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คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โชว์เบอร์ 
รุ่น  CID615 
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     การแสดงหมายเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัตขิอง
เคร่ืองซึ่งต้องท างานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พืน้ท่ีการให้บริการ
โชว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน 
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       ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีทา่นเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ของ 
REACH  โทรศพัท์เคร่ืองนี ้จะสามารถรับใช้ทา่นได้นานปี กรุณา
ศกึษาคูมื่อการ ใช้งานอยา่งละเอียด และโปรดเก็บรักษา ไว้
อ้างอิงในอนาคต 
คณุสมบตัิ 
 โชว์เบอร์โทรเข้า 
 50 หนว่ยความจ าหมายเลขเรียกเข้า 
 15 หนว่ยความจ าหมายเลขโทรออก 
 ตัง้ปลกุได้ 3 ชดุ     
 ปรับเสยีงเรียกเข้า 16 เสยีง 
 ปรับระดบัความดงัเสยีงเรียกเข้า 
 ป้อนรหสัตู้สาขาเมื่อโทรกลบั 
 ฟังชัน่ห้ามรบกวน 
 พกัสายเสยีงดนตรี 
 ลอ็คโทรออกได้ 
 ตัง้คา่ปุ่ มโอนสายได้ 
 ป้อนหมายเลขและตรวจสอบแก้ไขก่อนโทรออก 
 ปรับระดบัความคมชดัหน้าจอ 
 ทวนหมายเลขสดุท้ายอตัโนมตัแิละฟังชัน่ PAUSE 
 กดปุ่ มหมายเลขโทรออกโดยไมต้่องยกห ู
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การรับประกัน (ใช้สตกิเกอร์ใต้เคร่ืองแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัคา่อะไหล ่วงจรและคา่ซ่อมฟรี หนึง่ปี เตม็     
นบัจากวนัท่ีซือ้ตาม  ท่ีระบใุนใบเสร็จ หรือ สตกิเกอร์รับประกนั ใต้
เคร่ือง  ส าหรับสินค้าท่ีเสียตาม  สภาพการใช้งานปกต ิ   ทัง้นีไ้ม่
รวมถึงสายเกลียว ตวัถงั  คา่ขนสง่ ความเสียหายท่ีเกิดจาก การ 
ซอ่มแซมหรือ ดดัแปลงโดยช่างอ่ืน ท่ีไมไ่ด้รับมอบหมายหรือ
แตง่ตัง้  จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเน่ืองจากโดนน า้ ความร้อน 
ฟ้าผา่ ภยัธรรมชาติ การตกหลน่ และการใช้งาน ผิดวิธี   
หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการส่งพสัดเุคร่ืองซ่อม  หรือวิธีการใช้
โทรศพัท์ ติดตอ่โทร (0) 2951 2020 ตอ่ แผนกชา่ง  
บริษัท  กลอบอล รีช จ ากัด                                                                                                 
171/17 หมู ่2 ตวิานนท์ 37 ทา่ทราย อ.เมือง นนทบรีุ 11000 
โทร 0-2951 2020  
โทรสาร 0-2951 2868 
Email :info@globalreach.co.th 
www.globalreach.co.th 
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ฟังช่ัน PAUSE 
      ใช้โดยการกดปุ่ ม RD/PAUSE กรณีบนัทึกเลขหมายเม่ือใช้งาน
ผา่นตู้สาขา (PABX) 
 
การหมุนทวนหมายเลขสุดท้ายอัตโนมัติ 
      เม่ือโทรออกและหมายเลขปลายทางไมว่า่ง  ให้กด 
ปุ่ ม BACK แล้ววางหลูง เคร่ืองจะพยายามโทรออกเองทกุๆ 6 
วินาที และจะหยดุโทรออกเม่ือตอ่ติด หรือมีสายเข้าหรือกดปุ่ มใดๆ 
 
ปุ่ม R 
     กดปุ่ มนีเ้พ่ือโอนสายเม่ือใช้งานผา่นตู้สาขาท่ีมีคา่ FLASH Time 
เป็น 100 mSec 
 
การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ 
         จดุสีแดง  โทรออกได้ตามปกติ 
          จดุสีเขียว ไมส่ามารถโทรเลขหมายท่ีขึน้ต้นด้วย 0  
          จดุสีเหลือง  ล็อคการโทรออก แตส่ามารถรับสายได้ปกติ 
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การตดิตัง้ 
1. ตดิตัง้สายหฟัูง ปลายด้านหนึง่ตอ่ท่ีหฟัูงสว่นอีกด้านหนึ่ง  
    ท่ีเคร่ืองโทรศพัท์และติดตัง้สายสญัญาณโทรศพัท์เข้า   
    กบัชอ่งด้านข้างสว่นบนของเคร่ือง 
2. ใสแ่บตเตอร่ี ขนาด AA 2 ก้อนเข้ากบัตวัเคร่ือง 

 
การปรับตัง้ปี เดือน วันที่ ช่ัวโมง และ นาที  
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 1 สองครัง้ ตวัเลขปีคศ.เดือน วนัท่ีจะกระพริบ  
                    3. กดปุ่ มตวัเลขเพ่ือป้อนปีคศ.(2 หลกัหลงั) เดือน และวนัท่ี 

                    4. กดปุ่ ม SET/FLASH เพื่อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม  
                    5. กดปุ่ ม SET/FLASH ตามด้วยเลข  1 และ 2 
                        ตวัเลขชัว่โมงและนาทีจะกระพริบ    
                    6. กดปุ่ มตวัเลขเพ่ือป้อนชัว่โมงและนาที 

                    7. กดปุ่ ม Set เพ่ือยืนยนัตามด้วยปุ่ ม   
 
การตัง้เสียงเรียกเข้าปกต ิเสียงเรียกเข้า VIP และความดัง 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 2 ตามด้วย 1  
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                        หน้าจอจะแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกเสียงเรียก 
                        เข้าปกตท่ีิต้องการ (มี 16 เสียงหรือปิด ให้เลือก)   
                    4. กดปุ่ ม SET/FLASH เพ่ือยืนยนั 
                     5. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง  
                     6. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกเสียงเรียก 
                         เข้า VIP ท่ีต้องการ (มี 16 เสียงให้เลือก) 
                     7. กดปุ่ ม SET/FLASH เพ่ือยืนยนั 
                     8. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง  
                     9. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกความดงั 
                         เสียงเรียกเข้าท่ีต้องการ (มี 4 ระดบัให้เลือก) 

                   10. กดปุ่ ม SET/FLASH เพ่ือยืนยนัตามด้วยปุ่ ม  
 
การตัง้ปลุกสามชุด 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 3 ตามด้วย 1  
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกปิดหรือ  
                        ตัง้ปลกุแรกโดยป้อนเวลาปลกุตามด้วย SET/FLASH 
                    4. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง   dAY AL1      xx-xx 
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การเรียกดู ลบทิง้ หมายเลขท่ีเคยโทรออก  
     ทา่นสามารถเรียกดรูะยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ท่ีโทร
ออก 15 ครัง้หลงัสดุได้ โดยกดปุ่ ม  OUT  ตามด้วยปุ่ ม UPหรือ 
DOWN  เม่ือพบหมายเลขท่ีต้องการ  
ให้กดปุ่ ม Back ถ้าต้องการโทรออก   
กดปุ่ ม DEL ถ้าต้องการลบทิง้     
กดปุ่ ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าต้องการลบทิง้ทัง้หมด 
 
การโทรออก 

      ยกหโูทรศพัท์ หรือกดปุ่ ม   จะได้ยินสญัญาณพร้อมโทร   
กดหมายเลขปลายทางท่ีต้องการ โทรออก เม่ือปลายทางรับสาย ให้
ยกหสูนทนา และวางหเูม่ือสนทนาจบ 
 
