คูมือการใชงาน

BENISON

วิทยุสื่อสารยานความถี่สมัครเลน
144 MHz VHF / FM RADIO TRANSCEIVER
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ขอขอบคุณที่ใหความไววางใจเลือกใชผลิตภัณฑ BENISON และใหความสําคัญตอคูมือการใช
BENISON V9 โดยเนื้อหาที่สําคัญตางๆในคูมือเลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลการใชงานและขั้นตอนการปฏิบัติกอน
การใช เครื่องวิทยุสื่อสาร BENISON V9 ซึ่งเปนเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือที่ทานควรที่จะศึกษาและ ปฏิบัติตาม
กอนการใชงาน
***

***

BENISON V9 ไดนําเอาชิ้นสวนของอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดเล็กมาใชควบคุมการทํางานเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้น
PLL ( Phase lock loop ) ซึ่งชวยใหงายตอการตั้งความถี่และการเปลี่ยนชองใชงาน
วิธีการตั้งความถี่ , วิธีการตั้งชองใชงาน , ขอแตกตางของความถี่ภาครับและภาคสง
หนวยความจําที่งายตอการเก็บขอมูลไดถึง 80 ชองความถี่
จอ LCD มีแสงสวางชวยใหสามารถใชงานไดงายในที่มืด
ปุมกด ไดรับการออกแบบใหเปน Black light ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานในที่มืด
แบตเตอรี่ เปนชนิด Ni – MH ( นิเกิล เมทเทิล ไฮดราย ) 1300 mAh ซึ่งเหมาะสําหรับการใชงานหนัก
สามารถทําการชารจแบตเตอรี่ไดตลอดเวลา โดยไมตองรอใหหมดกอน
มีโปรแกรม Keypad – Lock เพื่อปองกันการเปลี่ยนชองจากการสัมผัสปุมปรับโดยบังเอิญ

***
***
***
***
***
***

อุปกรณตางๆของ BENISON V9 เปนอุปกรณนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด ประกอบดวย
เสายาง
1
คลิปเหน็บแบตเตอรี่
1
แผนยางปดหลังเครื่อง
1
อะแดปเตอร
1
แบตเตอรี่
1
ชารจเจอร
1

***
***
***
***
***
***
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ขอควรระวัง
***
***
***
***
***

โปรดใชเครื่องรับ – สงวิทยุสื่อสารตามคําแนะนําในคูมือการใชและโปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อเปนเอกสาร
ในการอางอิงสําหรับการใชเครื่องตอไป
ไมควรปลอยใหเครื่องตากแดดหรือการใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เปนเวลานานๆ เพราะอาจเปนสาเหตุที่
ทําใหเครื่องเสียหายได
กรณีเครื่องตกกระทบพื้น, ถูกละอองน้ํา, การตกน้ํา ใหปดเครื่องแลวรีบนําสงชางผูชํานาญเพื่อทําการ
แกไขทันที
ไมควรทําการเปดเครื่องรับ – สงวิทยุเพื่อทําการแกไขเอง
ถาเครื่องรับ – สงวิทยุของคุณมีปญหา กรุณาติดตอกับตัวแทนจําหนายหรือชางผูชํานาญ ไมควรทําการ
แกไขเอง
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รายละเอียด

1. ปุมควบคุมเสียง / CONTROL DIAL (VOL.)
2. ปุมเปดปดเครื่อง กดปุมสีแดงดานขางคางไวประมาณ 1 วินาที เพื่อเปดหรือปดเครื่อง
3. ปุม PUSH TO TALK / PTT SWITCH ( PTT ) ( ปุมกดสําหรับสงสัญญาณ โดยกดเมื่อตองการพูด ,
ปลอยเมื่อตองการรับฟง )

4. ปุม สเควลซ / SQUELCH SWITCH ( SQL ) กดปุมสีดําคางไวพรอมกับเลื่อนที่ปุม อัพ ( ▲ ) – ดาวน
( ▼ ) เพื่อเลือกระดับความไวของสัญญาณ (squelch )

