
 12  1 

คูมือการใชงานโทรศัพทปุมใหญ 
รุน  CID989 

08
/2

01
1 

     การแสดงหมายเลขโทรเขา เปนคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งตองทาํงานรวมกับบริการ ของผูใหบริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การใหบริการ
โชวเบอรและ จดทะเบียนขอบริการกอนการใชงาน 
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       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ REACH  
โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณาศึกษาคูมือการ ใช
งานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิงในอนาคต 
คุณสมบัติ 
• โชวเบอรโทรเขา 
• 50 หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา 
• 15 หนวยความจําหมายเลขโทรออก 
• 2 หนวยความจําแบบกดปุมเดียว 
• 10 หนวยความจําแบบกดสองปุม 
• ตั้งปลุกได 3 ชุด     
• ปรับเสียงเรียกเขา 16 เสียง 
• ปรับระดับความดังเสียงเรียกเขาและเสียงแฮนดฟรี 
• ปอนรหัสตูสาขาเมื่อโทรกลับ 
• พักสายเสียงดนตรี 
• ไฟสองสวางหนาจอ 
• ฟงชั่นหามรบกวน 
• ล็อคโทรออกได 
• ตั้งคาปุมโอนสายได 
• ปอนหมายเลขและตรวจสอบแกไขกอนโทรออก 
• ปรับระดับความคมชัดหนาจอ 
• ทวนหมายเลขสุดทายและฟงชั่น PAUSE 
• สนทนาโดยไมตองยกหู 
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การรับประกัน (ใชสติกเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษัท ฯรับประกันคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรี หนึ่งป เต็ม     
นับจากวันที่ซื้อตาม  ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติกเกอรรับประกัน 
ใตเครื่อง  สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพการใชงานปกติ    ทั้งนี้
ไมรวมถึงสายเกลียว ตัวถัง  คาขนสง ความเสียหายที่เกิดจาก 
การ ซอมแซมหรือ ดัดแปลงโดยชางอื่น ที่ไมไดรับมอบหมายหรือ
แตงตั้ง  จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ํา ความรอน 
ฟาผา ภัยธรรมชาติ 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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การบันทกึเลขหมายในหนวยความจําแบบกดสองปุม     
       1.ไลดูหรือปอนเลขหมายปลายทางที่ตองการบันทึก 
       2.กดปุม MEMO คางไว 3 วินาที หนาจอจะแสดง SAVE - 
       3.ตําแหนงบันทึก 0 - 9 ปุมใดปุม 
           หนึ่งที่ตองการ หนาจอจะแสดงคําวา SAVE x 
 
การโทรออกหมายเลขจากหนวยความจําแบบกดสองปุม 
        1.กดปุม MEMO  หนาจอจะแสดง LoAd  - 
        2.กดปุมตําแหนงบันทึก 0 - 9 ปุมใดปุมหนึ่งที่ตองการ 
           หนาจอจะแสดงหมายเลขที่บันทึกไวและโทรออกทันท ี
 
การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ 
         จุดสีแดง  โทรออกไดตามปกต ิ
          จุดสีเขียว ไมสามารถโทรออก 
 
 
 
 
 
 

 3 

การติดตั้ง 
1. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟงสวนอกีดานหนึ่ง  
    ที่เครื่องโทรศัพทและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขา   
    กับชองดานขางสวนบนของเครื่อง 
2. ใสแบตเตอรี่ ขนาด AA 2 กอนเขากับตัวเครื่อง 
 

การปรับตั้งป เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 1 สองครั้ง ตัวเลขปคศ.เดือน วันที่จะกระพริบ  
                    3. กดปุมตัวเลขเพื่อปอนปคศ.(2 หลักหลัง) เดือน  
                        และวันที่ 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม H.F 
                    5. กดปุม SET ตามดวยเลข  1 และ 2 
                        ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะกระพริบ    
                    6. กดปุมตัวเลขเพื่อปอนชั่วโมงและนาที 
                    7. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม HF 
 
การปอนรหัส CODE, PCODE และ AUTO-IP 
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งฟงชั่นทั้งสามขอนี ้
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การตั้งเสียงเรียกเขา และระดับความดัง 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 2 ตามดวย 1  
                        หนาจอจะแสดง  
                    3. กดปุม DOWN  หรือ UP   เพื่อเลือกเสียงเรียก 
                        เขาปกติที่ตองการ (มี 16 เสียงใหเลือก)   
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
                    5. เลื่อนสวิทชดานขางตัวเครื่องเพื่อปรับระดับความดัง 
 
การตั้งปลุกสามชุด 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 3 ตามดวย 1 หนาจอแสดง  
                    3. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือกปดหรือ 
                        ตั้งปลุกแรกโดยปอนเวลาปลุกตามดวยปุม SET 
                    4. กดปุม 2 หนาจอแสดง   dAY AL1      xx-xx 
                    5. ปอนเวลาที่ตองการปลุกที่สองตามดวยปุม SET 
                    6. กดปุม 3 หนาจอแสดง   dAY AL2     xx-xx 
                    7. ปอนเวลาที่ตองการปลุกที่สาม 
                    8. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม HF 
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การพักสายเสียงดนตร ี
      ขณะสนทนา ถาทานตองการพักสาย ใหกดปุม HOLD   จะได
ยินเสียงเพลงพักสาย    กดปุมเดิมอีกครั้งหนึ่งเพือ่สนทนาตอ 
 
