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การรับประกัน (ใชสตกิเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษทั ฯรับประกนัคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรี หนึง่
ปเต็ม  นับจากวันที่ซื้อตาม  ที่ระบุในใบเสรจ็ หรอื สตกิ
เกอรรับประกันใตเครือ่ง  สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพ
การใชงานปกต ิ   ทัง้นี้ไมรวมถึงสายเกลียว ตัวถัง   คา
ขนสง ความเสียหายที่เกิดจากการ ซอมแซม หรือ 
ดัดแปลงโดยชางอื่นที่ไมไดรับมอบ หมายหรือแตงตัง้  
จากบริษัทฯ หรอื เสียหายเนื่อง จากโดนน้ํา ความรอน  
ฟาผา ภัยธรรมชาติ การตกหลน และการใชงานผิดวิธ ี  
 
หากมีขอสงสยัเกี่ยวกับ การสงพัสดุเครื่องซอม   หรือ
วิธีการใชงานติดตอโทร (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 
Web site : www.globalreach.co.th 
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คูมือการใชงานโทรศัพทบันทึกเสียง   
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การแสดงหมายเลขโทรเขาเปนคุณสมบัติของเครื่องซึ่งตอง 

ทํางานรวมกับบริการของผูใหบริการหมายเลข  
ดังนั้น  กรุณาตรวจสอบพื้นที่การใหบริการโชวเบอรและ   

จดทะเบียนขอใชบริการกอนการใชงาน 
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        ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ 
REACH  โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณา
ศึกษาคูมอืการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษา ไว
อางอิงในอนาคต 

คุณสมบัติ 
• เปนโทรศัพทบันทึกเสียงและตอบรับอัตโนมัติ 
• แสดงหมายเลขเรียกเขา 
• 1 เสียงเรียกเขาปกติและเสียงเพลงจริงจาก SD card 
• ปรับระดับความดังเสียงเรียกเขาและแฮนดฟรี 
• 51 หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา 
• 17 หนวยความจําหมายเลขโทรออก 
• ขอความเสียงถูกบันทึกใน SD card และนําไปใชบน PC ได 
• รองรับไฟล  WAV เลือกและเลนเพลงได (ไฟล MP3 ตองแปลงเปน 

WAV กอน) 
• บันทึกเสียงตอบรับได 60 วินาที และเสียงภายใน 60 วินาท ี
• บันทึกเสียงขอความฝากได 999 ขอความ บันทึกเสียงสนทนาได 999 
ขอความ โดยจะบันทึกใวใน SD card 512 Mb 

• โทรเพื่อฟงเสียงภายในและเสียงขอความฝากจากภายนอกได 
• ตั้งปลุกได 3 ชุดดวยเสียงที่บันทึกไดเอง 
• ไลฟงเฉพาะขอความในบันทึกโดยเรียงตามเวลาที่บันทึกหรือเรียงตาม
หมายเลขได 

• ปรับระดับความคมชัดหนาจอ 
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     หากมีเครื่องพวง ใหถอดออกและทดลองใหม 
ขอแนะนําและการบํารุงรักษา 
     หลีกเลี่ยงการติดตั้งที่มีแสงแดดสองถึงโดยตรง 
     ไมใชงานในสถานที่ที่มอีุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด 
     หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องไวติดหรือซอนบนอุปกรณไฟฟา
อีเลคโทรนิคอื่นๆ 
     ไมควรทําความสะอาดดวยน้ํายาใดๆ 
     ใหวางเครื่องบนที่เรียบและมีพื้นผิวที่แข็งแรง 
     เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีที่กําลังไฟออน 
     ถอดแบตเตอรี่ออกกอนเมื่อตองการเก็บเครื่องหรือเคลื่อนยาย 
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ขั้วบวกขั้วลบหากไมไดใชหมอแปลงที่ใหมากับเครื่อง 
     แนใจวาเปดบริการแสดงหมายเลขเรียกเขากับผูใหบริการ
หมายเลขแลว 
     หากติดตั้งเครื่องโทรศัพทผานตูสาขา PABX ใหแนใจวา
ตูสาขานี้มีฟงชั่นแสดงหมายเลขเรียกเขา  
 
เครื่องไมทํางาน 
     ถอดหมอแปลงไฟ แบตเตอรี่ และ สายโทรศัพทออกจาก
ตัวเครื่องและติดตั้งใหมตามวิธีติดตั้งในคูมือ 
      ตรวจสอบแบตเตอรี่วามีกําลังไฟและใสในรังถานอยาง
ถูกตอง (ถาไมไดใชหมอแปลงไฟ) 
      ตรวจสอบหมอแปลงไฟวาติดตั้งอยางเรียบรอย ตรวจสอบ
ขั้วบวกขั้วลบหากไมไดใชหมอแปลงที่ใหมากับเครื่อง 
 