5. ปุม อัพ ( ▲ ) – ดาวน ( ▼ ) / UP - DOWN KEYS กดขึ้น / ลง เพื่อเลือกระดับความถี่ใชงาน
6. ปุมกดหนา / KEY PAD
7. ขอตอสายอากาศ / ( BNC ) ANTENNA CONNECTOR
8. ชองเสียบไมโครโฟนพรอมหูฟง ( SP ) / ( MIC ) JACK
9. หนาจอ LCD / FUNCTION LCD DISPLAY

-4 -

คุณสมบัติทั่วไป / GENERAL
ยานความถี่ / Frequency Range
จํานวนชองยอย ( T-SQ ) / CTCSS Tone
ระยะหางระหวางความถี่ / Channel Spacing
อุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงาน / Operating Temperature Range
ขนาดแรงดันไฟฟาที่ใชงาน / Power supply requirement
กระแสไฟฟาขณะสแตนบายด
ขนาด ( เฉพาะตัวเครื่อง )
น้ําหนัก (รวมแบตเตอรี่และเสายาง ) / Weight (with Ant., Battery )
ภาคสงสัญญาณ / TRANSMITTER
กําลังสง ( ที่ 7.2 Vdc ) / Power Output
ความเสถียรภาพทางความถี่ / Frequency Stability
การปรับแตงระบบภาคสง / Modulation System
ความเบี่ยงเบนความถี่ / Frequency Deviation
การจํากัดความถี่แปลกปลอม / Spurious emissions
ความเพี้ยนของสัญญาณเสียง / Transmitter audio distortion
ภาครับสัญญาณ / RECEIVER
ระบบการรับสัญญาณ / Receive system
วงจรไฟฟา / Circuitry
ขนาดความถี่ระดับกลาง / Intermediate frequency
ความไวในการรับสัญญาณ / Sensitivity
ความไวในการปรับ Squelch / Squelch Sensitivity
ความไวในการปรับชองสัญญาณ / Adjacent channel selectivity
เสถียรภาพทางความถี่ / Frequency Stability
การปองกันสัญญาณแปลกปลอม / Spurious response rejection
ความดังของเสียงทางลําโพง / Audio output power ที่ 7.2 Vdc
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144.0000 – 146.0000 MHz
50 โทน
12.5 KHz
-10 ºC ถึง +55 ºC
7.2 Vdc ถึง 8.4 Vdc
≈ 70 mA
54 mm x 132 mm x 35mm
370 g
5 Watt / 1 Watt ( High / Low )
+ / - 0.001 %
Variable reactance frequency
2.5 KHz
70 dB
นอยกวา 3% ที่ 1 KHz
Double Conversion Super heterodyne
Synthesized PLL
1st 21.700 MHz / 2 nd 450 KHz
≤ 0.25 μV ที่ 12 dB SINAD
0.25 μV ที่ threshold ( Typical )
65 dB
+/- 5 ppm
70 dB
500 mW ( ที่ความตานทาน 8 Ω )

ขอแนะนําในการใชงาน
กอนการใชงานเครื่องวิทยุสื่อสารผูใชงานควรศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องและการใชงานเครื่องรับ – สง
วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF ชนิดมือถือ BENISON รุนV 9. และ คุณตองแนใจกอนวา คุณไดมีการตอสายอากาศและใส
แบตเตอรี่อยางถูกตองเรียบรอยแลวกอนการใชงานทุกครั้ง
การใส- การถอดสายอากาศ

1. เครื่องวิทยุสื่อสาร BENISON รุน V 9ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะขอตอสายอากาศเปนแบบเขี้ยว
( BNC ) ดังนั้น เวลาที่ทานตองการที่จะใสสายอากาศ ใหทานสังเกตเขี้ยวที่บริเวณหัวสายอากาศ

2. จากนั้นใหใสสายอากาศโดยใหเขี้ยวที่สายอากาศตรงกับรองของหัวใสสายอากาศ
3. เมื่อใสสายอากาศจนสุดแลว ใหหมุนสายอากาศลักษณะตามเข็มนาฬิกาจนเขาล็อค เปนอันเสร็จขั้นตอน
4. ถาตองการถอดสายอากาศ ใหหมุนสายอากาศลักษณะทวนเข็มนาฬิกาจนเขี้ยวของสายอากาศตรงกับรอง
ของหัวใสสายอากาศ จากนั้นใหดึงสายอากาศออก
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การใสแบตเตอรี่

