเหมือนกับการตั้งคาการรับความถี่ 

5. ตั้งคารหัสการสงสัญญาณ 
ทิศทางการทํางานเหมือนกับการตั้งคารหัสการรับ 
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6. ฟงกชั่น  เพิ่ม – ลบ การสแกน 
กด      หรือ      เพื่อเลือก  OFF  หรือ  WAVE  (คล่ืนล็อค)  ,  
CALL  ( รหัสล็อค)  กด        เพื่อยืนยัน 

7. ล็อคชองท่ียุงๆ 
กด      หรือ     เพื่อเพิ่มหรือลบ , กด       เพื่อยืนยัน 

8. ตั้งคาชื่อของชอง 
ชื่อของชองจะมี 5 ตัวอักษร ,  กด     เพื่อเลือกตัวอักษร , กด 

  เพื่อคนหาตัวอักษร , กด      เพื่อลบตัวอักษรตัวหนา , กด   
  เพื่อยืนยัน  หลังจากนั้นการโปรแกรมจะสิ้นสุดลงและเครื่องจะเขา

สูการโปรแกรมชองถัดไป 
 
 Uการทํางานพิเศษ 

- ลบความถี่ / ลบชอง 
กด      +      เพื่อเปด ,  จอ  LCD  จะโชว  “CLEAR”  กด       จอ  LCD  จะ
ปรากฎ  “VFO”  กด      เพื่อเลือก  “VFO”  หรือ  “FULL”  กด       เพื่อลบ  
จากนั้นเคร่ืองวิทยุจะอยูในสถานะ  Stanby 
เมื่อไหรท่ีเลือก  “VFO”  เคร่ืองจะขึ้นลบความถี่เต็มแตจะเก็บชองการติดตอไว  เมื่อไหรท่ีเลือก  
“FULL”  เคร่ืองจะลบการแนะนําท้ังหมด  สําหรับชองความถี่เต็มหลังจากการทํางานนั้น  
ท้ังหมดจะตั้งคาความถี่เต็มสําหรับเครื่อง 
ความถี่  :  440  MHz.  จังหวะของความถี่  10.00 M  ความถี่แปลกปลอม :  ปด 
ระดับความถี่  :  5  kHz.  รหัส  :  ไมม ี
Mode  การทํางาน  :  ความถี่  VFO   ประหยัด  Battery  :  เปด 
เสียงกร่ิง  :  เปด 
ทิศทางการสแกน  :  เวลาของการสแกน 
ชวงเวลา  :  60  วินาที 
VOX  :  ปด 
SQL  :  3 
สัญญาณรบกวน  :  ปด 
ล็อคปุมกด  :  HM 
กลุมการทํางาน  :  ปด 
ระดับ  VOX  :  4 
หนวงเวลาของ  VOX  :  0.5  วินาที 
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- UHF / VHF 
1. กด    +    เพื่อเปดคําสั่ง , กดรหัสผาน  จอ  LCD  จะขึ้น  “-------

---------“ 
2. กดหมายเลข  82168  เพื่อเขาสูเมนูถัดไป  เลือก  “AGE”  “UFF”  หรือ  

“VHF” 
3. กด    +      เพื่อเลือก “UHF”  หรือ  “VHF”  เพื่อเขาสูการทํางาน 

หมายเหตุ  :    
1. ถาเคร่ืองไมมีการบันทึกความถี่จอ  LCD  จะปรากฏ  

“UnPG”   คือขั้นตนจะทําการเลือก 
2. หลังจากขั้นตอนแรก  จะมีชอง  1 ~  30  บันทึกลงชองท่ี

ไมไดบันทึกไว 
- ความถี่  Self  Custom  

ขีดของขอบเขตวามถี่  50  MHz – 520 MHz 
1. กด     +      เพื่อเปดการเขาสู  Mode  “SELF”  ท่ีจอจะโชว  “SELF”   
2. กดหมายเลข  8282  (ท่ีจอ  LCD  จะโชว  “SELF”  คือการเขาสูโปรแกรมของ  

“SELF”) 
- การทํางานของ  Aging 

1. กด     +      เพื่อเปด , กดรหัสผาน  ท่ีจอ  LCD  จะโชว  “----------------“ 
2. กดหมายเลข  82168  เพื่อยอมรับเขาสูเมนูถัดไป  “AGE”  “UHF”  และ  “VHF” 
3. กด    +    เพื่อเลือก  “AGING”  กด     เพื่อเขาสูการสง   

Aging  :  30S , รับ  : 60S 
- ฟงกช่ันการคัดลอก 

กด      +       เพื่อเขาสู  Mode  ท่ีจอ  LCD  จะโชว  “CLonE”  ,  กด  “MONI”  เพื่อ
คัดลอก  ระหวางนั้นจะปรากฏ  “CLOU”  ท่ีกรอบจะปรากฏ  “CL  IN”   ถาสําเร็จท่ีจอ  LCD  
จะโชว  “End”  และกลับเขาสูจุดเร่ิมตน  ถาไมประสบผลสําเร็จท่ีจอ  LCD  จะโชว  “Err”  และ
กลับสูจุดเร่ิมตน  หากการคัดลอกสําเร็จจะใชเวลา  15S 

