การแสดงหมายเลขโทรเข้ า เป็ นคุณสมบัตขิ อง
เครื- องซึ-งต้ องทํางานร่ วมกับบริการ ของผู้ให้ บริการ
หมายเลข ดังนัน2 กรุ ณาตรวจสอบ พืน2 ที-การให้ บริ การ
โชว์ เบอร์ และ จดทะเบียนขอบริการก่ อนการใช้ งาน
1

3/2017

คู่มือการใช้ งานโทรศัพท์ โชว์ เบอร์
รุ่ น CP-B036

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่านเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของ
REACH โทรศัพท์เครื องนี , จะสามารถรับใช้ ทา่ นได้ นานปี กรุณา
ศึกษาคูม่ ือการ ใช้ งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้
อ้ างอิงในอนาคต
คุณสมบัติ
• แสดงหมายเลขเรี ยกเข้ า
• 78 หน่วยความจําหมายเลขเรี ยกเข้ า

: หน่วยความจําหมายเลขโทรออก
• ;< หน่วยความจําโทรด่วนแบบกดสองปุ่ ม
• ;< หน่วยความจําด้ วยปุ่ มโทรด่วน
• ;= เสียงเรี ยกเข้ า
• พักสายเสียงดนตรี
• ล็อคโทรออกด้ วยกุญแจ
• ตังป
, ้ องกันการพ่วงสาย
• ตังปลุ
, กได้
• กดหมายเลขและแก้ ไขก่อนโทรออกได้
• ทวนหมายเลขสุดท้ าย
• ปรับความชัดหน้ าจอได้ ? ระดับ
• ปรับระดับความดังแฮนด์ฟรี ได้ 8 ระดับ
• ตังความดั
,
งเสียงเรี ยกเข้ าได้ 7 ระดับและปิ ดเสียง
• ไฟส่องสว่างหน้ าจอ
• สนทนาโดยไม่ต้องยกหู
• ปุ่ มโอนสายปรับค่าได้
• ต่อชุด headset เพือใช้ รับสายหรื อโทรออก
•
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การติดตัง2
ติดตังสายหู
,
ฟัง ปลายด้ านหนึงต่อทีหูฟังส่วนอีกด้ านหนึงที
เครื องโทรศัพท์และติดตังสายสั
,
ญญาณโทรศัพท์เข้ ากับช่องด้ านข้ าง
ส่วนบนของเครื อง
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การปรั บตัง2 ปี เดือน วันที- ชั-วโมง และ นาที
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 1 สองครัง, ตัวเลขปี คศ.เดือน วันทีจะกระพริ บ
3. กดปุ่ มตัวเลขเพือป้อนปี คศ. เดือน และวันที
4. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
5. กดปุ่ ม SET ตามด้ วยเลข 1 และ 2
ตัวเลขชัวโมงและนาทีจะกระพริ บ
6. กดปุ่ มตัวเลขเพือป้อนชัวโมงและนาที
7. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
การตัง2 เสียงเรี ยกเข้ าและระดับความดัง
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 2 ตามด้ วย 1
หน้ าจอจะแสดง
3. กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือเลือกเสียงเรี ยก
เข้ าปกติทีต้ องการ (มี 16 เสียงให้ เลือก)
4. กดปุ่ ม SET เพือยืนยัน
5. กดปุ่ ม 3 หน้ าจอแสดง
6. กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือเลือกความดังเสียง
เรี ยกเข้ าทีต้ องการ (มี 4 ระดับให้ เลือก)
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7. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
การตัง2 ปลุกสามชุด
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 3 ตามด้ วย 1 หน้ าจอแสดง
3. กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือเลือกปิ ดหรื อ
ตังปลุ
, กแรกโดยป้อนเวลาปลุกตามด้ วยปุ่ ม SET
4. กดปุ่ ม 2 หน้ าจอแสดง dAY AL1 xx-xx
5. ป้อนเวลาทีต้ องการปลุกทีสองตามด้ วยปุ่ ม SET
6. กดปุ่ ม 3 หน้ าจอแสดง dAY AL2 xx-xx
7. ป้อนเวลาทีต้ องการปลุกทีสาม
8. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
การตัง2 ระยะปิ ดเสียงเรี ยกเข้ าหรื อห้ ามรบกวน
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 4 หน้ าจอแสดง
