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การรับประกัน (ใชสติกเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษัท ฯรับประกันคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรี หนึ่งป เต็ม     นับ
จากวันที่ซื้อตาม  ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติกเกอรรับประกัน ใตเครื่อง  
สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพการใชงานปกติ    ทั้งนี้ไมรวมถึงสายเกลียว 
ตัวถัง  คาขนสง ความเสียหายที่เกิดจาก การ ซอมแซมหรือ ดัดแปลงโดย
ชางอื่น ที่ไมไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง  จากบริษัทฯ หรือ เสียหาย
เนื่องจากโดนน้ํา ความรอน ฟาผา ภัยธรรมชาติ การตกหลน และการใช
งาน ผิดวิธี   
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสงพัสดุเครื่องซอม  หรือวิธีการใชโทรศัพท 
ติดตอโทร (0) 2951 2020 ตอ แผนกชาง  
บริษัท  กลอบอล รีช จํากัด                                                                                             
171/17 หมู 2 ติวานนท 37 ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี11000 
โทร 0-2951 2020  
โทรสาร 0-2951 2868 
Email :info@globalreach.co.th 
URL: www.globalreach.co.th 
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คูมือการใชงานโทรศัพทโชวเบอร 
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     การแสดงหมายเลขโทรเขา เปนคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่ง  ตองทํางานรวมกับบริการ ของผูใหบริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การใหบริการ
โชวเบอรและ จดทะเบียนขอบริการกอนการใชงาน 
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       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ REACH  
โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณาศึกษาคูมือการ ใช
งานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษา ไวอางอิงในอนาคต 
คุณสมบัติ 
• แสดงหมายเลขเรียกเขา 
• 62 หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา 
• 16  หนวยความจําเลขหมายโทรออก 
• ปรับเสียงเรียกเขาได 24 แบบ 
• ปอนและแกไขหมายเลขปลายทางกอนโทรออก 
• ฟงชั่นไลดู ลบทิ้ง โทรกลับ 
• หนาจอแสดง ป คศ. เดือน วันที่และเวลา 
• ปรับระดับความชัดหนาจอ 
• เปนเครื่องคิดเลข  
• ตั้งปลุกได 
• พักสายเสียงดนตรี 
• กดปุมโทรออกโดยไมตองยกหู 
• ล็อคโทรออกดวยกุญแจ 
 
การติดตั้ง 

1. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟง สวนอีกดานหนึ่งที่
เครื่องโทรศัพทและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขาชอง TEL ที่ดานขาง
สวนบนของเครื่อง 
2. ใสแบตเตอรี่ ขนาด AA 2 กอนเขากับตัวเครื่อง 
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การล็อคการโทรออกโดยกญุแจ 
     สีแดง  โทรออกไดตามปกติ 
      สีเขียว  ล็อคโทรออก 
 
การใชเปนเครื่องคิดเลข 
     กดปุม CAL จะเปนการตั้งเครื่องใหเขาสูสภาวะเครื่องคิดเลข  สามารถใชได
ทั้งขณะยกหูหรือวางหู กดปุม DELเพื่อยกเลิก 
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การลบขอมูลของหมายเลขโทรเขา 
     กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา เมื่อพบ เลข
หมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL นาน 1 วินาที    ถาตองการลบทิ้ง 
หมายเลขโทรเขาทั้งหมด ใหกดปุม DEL  คางไว 3  วินาที 
 
การเรียกดู ลบทิ้ง หมายเลขที่เคยโทรออก  
     ทานสามารถเรียกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที่โทรออก 16 
ครั้งหลังสุดได โดยกดปุม OUT/x  ไปเรื่อย ๆ เมื่อพบหมายเลขที่ตองการ  
ใหกดปุม RD/BACK ถาตองการโทรออก  กดปุม DEL ถาตองการลบทิ้ง 
กดปุม DEL คางไว 3 วินาที ถาตองการลบทิ้งทั้งหมด 
 
การโทรออก 
      ยกหูหรือกดปุม    จะไดยินสัญญาณพรอมโทร  กดหมายเลข
ปลายทางที่ตองการ เมื่อปลายทางรับสาย ยกหูสนทนาไดตามปกติและ
วางหูเมื่อสนทนาจบ 
 