ใสแบตเตอรี่ใหเขากับดานลางของกรอบหลังเครื่องวิทยุสื่อสาร แลววางแบตเตอรี่ใหประกบกับเครื่องวิทยุสื่อสาร
โดยในขณะเดียวกันใหสไลดล็อคแบตเตอรี่ ที่อยูบริเวณดานหลังเครื่องบริเวณดานบนขึ้น เมื่อใสแบตเตอรี่สนิทแลว
ใหสไลดตัวล็อคแบตเตอรี่กลับมาตําแหนงเดิม ในทางกลับกัน ในกรณีที่ตองการถอดแบตเตอรี่ ใหสไลดตัวล็อค
แบตเตอรี่ ที่อยูบริเวณดานหลังเครื่องดานบนขึ้น แลวยกแบตเตอรี่ออก
การใสและการถอด คลิปหลังแบตเตอรี่

ในการใสคลิปหลังแบตเตอรี่ สามารถทําไดโดยสอดคลิปหลังแบตเตอรี่เขาใหชองบริเวณหลังแบตเตอรี่ โดยดันให
เขาสลัก และในการถอดคลิปหลังแบตเตอรี่ ใหกดบริเวณดานบนของ คลิปหลังแบตเตอรี่ แลวดันลงบริเวณดานลาง
ของเครื่อง
การชารจแบตเตอรี่เครื่องวิทยุสื่อสาร
1.
ปดเครื่องวิทยุสื่อสารของคุณ
2.
ตอสายไฟจากชารจเจอรของคุณเขากับแหลงจายไฟ 220 Volt
3.
ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารของทานลงบนชารจเจอร
4.
ในการชารจแบตเตอรี่ครั้งแรก ควรใชเวลาในการชารจอยางนอย 8-12 ชั่วโมง เพื่อใหตัวเก็บประจุใน
แบตเตอรี่ สามารถเก็บไฟได 100 % และในการชารจแบตเตอรี่ครั้งตอไป ทานสามารถใชเวลา 4 – 6 ชั่วโมง
ในการชารจแบตเตอรี่
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ชารจเจอรที่ใชสําหรับชารจแบตเตอรี่ BENISON รุน V 9 นั้น ไดรับการออกแบบใหมีขนาดเล็ก และมี
รายละเอียดรวมทั้งขั้นตอนในการใชดังนี้
ตอ Adaptor ที่จัดมาใหตอเขากับชารจเจอร

-

ชารจเจอร จะมีหลอด LCD เพื่อแสดงสถานะ การทํางาน
สําหรับในการชารจครั้งตอไป ใหใชเวลาในการชารจ 5 ชั่วโมง ก็สามารถนําแบตเตอรี่มาใชงานได

การใชงานปุม เครื่องวิทยุสื่อสาร BENISON รุน V 9
[A.FUNC] กดเพื่อเขาสูการเขาใชงานฟงชั่นตาง ๆ
[B.CALL] เรียกชอง
[C.MR] บันทึกชองใชงาน
[D.CLR] ลบบันทึกชองใชงาน
[1.TONE] เลือกการใชงานชองยอย (CTCSS)
[2P.Beep] เลือกเปดหรือปดเสียงของปุมกด
[3.TSCAN] สแกนชองยอย (CTCSS)
[4.DUP] ตั้งรับสงตางความถี่
[5.SCAN] คนหาชองสัญญาณหรือคลื่นความถี่
[6.SKIP] ขามชอง
[7.PRIO] การใชงานหลักแรก
[8.SET] ตั้งคาโหมดการใชงานตาง ๆ
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[9.HI/LO] เลือกกําลังสงแบบ high (5w.)และ low (1w. )
[0.DTMF-M] บันทึกรหัสDTMF
[*.OPTION] show install the OPT to operation
[#.ENT] ลอคปุมกด

1.