- QT / DQT 
1. กด     +     เพื่อเปดและเขาสู  QT / DQT 
2. จะมี  12  รายการ 
3. กด    หรือ    เพื่อเลือกแตละรายการ   กด    เพื่อเขาสูระบบ 
4. กด    หรือ    เพื่อเปลี่ยนคาระหวาง   0   ~   255  กด  *   เพื่อบันทึก 
5. กด    เพื่อเขาสูเมนู 
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105 DCS code 

023 065 132 205 255 331 413 465 612 723 

025 071 134 212 261 332 423 466 624 731 

026 072 143 223 263 343 431 503 627 732 

031 073 145 225 265 346 432 506 631 734 

032 074 152 226 266 351 445 516 632 743 

036 114 155 243 271 356 446 523 *645 754 

043 115 156 244 274 364 452 526 654  

047 116 162 245 306 365 454 532 662  

051 122 165 246 311 371 455 546 664  

053 125 172 251 315 411 462 565 703  

054 131 174 252 325 412 464 606 712  

 

50 CTCSS frequency code（Hz） 

67.0 85.4 107.2 136.5 165.5 186.2 210.7 254.1 

69.3 88.5 110.9 141.3 167.9 198.9 218.1  

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  
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        รหัสโคด ว.  
ว.0 ขอทราบคําสั่ง คําสั่ง ว.31 เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1 
ว.00 รอกอน ใหคอยกอน ว.32 เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1 
ว.01 ที่ทํางาน ที่โรงเรียน ว.33 เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1 
ว.02 ที่บาน ว.34 เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1 
ว.1 จุดที่กําลังออกอากาศ ว.35 ใหเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติการ 
ว.2 ไดยินหรือไม / ไดยินแลว ว.36 ใหเตรียมพรอมเต็มอัตรา 
ว.3 ทวนขอความ ว.37 ใหเตรียมพรอมคร่ึงอัตรา 
ว.4 ปฏิบัติหนาที่ ดําเนินการ ว.38 ใหเตรียมพรอม 1 ใน 3 
ว.5 ราชการลับ ว.39 การจราจรติดขัด 
ว.6 ขอติดตอ ว.40 อุบัติเหตุจากรถ 
ว.7 ขอความชวยเหลือ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย 
ว.8 ขาว,ขาวสาร,ขอความ ว.42 การเดินทางเปนขบวน 
ว.9 เหตุฉุกเฉิน ว.43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ 
ว.10 อยูประจําที่ ติดตอทาง ว.ได ว.44 โทรสาร 
ว.11 หยุดพัก ติดตอทาง ว.ได ว.45 เหตุการณปกติ 
ว.12 หยุดพัก ติดตอทาง ว.ไมได ว.50 รับประทานอาหาร 
ว.13 ติดตอทางโทรศัพท ว.51 ปวย 
ว.14 เลิกงาน ปดสถานี ว.52 เลิก 
ว.15 พบ ว.53 อยูรานอาหาร 
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.54  อยูโรงแรม 

 ว.16-1  จับใจความไมได ว.55 ผกก.มาตรวจ 
 ว.16-2  ไมชัดเจน แตพอฟง ว.56 เพื่อนมา 
 ว.16-3  ชัดเจนพอใช ว.57 กําลังโดยสารโดยเรือ 
 ว.16-4  ชัดเจนดี ว.59 เปลี่ยนทิศทาง 
 ว.16-5  ชัดเจนดีมาก ว.60 ญาติ เพื่อน 

ว.17 มีอันตราย ว.61 ขอบคุณ สวัสดี 
ว.18 รถเสีย ว.62 สิ่งของ 
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปด ว.63 บานพัก 
ว.20 จับกุม ว.64  ธุระสวนตัว 
ว.21 ออกเดินทาง...(สถานที่) ว.65 ภรรยามาพบ 
ว.22 ถึง...(สถานที่) ว.66 ขอพบเรื่องราชการ 
ว.23 ผาน...(สถานที่) ว.67 ขอพบเรื่องสวนตัว 
ว.24 เวลา ว.68 แจงความ 
ว.25 ไปยัง...(สถานที่) ว.69 ระมัดระวัง 
ว.26 ใหติดตอทางวิทยุใหนอย ว.70 ถึงแกกรรม 
ว.27 ติดตอทางโทรศัพท ว.71 พักผอน 
ว.28 ประชุม ว.73 ดวยความปรารถนาดี 
ว.29 ธุระ ว.78 คลื่นอ่ืนมาแทรก 
ว.30 จํานวน คน สิ่งของ ว.81 ติดธุระ 
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14 ซอยศรีนครินทร 7 (ลําสาลี 2) ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
โทร.0-2730-8300-3 (Auto),0-2379-5682 (Auto), แฟกซ. 0-2379-5683 
HTUhttp://www.becomthailand.comUTH         e-mail: sales@becomthailand.com 