การพักสายเสียงดนตร ี
      ขณะสนทนา ถาทานตองการพักสาย ใหกดปุม RING/HOLD  คู
สนทนาจะไดยินเสียงเพลงพักสาย    กดปุมเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาตอ 
 
ปุม RD/BACK สําหรับการหมุนทวนหมายเลขสุดทาย      
       เมื่อโทรออกและหมายเลขปลายทางไมวาง ใหวางหู  เมื่อตองการ
โทรหมายเลขสุดทาย ใหยกหูแลวกดปุม RD/BACK 
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การปรับตั้งป เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที  
ในขณะวางห ู1. กดปุม SET คางไวจนหนาจอแสดง SEt  1     dAtE  
                     2. กดปุม SET  อีกครั้ง ตัวเลขปจะกระพริบ  
                     3. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อเลือกปปจจุบัน 
                    4. กดปุม SET ตัวเลขเดือนจะกระพริบ  
                     5. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อเลือกเดือนปจจุบัน 
                     6. กดปุม SET ตัวเลขวันที่จะกระพริบ    
                     7. กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อเลือกวันที่ปจจุบัน 
กดปุม SET  แลวทําตอไปเพื่อตั้งชั่วโมงและนาทีทีละหลัก เสร็จแลว กดปุม 
SET อีกครั้ง และปุม DEL เพื่อจบ 
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การปอนรหัสพื้นที่ CODE, PCODE, AUTO IP 
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งฟงชั่นทั้งสามขอนี ้
 
การตั้งปลุก 
     สามารถตั้งปลุกได  ดังนี้  
ในขณะวางห ู1. กดปุม SET คางไวจนหนาจอแสดง Set  1     dAtE  
                        กดปุม UP/- 4 ครั้ง หรือจนหนาจอแสดง Set  5     ALErt 
                     2. กดปุม SET  ตามดวยปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อตั้งเวลา 
                          ปลุกตําแหนงแรก  กดปุม SET เพื่อยืนยัน และกดปุม UP/-  
                          หรือ DOWN/+ เพื่อตั้งเวลาปลุกตําแหนงถัดไป และ ทําตอไป 
                          จนครบและเลือกตั้งเปดหรือปด(ON หรือ OFF) เมื่อปอนเวลา 
                          ทั้งสี่ตําแหนง(ชั่วโมงและนาท)ีแลว 
                     3. กดปุม SET เพื่อยืนยันและปุม DEL  เพื่อจบ  
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว จะมีเสียงปลุกนาน 1 นาที กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียงปลุก 
 
การปรับความชัดหนาจอ 
       ในขณะวางหู กดปุม BRT หนาจอแสดง LCd  x ใหกดซ้ําจนไดระดับความ
ชัดที่ตองการ (มี 5 ระดับใหเลือก)  
 
การตั้งเสียงเรียกเขา 
       ในขณะวางหู กดปุม RING/HOLD  ซ้ําๆ เพื่อเลือกเสียงเรียกเขา  มี 24 
เสียงใหเลือก 
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การแสดงหมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ 
     ถาทานไดจดทะเบียนบริการโชวเบอรสายเขาแลว  เมื่อมีสาย เขาจะมี
หมายเลขแสดงบนหนาจอ พรอมกับเสียงเรียกเขา 
     เครื่องหมาย - - - - 0 – - - - แสดงถึงสายเขาจากพื้นที่นอกการใหบริการ
โชวเบอร 
     เครื่องหมาย - - - - p – - - - แสดงถึงหมายเลขที่โทรเขามาขอจด
ทะเบียนไมใหโชวเบอร 
     เครื่องหมาย - - E  - - แสดงถึงไมสามารถอานขอมูลของสายเขาได 
 
การเรียกดูหมายเลขโทรเขา 
     กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา  หนาจอจะแสดง 
วันที่ เวลาสายเขา และ หมายเลขที่โทรเขา  
ถาเปนเลขหมายใหม/ครั้งแรก หนาจอจะแสดง “NEW”   
ถาเปนหมายเลขใหมซ้ํา 2 ครั้ง หนาจอจะแสดง “REP” 
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP/- หรือ DOWN/+ เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา เมือ่พบเลขหมาย
ที่ตองการโทรกลับ ใหกดปุม RD/BACK เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดง
บนหนาจอโดยอัตโนมัติ  
  
 
 
 