3. กดปุ่ มตัวเลขเพือป้อนระยะเวลาห้ ามรบกวนเป็ น
ชัวโมง-นาที ตามด้ วยปุ่ ม SET
4. กดปุ่ ม DEL 2 ครัง, เพือออก หน้ าจอจะแสดง
ระยะเวลาห้ ามรบกวนนับถอยหลัง ในช่วงเวลา
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นี ,สายเรี ยกเข้ าปกติจะไม่ดงั แม้ วา่ หมายเลข
เรี ยกเข้ านันจะแสดงบนหน้
,
าจอและถูกบันทึกไว้
การตัง2 ค่ า FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุ่ ม
และห้ ามพ่ วงสาย
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 5 ตามด้ วย 1
หน้ าจอแสดง
3. กดปุ่ ม DOWN/+ หรื อ UP/- เพือเลือกค่า
(`</`?/;<</;8</;:</7<</=<</;<<< mSec)
4. กดปุ่ ม SET เพือยืนยัน
5. กดปุ่ ม 2 หน้ าจอแสดง
6. กดปุ่ ม DOWN/+ หรื อ UP/- เพือเลือกค่า
7. กดปุ่ ม SET เพือยืนยัน
8. กดปุ่ ม 3 หน้ าจอแสดง
9. กดปุ่ ม DOWN/+ หรื อ UP/- เพือเลือกตัง,
เปิ ดหรื อปิ ดการห้ ามพ่วงสาย
(ใช้ ได้ กบั สายตรงทีไม่ผา่ นตู้สาขาเท่านัน)
,
10. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
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การใช้ งานปุ่ ม R เพื-อการโอนสาย
ท่านสามารถเลือกใช้ ปมุ่ R แทนปุ่ ม Flash ได้ โดยไม่ต้องตังค่
, า
ในกรณีทืตู้สาขาของท่านใช้ Flash Time ที 95 mSec
การป้อนรหัสพืน2 ที-และรหัสตู้สาขา(SET 6
)
สําหรับการใช้ งานในประเทศไทย ไม่ต้องตังรหั
, สพื ,นที ส่วนรหัส
ตู้สาขาทําได้ โดย
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 6 ตามด้ วย 2
หน้ าจอแสดง
3. กดปุ่ ม DOWN/+ หรื อ UP/- เพือเลือกเปิ ดตาม
ด้ วยรหัสตู้สาขาหรื อเลือกปิ ด (
)
4. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
การตัง2 ระดับความคมชัดหน้ าจอ
ในขณะวางหู 1. กดปุ่ ม SET หน้ าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ ม 7 หน้ าจอแสดง
3. กดปุ่ ม DOWN/+ หรื อ UP/- เพือเลือก
ระดับทีต้ องการ (5 ระดับ)
4. กดปุ่ ม SET เพือยืนยันตามด้ วยปุ่ ม SP-PHONE
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การป้อนรหัส CODE, PCODE และ AUTO-IP
สําหรับการใช้ งานในประเทศไทยไม่ต้องตังฟั
, งชันทังสามข้
,
อนี ,
การแสดงหมายเลขเรี ยกเข้ าบนหน้ าจอ
ถ้ าท่านได้ จดทะเบียนบริ การโชว์เบอร์ สายเข้ าแล้ ว เมือมีสาย
เข้ าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้ าจอ พร้ อมกับเสียงเรี ยกเข้ า
การเรี ยกดูหมายเลขเรี ยกเข้ า
กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือไล่ดหู มายเลขเรี ยกเข้ า หน้ าจอ
จะแสดง วันที เวลาสายเข้ า และ หมายเลขทีเรี ยกเข้ า
ถ้ าเป็ นเลขหมายใหม่/ครัง, แรก หน้ าจอจะแสดง “NEW”
ถ้ าเป็ นหมายเลขใหม่ซํ ,า 2 ครัง, หน้ าจอจะแสดง “REP”
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรี ยกเข้ า
กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือไล่ดหู มายเลขเรี ยกเข้ า เมือพบ
เลขหมายทีต้ องการโทรกลับ ให้ กดปุ่ ม BACK เครื องจะโทร
กลับเลขหมายทีแสดงบนหน้ าจอทันที
การลบข้ อมูลของหมายเลขเรี ยกเข้ า
กดปุ่ ม DOWN หรื อ UP เพือไล่ดหู มายเลขเรี ยกเข้ า
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เมือพบเลขหมายทีต้ องการลบทิ ,ง ให้ กดปุ่ ม DEL นาน 1 วินาที ถ้ า
ต้ องการลบทิ ,ง หมายเลขเรี ยกเข้ าทังหมด
,
ให้ กดปุ่ ม DEL ค้ างไว้ 3
วินาที