ปุม REDIAL สําหรับการหมุนทวนหมายเลข      
     เมื่อตองการโทรดวยหมายเลขสุดทายที่ไดโทรออก ใหยกหูแลว
กดปุม REDIAL   
 
ฟงชัน่ PAUSE 
      ใชโดยการกดปุม REDIAL ในสภาวะวางสาย กรณีบันทึกเลข
หมายเมือ่ใชงานผานตูสาขา (PABX) 
 
การบันทกึเลขหมายในหนวยความจําแบบกดปุมเดียว 
       1.ไลดูหรือปอนเลขหมายปลายทางที่ตองการบันทึก 
       2.กดปุม M1,M2  หนาจอจะแสดงคําวา SAVE  
 
การโทรออกหมายเลขจากหนวยความจําแบบกดปุมเดียว 
        กดปุม M1,M2  เครื่องจะโทรออกทันที  
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เลขหมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL นาน 1 วินาที    ถาตองการ
ลบทิ้ง หมายเลขเร ียกเขาทั้งหมด ใหกดปุม DEL  คางไว 3  วินาที 
 
การเรียกดู ลบทิ้ง หมายเลขที่เคยโทรออก  
     ทานสามารถเรียกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที่โทร
ออก 15 ครั้งหลังสุดได โดยกดปุม  OUT  ตามดวยปุม DOWN หรือ 
UP  เมื่อพบหมายเลขที่ตองการ ใหกดปุม BACK  ถาตองการโทร
ออก  กดปุม DEL ถาตองการลบทิ้ง    กดปุม DEL คางไว 3 วินาที 
ถาตองการลบทิ้งทั้งหมด 
 
การโทรออก 
      ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม HF จะไดยินสัญญาณพรอมโทร   
กดหมายเลขปลายทางที่ตองการ โทรออก เมื่อปลาย ทางรับสาย 
สนทนาไดตามปกติ และวางหูหรือ กดปุม HF เมื่อสนทนาจบ 
 
การปรับระดับเสียงแฮนดฟรี 
      ขณะสนทนาดวยระบบแฮนดฟรี เลื่อนปุมดานขางตัวเครื่อง เพื่อ
ปรับระดับความดังของเสียงสนทนาที่ตองการ  
 
 

 5 

การตั้งระยะปดเสียงเรียกเขาหรือหามรบกวน 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 4 หนาจอแสดง  
                    3. กดปุมตัวเลขเพื่อปอนระยะเวลาหามรบกวนเปน 
                        ชั่วโมง-นาที ตามดวยปุม SET 
                    4. กดปุม DEL 2 ครั้ง เพื่อออก หนาจอจะแสดง 
                        ระยะเวลาหามรบกวนนับถอยหลัง ในชวงเวลา 
                        นี้สายเรียกเขาปกติจะไมดัง แมวาหมายเลข 
                        เรียกเขานั้นจะแสดงบนหนาจอและถกูบันทึกไว  
                         
การตั้งคา FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุม  
และหามพวงสาย 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 5 ตามดวย 1   
                        หนาจอแสดง  
                    3. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือกคา 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
                    5. กดปุม 2 หนาจอแสดง  
                    6. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือกคา 
                    7. กดปุม  SET เพื่อยืนยัน  
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                    8. กดปุม 3 หนาจอแสดง  
                    9. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือกตั้ง 
                        เปดหรือปดการหามพวงสาย 
                        (ใชไดกับสายตรงที่ไมผานตูสาขาเทานั้น) 
                  10. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม HF   
 
การปอนรหัสพืน้ที่และรหัสตูสาขา(SET 6    ) 
       สําหรับการใชงานในประเทศไทย ไมตองตั้งรหัสพื้นที่ สวนรหัส
ตูสาขาทําไดโดย 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 6 ตามดวย 2 
                        หนาจอแสดง  
                    3. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือกเปดตาม 
                        ดวยรหัสตูสาขาหรือเลือกปด ( )                           
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม HF  
 
การตั้งระดับความคมชัดหนาจอ 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุม 7 หนาจอแสดง  
                    3. กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อเลือก 
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                        ระดับที่ตองการ (5 ระดับ)                           
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยันตามดวยปุม HF  
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ 
     ถาทานไดจดทะเบียนบริการโชวเบอรสายเขาแลว  เมื่อมีสาย 
เขาจะมีหมายเลขแสดงบนหนาจอ พรอมกับเสียงเรียกเขา 
 
การเรียกดหูมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา  หนาจอ
จะแสดง วันที่ เวลาสายเขา และ หมายเลขที่เรียกเขา  
ถาเปนเลขหมายใหม/ครั้งแรก หนาจอจะแสดง “NEW”   
ถาเปนหมายเลขใหมซ้ํา 2 ครั้ง หนาจอจะแสดง “REP” 
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อไลดูหมายเลขเรียกเขา เมื่อพบ
เลขหมายที่ตองการโทรกลบั  ใหกดปุม BACK  เครื่องจะโทร
กลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอทันที  
 
การลบขอมูลของหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม DOWN  หรือ UP เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา เมื่อพบ