ไมมีเสียงเรียกเขาหรือสญัญาณพรอมโทรเมื่อยกห ู
      ตรวจสอบสายโทรศัพทวามีสัญญาณ 
     ตรวจสอบสายหูฟง (สายเกลียว) 
 
เสียงเรียกเขาดังเพียงครั้งเดียว 
     ตรวจสอบกลองตอสาย 
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• ฟงชั่น FLASH, PAUSE, ทวนหมายเลขสุดทาย 
• หนาจอแสดงวันที่ เดือน ปค.ศ. และ เวลา 
• หนาจอเตือนสายเขาใหม 
• หนาจอมีไฟสองสวาง 
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การติดตั้ง 

ควรทําตามลําดับกอนหลังดังนี้ 
1. เสียบหมอแปลงไฟ ที่มีมาใหเขากับตัวเครื่อง 

2. เสียบ SD card(ตั้งไวที่ unlocked) เขากับตัวเครื่อง 
    หนาจอจะแสดง SD CARD INIT  ใหรอและไมทําอะไรจน    
    กระทั่งหนาจอแสดงเครื่องหมายสถานะหนวยความจํา  
3. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟง สวนอกีดาน 

       หนึ่งที่ตัวเครื่องและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขา   
       กับชอง LINE ที่ดานขางสวนบนของเครื่อง 
  4. ถาไมเสียบ SD card เครื่องจะไมสามารถบันทึกหรือฟง 
      เสียงได 
     5. SD card ตองฟอรแมทแบบ FAT 32 เทานั้น 
   6. ถาเครื่องทํางานไมปกติ ใหถอดหมอแปลงและสายโทรศัพท 
       ออกนาน 10 นาทีแลวติดตั้งใหมตามขั้นตอนขางตน 
    7. SD card ที่ใหมามีความจุ 512 Mb และบันทึกเสียงได 17  
         ชั่วโมง เครื่องสามารถรองรับ SD card ที่มีความจุมากถึง  
         4 Gb ซึ่งจะบันทึกเสียงไดถึง 130 ชั่วโมง 
    8. ใน SD card ที่ใหมาดวย จะมี software ที่ใชสําหรับแปลง 
         ไฟลจาก MP3 เปน WAV บน PC 
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คูสนทนาไดยินเสียงไมชดั 
     ตรวจสอบสายหูฟงและสายโทรศัพท 
     วางเครื่องใหอยูบนผิวพื้นแข็ง ขณะสนทนาดวยแฮนดฟรี  
 
หนาจอไมชดัหรือไมแสดง 
     ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ยังมีไฟอยูหรือตอหมอแปลงถูกตอง 
     ปรับระดับความชัดหนาจอ 
     วางเครื่องใหอยูในตําแหนงที่ไมมีแสงสะทอนบนหนาจอ 

 
เลขหมายเรียกเขาแสดงไมครบ 
     หากหมายเลขเรียกเขาแสดงไมครบถวนทุกหลัก ใหตรวจ 
สอบสายโทรศัพท ตูสาขาโทรศัพท ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ 
รวมถึงเครื่องโทรศัพทที่พวงสายนี้อยู 
 
หนาจอไมแสดงหมายเลขเรียกเขา 
     ตรวจสอบแบตเตอรี่วามีกําลังไฟและใสในรังถานอยาง
ถูกตอง (ถาไมไดใชหมอแปลงไฟ) 
      ตรวจสอบหมอแปลงไฟวาติดตั้งอยางเรียบรอย ตรวจสอบ

ปญหาในการใชงานและการแกไข 
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การหมนุทวนหมายเลขสุดทาย 
     ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม   ตามดวยปุม  
 
การสํารองขอมูลเมื่อไฟตัด 
     กรณีที่ทานใสแบตเตอรี่(ขนาด AA 4 กอน)ไวในตัวเครื่องเพื่อ
สํารอง เมื่อไฟตัดจากหมอแปลง ขอความตอบรับและขอความ
ฝากจะยังคงอยู หากไมไดใสแบตเตอรี่เขาในตัวเครื่อง ขอความ
ทั้งหมดจะหายไป 
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วิธีการตั้งคาตางๆ  
ในขณะวางหู   1.กดปุม SET หนาจอจะแสดง –123456789 - 
                      2.กดปุมตัวเลขเพื่อเขาสูรายการนั้นๆ  
                      3.กดปุม SET เพื่อยืนยัน กดปุม BACK เพื่อ 
                         กลับไปเมนูเดิม 
                      4.กดปุม DEL หรือรอ 20 วินาที เพื่อออก  
 