การเรี ยกดู ลบทิง2 หมายเลขที-เคยโทรออก
ท่านสามารถเรี ยกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ทีโทร
ออก 15 ครัง, หลังสุดได้ โดยกดปุ่ ม OUT ตามด้ วยปุ่ ม DOWN หรื อ
UP เมือพบหมายเลขทีต้ องการ ให้ กดปุ่ ม BACK ถ้ าต้ องการโทร
ออก กดปุ่ ม DEL ถ้ าต้ องการลบทิ ,ง กดปุ่ ม DEL ค้ างไว้ 3 วินาที
ถ้ าต้ องการลบทิ ,งทังหมด
,
การโทรออก
ยกหูโทรศัพท์หรื อกด SP-PHONE จะได้ ยินสัญญาณพร้ อมโทร
กดหมายเลขปลายทางทีต้ องการ โทรออก เมือปลาย ทางรับสาย
สนทนาได้ ตามปกติ และวางหูหรื อ กด SP-PHONE เมือสนทนาจบ
การปรั บระดับเสียงแฮนด์ ฟรี
ขณะสนทนาด้ วยระบบแฮนด์ฟรี กดปุ่ ม VOL เพือปรับระดับ
ความดังของเสียง ปรับได้ 8 ระดับ
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การพักสายเสียงดนตรี
ขณะสนทนา ถ้ าท่านต้ องการพักสาย ให้ กดปุ่ ม HOLD จะได้
ยินเสียงเพลงพักสาย กดปุ่ มเดิมอีกครัง, หนึงเพือสนทนาต่อ
ปุ่ ม RD/P สําหรั บการหมุนทวนหมายเลข
เมือต้ องการโทรด้ วยหมายเลขสุดท้ ายทีได้ โทรออก ให้ ยกหูแล้ ว
กดปุ่ ม RD/P
ฟั งชั-น PAUSE
ใช้ โดยการกดปุ่ ม RD/P ในสภาวะวางสาย กรณีบนั ทึกเลข
หมายเมือใช้ งานผ่านตู้สาขา (PABX)
การบันทึกเลขหมายในหน่ วยความจําแบบกดปุ่ มเดียว
ไล่ดหู รื อป้อนเลขหมายปลายทางทีต้ องการบันทึก แล้ วกดปุ่ ม
ตําแหน่งบันทึก M1,M2,M3….ปุ่ มใดปุ่ มหนึง ค้ างไว้ 3 วินาที
หน้ าจอจะแสดง SAVE การโทรออกหมายเลขจากหน่ วยความจําแบบกดปุ่ มเดียว
ยกหูหรื อกดปุ่ ม SP-PHONE ตามด้ วยตําแหน่งบันทึก
M1,M2,M3….
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การบันทึกเลขหมายในหน่ วยความจําแบบกดสองปุ่ ม
1.ไล่ดหู รื อป้อนเลขหมายปลายทางทีต้ องการบันทึก
2.กดปุ่ ม MEMO ค้ างไว้ 3 วินาที หน้ าจอจะแสดง SAVE 3. กดปุ่ มตําแหน่งบันทึก 0 - 9 ปุ่ มใดปุ่ มหนึงทีต้ องการ
หน้ าจอจะแสดงคําว่า SAVE x
การโทรออกหมายเลขจากหน่ วยความจําแบบกดสองปุ่ ม
1.กดปุ่ ม MEMO หน้ าจอจะแสดง LoAd 2.กดปุ่ มตําแหน่งบันทึก 0 - 9 ปุ่ มใดปุ่ มหนึงทีต้ องการ
หน้ าจอจะแสดงหมายเลขทีบันทึกไว้ และโทรออกทันที
การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ
จุดสีแดง โทรออกได้ ตามปกติ
จุดสีเขียว ไม่สามารถโทรเลขหมายทีขึ ,นต้ นด้ วย 0
จุดสีเหลือง ล็อคทังหมดทุ
,
กตัวเลขไม่สามารถโทรออกได้
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การรั บประกัน (ใช้ สติกเกอร์ ใต้ เครื องแทนใบประกัน)
บริ ษัท ฯรับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึงปี เต็ม
นับจากวันทีซื ,อตาม ทีระบุในใบเสร็ จ หรื อ สติกเกอร์ รับประกัน
ใต้ เครื อง สําหรับสินค้ าทีเสียตาม สภาพการใช้ งานปกติ ทังนี
, ,
ไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายทีเกิดจาก
การ ซ่อมแซมหรื อ ดัดแปลงโดยช่างอืน ทีไม่ได้ รับมอบหมายหรื อ
แต่งตัง, จากบริ ษัทฯ หรื อ เสียหายเนืองจากโดนนํ ,า ความร้ อน
ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้ งาน ผิดวิธี
หากมีข้อสงสัยเกียวกับการส่งพัสดุเครื องซ่อม หรื อวิธีการใช้
โทรศัพท์ ติดต่อโทร (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง
บริษัท กลอบอล รี ช จํากัด
171/17 หมู่ 2 ติวานนท์ 37 ท่าทราย 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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