
 12  1 

คูมือการใชงานโทรศัพทโชวเบอร 
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     การแสดงหมายเลขโทรเขา เปนคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งตองทาํงานรวมกับบริการ ของผูใหบริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การใหบริการ
โชวเบอรและ จดทะเบียนขอบริการกอนการใชงาน 
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       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ REACH  
โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณาศึกษาคูมือการใช
งานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิงในอนาคต 
คุณสมบัติ 

•  แสดงหมายเลขเรียกเขา 
•  61 หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา  
•  16 หนวยความจําหมายเลขโทรออก 
•  61 หนวยความจําหมายเลข VIP 
•  10 หนวยความจําโทรดวนแบบกดสองปุม  
•  2 หนวยความจําโทรดวนแบบกดปุมเดียว 
•  20 เสียงเรียกเขา 
•  พักสายเสียงดนตรี  
•  กดหมายเลขและแกไขกอนโทรออกได 
•  ทวนหมายเลขสุดทาย 
•  ล็อคโทรออกดวยกุญแจ 
•  ปรับความชัดหนาจอได 5 ระดับ 
•  ฟงชั่นเครื่องคิดเลข 
•  ปอนรหัสตูสาขาอัตโนมัติเมื่อโทรกลับ 
•  ปรับระดับความดังแฮนดฟรีได 2 ระดับ 
•  ปรับระดับความดังเสียงเรียกเขาได 3 ระดับและปดเสียง 
•  ไฟสองสวางหนาจอ 
•  ตั้งปองกันการพวงสาย 
•  สนทนาโดยไมตองยกหูและปรับระดับเสียงได 
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การรับประกัน (ใชสติกเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษัท ฯรับประกันคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรี หนึ่งป เต็ม     
นับจากวันที่ซื้อตาม  ที่ระบใุนใบเสร็จ หรือ สติกเกอรรับประกัน ใต
เครื่อง  สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพการใชงานปกติ    ทั้งนี้ไม
รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง  คาขนสง ความเสียหายที่เกิดจาก การ 
ซอมแซมหรือ ดัดแปลงโดยชางอื่น ที่ไมไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง  
จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ํา ความรอน ฟาผา ภัย
ธรรมชาติ การตกหลน และการใชงาน ผิดวิธี   
หากมีขอสงสัยเกีย่วกับการสงพัสดุเครื่องซอม  หรือวิธีการใช
โทรศัพท ติดตอโทร (0) 2951 2020 ตอ แผนกชาง  
บริษัท  กลอบอล รีช จํากัด                                                                            
171/17 หมู 2 ติวานนท 37 ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร 0-2951 2020  
โทรสาร 0-2951 2868 
Email :info@globalreach.co.th 
www.globalreach.co.th 
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การติดตั้ง 
1. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟงสวนอกีดานหนึ่ง  
    ที่เครื่องโทรศัพทและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขา   
    กับชองดานขางสวนบนของเครื่อง 
2. ใสแบตเตอรี่ ขนาด AA 3 กอนเขากับตัวเครื่อง 

 
การปรับความชัดหนาจอ 
      ในขณะวางสาย กดปุม FLASH/BRT หนาจอจะแสดง LCd xx 
กดปุมนี้ซ้ําๆเพื่อเลือกความชัดตามตองการ มี 5 ระดับใหเลือก 
 
การตั้งเสียงเรียกเขาและปรับระดับความดัง 
ในขณะวางหู 1. กดปุม RING/HOLD หนาจอแสดง ring   xx    
                         พรอมเสยีงตัวอยางดังขึ้น 
                    2. กดปุม RING/HOLD ไปเรื่อยๆ เลือกเสียงที่ตองการ   
                    3. กดปุม VOL หนาจอแสดง ringvoL   x 
                        กดปุม VOL ซ้ําๆ ตั้งระดับ 1- 3 หรือ ปดเสียง(OFF)  
 
การปรับตั้งป เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET/STORE/÷ หนาจอแสดง SET 1 DATE  
                    2. กดปุม SET/STORE/÷ ตัวเลขปคศ.จะกระพริบ    
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                    3. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ ตั้งปคศ. 
                    4. กดปุม SET/STORE/÷ ตัวเลขแสดงเดือนจะกระพริบ 
                    5. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ ตั้งเดือน 
                    6. กดปุม SET/STORE/÷ ตัวเลขแสดงวันที่จะกระพริบ 
                        ใหตั้ง วันที่ ชั่วโมง และนาทีตอไปทีละหลักดวยวิธ ี
                        เดียวกัน ตามดวยปุม SET/STORE/÷ เพื่อยนืยัน 
 
การตั้งรหัส  CODE และ AUTO IP 
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งฟงชั่นนี้ 
 
การตั้งรหัสตูสาขา 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET/STORE/÷ ตามดวยปุม UP/- ไป 
                        เรื่อยๆ จนหนาจอแสดง SET 3 PCOdE 
                    2. กดปุม SET/STORE/÷ หนาจอแสดง PCOdE x 
                    3. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อเลือกคาที่ตองการ 
                        - หมายถึงไมมีรหัสตูสาขา 
                    4. กดปุม SET/STORE/÷ เพื่อยืนยัน 
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การบันทกึเลขหมายในหนวยความจํา     
 ในขณะวางหู  1. ขณะไลดูหมายเลขโทรเขาออกในบันทึก หรือ 
                          ปอนเลขหมายปลายทางที่ตองการบันทึก 
                      2. กดปุม SET/STORE/÷ ตามดวยตาํแหนงบันทึก  
                          (M1 , M2 หรือ ปุมตัวเลข 0 – 9 ปุมใดปุมหนึ่ง) 
 