F คือ สัญลักษณฟงชั่น

2.

SKIP คือ สัญลักษณ การขามชอง

3.

± คือสัญลักษณ DUPLEX ±

4.

คือ สัญลักษณ การใชงานชอง TONE

5.

คือ สัญลักษณการใชงานระบบ VOX

6.

คือ สัญลักษณการใชงาน TONE

7.

คือ สัญลักษณ TONE DIGITAL

8.

คือ สัญลักษณการสงสัญญาณ

9.

คือ สัญลักษณระดับความชัดเจนของสัญญาณ

10.

คือ สัญลักษณระดับกําลังสง HI/LO

11.

คือ สัญลักษณลอคปุมกดหนา
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12.

คือ สัญลักษณคลื่นความถี่

13.

คือ สัญลักษณบันทึกชองใชงาน

14.

คือ สัญลักษณบันทึกและยกเลิกชองใชงาน

1. วิธีการเขาฟงชั่นการใชงานตาง ๆ
- เมื่อตองการเขาสูขั้นตอนการใชงานฟงชั่นตาง ๆ ใหกดปุม[A.FUNC] จากนั้นกดปุม 1-9 เพื่อเลือกฟงชั่นการใชงาน
2. วิธีการ SKIP ชอง
- เมื่อตองการขามชองใหกด [A.FUNC] + [6.SKIP] เพื่อตั้งคาใชงานและจากนั้นกด [A.FUNC] + [5.SCAN] เพื่อ
ทดสอบวาสแกนขามชองที่ skip ไวหรือไม หากตองการยกเลิกใหกด [A.FUNC] + [6.SKIP] อีกครั้ง ( *การจะ SKIP
ชองไดก็ตอเมื่ออยูในชองใชงานที่MEMORYไวเทานั้น )
3. วิธีเลือกการใชงานแบบ DUPLEX
- เมื่อตองการตั้ง DUPLEX “ - ” , “ + ”ใหกด [A.FUNC] + [4.DUP] เพื่อเลือก DUPLEX “ - ” หรือเลือก DUPLEX
“ + ” ใหกด [A.FUNC] + [4.DUP] อีกครั้ง จากนั้นใหตั้งคา OFFSET โดยกด [A.FUNC] + [8.SET] แลวกด UP
หรือ DOWN เพื่อเลือกฟงชั่น ที่หนาจอจะปรากฏ ± 0.00 แลวจึงกดเลือกคาที่ตองการ เชน – 600 ใหกด 00.60 แลวกด
[#.ENT]
4. วิธีการใชงานชอง TONE
- กด [A•FUNC]+[1•TONE] เพื่อเซต “

”“

”CTCSS, “DTCS’ จากนั้นกดเหมือนเดิมอีกครั้งจะหายออกไปจาก

หนาจอ
5. วิธีตั้ง TONE CTCSS [

] และ TONE DIGITAL [

]

- กด [A.FUNC] + [1.TONE] เพื่อเลือกการใชงาน CTCSS หรือ TONE DIGITAL จากนั้นกด [A.FUNC] + [8.SET]
แลวกด UP หรือ DOWN เพื่อเลือกการตั้ง TONE แบบ CTCSS โดยหนาจอจะปรากฏ CE 67.0 แลวเลือก TONE โดย
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หมุนปุม DIAL จากนั้น [#.ENT] เพื่อยืนยัน หรือตั้ง TONE แบบ DIGITAL กด [A.FUNC] + [8.SET] จากนั้นกด
ปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกการตั้ง TONE แบบ DIGITAL โดยหนาจอจะปรากฏ dE 023.n แลวเลือก TONE โดย
หมุนปุม DIAL จากนั้น [#.ENT] เพื่อยืนยัน
6. วิธีการใชงานระบบ VOX.
- กด [A.FUNC] + [2P.Beep] เมื่อมีการรับชองความถี่ใชงานเดียวกัน จะปรากฏเสียง “ซา ซา” จากนั้นกด [A.FUNC]
+ [2P.Beep] เพื่อยกเลิก
7. วิธีเลือกระดับกําลังสง HI/LO
- กด [A.FUNC]+[9HI/LO] จะปรากฏสัญลักษณ