ปุ่ม RD/PAUSE ส าหรับการหมุนทวนหมายเลข      
     เม่ือต้องการโทรด้วยหมายเลขสดุท้ายท่ีได้โทรออก ให้ยกหแูล้ว
กดปุ่ ม RD/PAUSE   
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การแสดงหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ 
     ถ้าทา่นได้จดทะเบียนบริการโชว์เบอร์สายเข้าแล้ว  เม่ือมีสาย
เข้าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกบัเสียงเรียกเข้า 
 
การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือไลด่หูมายเลขเรียกเข้า  หน้าจอ
จะแสดง วนัท่ี เวลาสายเข้า และ หมายเลขท่ีเรียกเข้า  
ถ้าเป็นเลขหมายใหม่/ครัง้แรก หน้าจอจะแสดง “NEW”   
ถ้าเป็นหมายเลขใหมซ่ า้ 2 ครัง้ หน้าจอจะแสดง “REP” 
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เม่ือพบ
เลขหมายท่ีต้องการโทรกลบั  ให้กดปุ่ ม BACK เคร่ืองจะโทรกลบั
เลขหมายท่ีแสดงบนหน้าจอทนัที  
 
การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เม่ือพบ
เลขหมายท่ีต้องการลบทิง้ ให้กดปุ่ ม DEL นาน 1 วินาที    ถ้า
ต้องการลบทิง้ หมายเลขเรีียกเข้าทัง้หมด ให้กดปุ่ ม DEL  ค้าง
ไว้ 3  วินาที 
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                    5. ป้อนเวลาปลกุท่ีสองตามด้วย SET/FLASH 
                    6. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง   dAY AL2     xx-xx 
                    7. ป้อนเวลาท่ีต้องการปลกุท่ีสาม 

                    8. กดปุ่ ม SET/FLASH เพื่อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม   
 
การตัง้ระยะปิดเสียงเรียกเข้าหรือห้ามรบกวน 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 4 หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ มตวัเลขเพ่ือป้อนระยะเวลาห้ามรบกวนเป็น 
                        ชัว่โมง-นาที ตามด้วยปุ่ ม SET/FLASH 
                    4. กดปุ่ ม DEL 2 ครัง้ เพื่อออก หน้าจอจะแสดง 
                        ระยะเวลาห้ามรบกวนนบัถอยหลงั ในชว่งเวลา 
                        นีส้ายเรียกเข้าปกตจิะไมด่งั แม้วา่หมายเลข 
                        เรียกเข้านัน้จะแสดงและถกูบนัทกึไว้ตามปกติ  

                        ถ้าต้องการยกเลิกค าสัง่นี ้ยกหหูรือกดปุ่ ม  
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การตัง้ค่า FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุ่ม  
และห้ามพ่วงสาย 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 
12345678    
                    2. กดปุ่ ม 5 ตามด้วย 1   
                        หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกคา่ 
                    4. กดปุ่ ม SET/FLASH เพ่ือยืนยนั 
                    5. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง  
                    6. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกคา่ 
                    7. กดปุ่ ม SET/FLAH เพ่ือยืนยนั  
                    8. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง  
                    9. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกตัง้ 
                        เปิดหรือปิดการห้ามพว่งสาย 
                        (ใช้ได้กบัสายตรงท่ีไมผ่า่นตู้สาขาเท่านัน้) 

                  10. กดปุ่ ม SET/FLASH ตามด้วยปุ่ ม   
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การป้อนรหัสพืน้ที่และรหัสตู้สาขา(SET 6     ) 
       ส าหรับการใช้งานในประเทศไทย ไมต้่องตัง้รหสัพืน้ท่ี สว่นรหสั
ตู้สาขาท าได้โดย 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH จอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 6 ตามด้วย 2 
                        หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือกเปิดตาม 
                        ด้วยรหสัตู้สาขาหรือเลือกปิด ( )                           

                    4. กดปุ่ ม SET/FLASH เพื่อยืนยนัตามด้วยุ่ม  
 
การตัง้ระดับความคมชัดหน้าจอ 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SEt 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 7 หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพ่ือเลือก 
                        ระดบัท่ีต้องการ (5 ระดบั)                           

                    4. กดปุ่ ม SET/FLASH เพื่อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม   
 
 
 