การโทรออกหมายเลขจากหนวยความจํา 
     ยกหู แลวกดปุม M1 หรือ M2 หรือ ปุมRECALL ตามดวย
ตําแหนงบันทึก 0 - 9  
        
ฟงชัน่ FLASH และ PAUSE สําหรับการใชงานกับตูสาขา 
      กดปุม FLASH/BRT เพื่อโอนสายและกดปุม PAUSE/VIP ใน
กรณีบันทึกเลขหมายเมื่อใชงานผานตูสาขา (PABX) 
 
การล็อคโทรออกดวยกญุแจ 
      เสียบลูกกุญแจกับชองเสียบดานขางสวนบนของตัวเครื่องแลวตั้ง
จุดสีแดงหมายถึง โทรออกไดตามปกติ 
จุดสีเขียวหมายถึง ล็อคการโทรออกที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 0 
จุดสีเหลืองหมายถึงล็อคการโทรออกทั้งหมด 
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หมายเลข แตจะถูกลบออกไดเมื่อมีการลบทิ้งทั้งหมดในบันทึก
หมายเลขเรียกเขาหรือโทรออกเทานั้น 
 
การพักสายเสียงดนตรี 
      ในขณะสนทนา กดปุม HOLD จะไดยินเสียงดนตรีพักสาย 
กดปุม HOLD อีกครั้งเพื่อสนทนาตอ 
 
การตั้งระบบหมุน/กดปุม 
     ในขณะวางสาย กดปุม */. คางไว 3 วินาที หนาจอจะแสดง 
PULSE  หมายถึงระบบหมุน 
      การตั้งเปนระบบกดปุม(TONE) ทําไดโดย ในขณะวางสาย 
กดปุม */. คางไว 3 วินาทีจนหนาจอแสดง TONE 
 
การตั้งไมใหพวงสาย 
     ในขณะวางสาย กดปุม #/= คางไว 3 วินาที หนาจอจะ
แสดง PPP ON  หมายถึงตั้งเปดการใชงาน เมื่อเครื่องพวงยกหู
จะมีเสียงรบกวนตลอด 
      การตั้งปดฟงชั่นนี้ ทําไดโดย ในขณะวางสาย กดปุม #/= 
คางไว 3 วินาทีจนหนาจอแสดง PPP OFF 
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การตั้งปลุก 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET/STORE/÷ ตามดวยปุม UP/- ไป 
                        เรื่อยๆ จนหนาจอแสดง SET 5 ALErt  
                    2. กดปุม SET/STORE/÷  
                        หนาจอแสดง xx - xx  ON/OFF  
                    3. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ ตั้งเวลาที่ตองการปลุก 
                        ทีละหลัก ชม:นาที และตั้งเปด(ON)หรือ ปด (OFF) 
                    4. กดปุม SET/STORE/÷ เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งคา FLASH  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET/STORE/÷ ตามดวยปุม UP/- ไป 
                        เรื่อยๆ จนหนาจอแสดง SET 6 FLASH 
                    2. กดปุม SET/STORE/÷ หนาจอแสดง FLASH xxx 
                    3. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อเลือกคาที่ตองการ 
                    4. กดปุม SET/STORE/÷ เพื่อยืนยัน 
 
 
 
 
 



 6 

การโทรออก 
      ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม  - - - HF จะไดยินสัญญาณพรอม
โทร  กดหมายเลขปลายทางที่ตองการ โทรออก เมื่อปลายทาง
รับสาย สนทนาไดตามปกติ และวางหูหรือกดปุม  - - - HF เมื่อ
สนทนาจบ 
 
การหมนุทวนหมายเลข      
     เมื่อตองการโทรดวยหมายเลขสุดทายที่ไดโทรออก ใหยกหูแลว
กดปุม RD/BACK 
 
การเรียกดู โทรออก ลบทิ้ง หมายเลขที่เคยโทร  
     ทานสามารถเรียกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที่โทร
ออก 16 ครั้งหลังสุดได โดยกดปุม  OUT/x ซ้ําๆ    
     เมื่อพบหมายเลขที่ตองการ ใหกดปุม  - - - HF หรือยกห ูถา
ตองการโทรออก  กดปุม DEL ถาตองการลบทิ้ง    กดปุม DEL คาง
ไว 3 วินาที ถาตองการลบทิ้งทั้งหมด 
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ 
     ถาทานไดจดทะเบียนบริการโชวเบอรสายเขาแลว  เมื่อมีสาย 
เขาจะมีหมายเลขแสดงบนหนาจอ พรอมกับเสียงเรียกเขา 
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การเรียกดหูมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา  หนาจอ
จะแสดง วันที่ เวลาสายเขา และ หมายเลขที่เรียกเขา  
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อไลดูหมายเลขเรียกเขา เมื่อพบ
เลขหมายที่ตองการโทรกลบั  ใหกดปุม  - - - HF หรือยกหูขึ้น 
เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอทันที  
 
การลบขอมูลของหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา เมื่อพบ
เลขหมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL นาน 1 วินาที    ถาตองการ
ลบทิ้ง หมายเลขเร ียกเขาทั้งหมด ใหกดปุม DEL  คางไว 3  วินาที 
 
การตั้งหมายเลข VIP 
     ขณะไลดูหมายเลขเรียกเขาหรือโทรออก เมื่อพบหมายเลขที่
ตองการตั้ง ใหกดปุม PAUSE/VIP  
ถาตองการยกเลิก ใหกดปุมนี้อีกครั้ง 
     หมายเลขที่ถูกตั้งเปนหมายเลข VIP จะไมถูกบันทกึทับเมื่อ
หนวยความจําเตม็ และไมสามารถถูกลบออกดวยการลบทิ้งเฉพาะ