หรือ H บนหนาจอLCD หมายถึงการเลือกใชระดับกําลังสงของ

เครื่อง
8. วิธีลอคปุมกด
- กด [A.FUNC]+[#ENT] คางไว 2 วินาทีเพื่อเลือกเปดหรือปดลอคปุมกด
9. วิธี SCAN TONE
- กด [A.FUNC]+ [ST.SCAN] หนาจอจะ SCAN ความถี่ TONE และจะหยุดเมื่อเจอสัญญาณ และเครื่องจะทํา
การลอค TONE โดยอัตโนมัติ
10. การMEMORY ชองใชงาน

- ตั้งคาคลื่นความถี่จากนั้นกด [A.FUNC]+[C.MR] เพื่อใหปรากฏ

ที่หนาจอของตัวเครื่อง กด[▲] [▼]

เพื่อเลือกบันทึกชองใชงานและจากนั้นกด [A.FUNC]+ [C.MR] คางไว 1 วินาที เพื่อทําการบันทึกชองใชงาน
11. การลบชอง MEMORY

- กด [A.FUNC]+[C.MR] เพื่อใหปรากฏ

และกด [▲] [▼] เพื่อเลือกชองการใชงานที่ตองการจะลบ

แลวจึงกด[A.FUNC]+[C.MR] และกด [C.MR] คางไวอีกครั้งใหนานกวา 1 วินาที ชองที่ MEMORY ก็จะหายไป
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12.การตั้งคาระบบVOX
- กด [A.FUNC] + [8.SET] จากนั้นกด [▲] [▼] เพื่อเลือกระบบ VOX และหมุนปุม DIAL เพื่อเลือกระดับ
ความไวในการสง (OFF 0–9)
13. การเก็บเสียง
- กด [A.FUNC] + [8.SET] เพื่อเขาสูการตั้งคาฟงชั่นการใชงาน เลือก SCR ON เพื่อ เปดหรือปด
ความปลอดภัยในการใชงานทั่วไป
-

ไมควรใชเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทในขณะขับรถ แตถามีความจําเปนตองใช ควรใช Small Talk
ไมควรปรับแตงเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เพราะจะทําใหอายุการใชงานเครื่องมือสื่อสารนั้นสั้นลงและถือ
เปนความผิดทางกฎหมาย
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รหัสโคด ว.ที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช
ว.0
ว.00
ว.01
ว.02
ว.1
ว.2
ว.3
ว.4
ว.5
ว.6
ว.7
ว.8
ว.9
ว.10
ว.11
ว.12
ว.13
ว.14
ว.15
ว.16

ว.17
ว.18
ว.19
ว.20
ว.21
ว.22
ว.23
ว.24
ว.25
ว.26
ว.27
ว.28
ว.29
ว.30

ขอทราบคําสั่ง คําสั่ง
รอกอน ใหคอยกอน
ที่ทํางาน ที่โรงเรียน
ที่บาน
จุดที่กําลังออกอากาศ
ไดยินหรือไม / ไดยินแลว
ทวนขอความ
ปฏิบัติหนาที่ ดําเนินการ
ราชการลับ
ขอติดตอ
ขอความชวยเหลือ
ขาว,ขาวสาร,ขอความ
เหตุฉุกเฉิน
อยูประจําที่ ติดตอทาง ว.ได
หยุดพัก ติดตอทาง ว.ได
หยุดพัก ติดตอทาง ว.ไมได
ติดตอทางโทรศัพท
เลิกงาน ปดสถานี
พบ
ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 จับใจความไมได
ว.16-2 ไมชัดเจน แตพอฟง
ว.16-3 ชัดเจนพอใช
ว.16-4 ชัดเจนดี
ว.16-5 ชัดเจนดีมาก
มีอันตราย
รถเสีย
ถูกโจมตี สถานีถูกปด
จับกุม
ออกเดินทาง...(สถานที่)
ถึง...(สถานที่)
ผาน...(สถานที่)
เวลา
ไปยัง...(สถานที่)
ใหติดตอทางวิทยุใหนอย
ติดตอทางโทรศัพท
ประชุม
ธุระ
จํานวน คน สิ่งของ

ว.31
ว.32
ว.33
ว.34
ว.35
ว.36
ว.37
ว.38
ว.39
ว.40
ว.41
ว.42
ว.43
ว.44
ว.45
ว.50
ว.51
ว.52
ว.53
ว.54
ว.55
ว.56
ว.57
ว.59
ว.60
ว.61
ว.62
ว.63
ว.64
ว.65
ว.66
ว.67
ว.68
ว.69
ว.70
ว.71
ว.73
ว.78
ว.81
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เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1
เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1
เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1
เปลี่ยนไปใชชองความถี่ 1
ใหเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติการ
ใหเตรียมพรอมเต็มอัตรา
ใหเตรียมพรอมครึ่งอัตรา
ใหเตรียมพรอม 1 ใน 3
การจราจรติดขัด
อุบัติเหตุจากรถ
สัญญาณไฟจราจรเสีย
การเดินทางเปนขบวน
จุดตรวจสอบยานพาหนะ
โทรสาร
เหตุการณปกติ
รับประทานอาหาร
ปวย
เลิก
อยูรานอาหาร
อยูโรงแรม
ผกก.มาตรวจ
เพื่อนมา
กําลังโดยสารโดยเรือ
เปลี่ยนทิศทาง
ญาติ เพื่อน
ขอบคุณ สวัสดี
สิ่งของ
บานพัก
ธุระสวนตัว
ภรรยามาพบ
ขอพบเรื่องราชการ
ขอพบเรื่องสวนตัว
แจงความ
ระมัดระวัง
ถึงแกกรรม
พักผอน
ดวยความปรารถนาดี
คลื่นอื่นมาแทรก
ติดธุระ

รหัสแจงเหตุทั่วไป

โคด Q ที่นักวิทยุสมัครเลนใชบอย

เหตุ 100
เหตุ 111
เหตุ 121
เหตุ 131
เหตุ 141
เหตุ 151
เหตุ 161
เหตุ 200
เหตุ 211
เหตุ 221
เหตุ 231
เหตุ 241
เหตุ 300
เหตุ 510
เหตุ 511
เหตุ 512

QRD เดินทางจาก...ไปยัง...
QRK ความชัดเจน (1-5)
QRL ยุง,มีธุระ
QRM คลื่นรบกวน-มนุษย (1-5)
QRN คลื่นรบกวน-ธรรมชาติ
QRO เพิ่มกําลังสง
QRP ลดกําลังสง
QRT ปดสถานี
QRU หมดขอความ
QRV พรอมที่จะรับขอความ
QRX พักการติดตอจนถึงเวลา
QRZ ใครเรียกขาพเจา
QSA ความแรงสัญญาณ (1-5) (S1-9)
QSB สัญญาณจางหาย
QSL ยืนยันวารับขอความไดถูกตอง
QSO การสนทนาทางวิทยุ
QSP ถายทอดขอความ
QSY เปลี่ยนความถี่
QTH จุดที่ออกอากาศ
QTR ขอเทียบเวลา

มีเหตุประทุษรายตอทรัพยสิน
ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย
ชิงทรัพย
ปลนทรัพย
มีผูตองสงสัยในยานพาหนะ
มีสัตวเขาบาน
มีเหตุประทุษรายตอรางกาย
ทํารายรางกาย ไมไดรับบาดเจ็บ
ทํารายรางกาย ไดรับบาดเจ็บ
ทํารายรางกาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส
ฆาคนตาย
การพนัน
วัตถุตองสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
ไดเกิดระเบิดขึ้นแลว
วัตถุระเบิดตรวจสอบแลวไมพบระเบิด
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ศูนยบริการหลังการขาย
บริษัท บี.อี.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
14 ซอยศรีนครินทร 7 (ลําสาลี2) ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-730-8300-3 แฟกซ. 02-379-5683
http : //www.becomthailand.com E-mail : sale@becomthailand.com
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