การตั้งป เดือน วนัที่ ชัว่โมง และ นาที  
ในขณะวางหู   1. กดปุม SET ตามดวย 1      
                      2. ตัวเลขปคศตําแหนงรองสุดทายจะกระพริบ 
                          ใหปอนสองตําแหนงหลังของปคศ ดวยปุม 
                          ตัวเลขตามดวยเดือน วันที่ ชั่วโมง นาที 
                          ตามลําดับ 
                      3. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การปอนรหัสพืน้ที่และรหัสตูสาขา 
       สําหรับการใชงานในประเทศไทย ไมตองตั้งรหัสพื้นที่ สวน
รหัสตูสาขาตั้งไดโดย 
ในขณะวางหู   1. กดปุม SET ตามดวย 3  
                     หนาจอแสดง OCOdE         -      
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                      2. ปอนรหัสตูสาขาเพียงหนึ่งตําแหนงดวยปุม 
                          ตัวเลข ถาปอนผิดลบทิ้งดวยปุม * 
                      3. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งปลุก 
ในขณะวางหู 1.กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 4 ตามดวย 1  
                    3. ถาหนาจอแสดง AL1 OFF กดปุม * เพื่อตั้งปลุก 
                        แรกโดยปอนเวลาปลุกที่ตองการ 
                    4. กดปุม SET เพื่อเลือกเสียงปลุก หนาจอแสดง 
                        RING 1 หรือ RING REC  
                    5. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกระหวาง  
                        เสียงปลุกปกติ(RING 1) หรือเสียงบันทึกเอง  
                        (RING REC)  
                        ถาเลือกเสียง RING REC ที่เคยบันทึกไวแลว  
                       กดปุม SET เพื่อจบ  
                       ถาเลือกเสียง RING REC และตองการบันทึก 
                       ใหม ใหกดปุม DEL เพื่อลบเสียงเดิม  
                       ถาไมเคยบันทึกมากอน ใหพูดอัดเสียงไดเลย 
                       ทันทีที่หนาจอเริ่มนับถอยหลัง 10 วินาที 
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การเรียกดหูมายเลขโทรเขา และการโทรกลับ 
     กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา  หนาจอ
จะ แสดง วัน เวลา ลําดับสายเขา และ หมายเลขสายเขา    เมื่อ
พบ เลขหมายที่ตองการโทรกลับ ใหกดปุม BACK เครื่องจะโทร
กลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ  
 
การโทรออกจากบันทกึหมายเลขทีเ่คยโทรออกแลว 
     กดปุม OUT ตามดวยปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมาย 
เลขที่เคยโทรออก เมื่อพบเลขหมายที่ตองการ ใหกดปุม BACK 
เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ  
 
การลบขอมูลของหมายเลขโทรเขาและออก 
      ขณะไลดูหมายเลข  เมื่อพบเลขหมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกด
ปุม  
 
การโทรออก 
     ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม  ตามดวยหมายเลขปลายทาง ที่
ตองการโทรออก  หรือ  
กดหมายเลขที่ตองการโทร  (ถากดผิด ใหกดปุม   เพือ่ลบ) 
ตามดวยปุม BACK 
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ปุม  
       ในสภาวะยกหู กดปุมนี้จะเปนการกด flash 1 ครั้งเพื่อโอน
สายเมื่อใชงานผานตูสาขา  
       ในระหวางเลนเพลง กดปุมนี้ หนาจอจะแสดง - - - ใหปอน
ลําดับเพลงเพื่อเลนเพลงนั้นทันท ี
 
ปุม  
       ในสภาวะยกหู กดปุมนี้เพื่อทวนหมายเลขสุดทายที่โทรออก 
       ในระหวางการปอนเลขหมายเพื่อโทรออก การกดปุมนี้เปน
การหนวงสัญญาณนาน 3.6 วินาที 
 
ปุม VOL 
       ในสภาวะวางสาย กดปุมนี้เพื่อตั้งความดังของเสียงเรียกเขา 
มี 8 ระดับใหเลือก 
       ในขณะสนทนาดวยระบบแฮนดฟรี กดปุมนี้เพือ่ปรับระดับ
ความดัง มี 2 ระดับใหเลือก 
       ในขณะฟงเสียงหรือเพลงในบันทึก กดปุมนี้เพือ่ปรับความ
ดังของเสียง มี 8 ระดับใหเลือก 
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                    6.  ตั้งปลุกที่สองและสามดวยวิธีเดียวกนั 
                    7. กดปุมใดๆ เพื่อปดเสียงปลุกเมื่อถึงเวลา 
 

การตั้งเสียงเรียกเขา 
ในขณะวางหู 1.กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 5 หนาจอแสดง RING 1  
                    3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเสียงเรียกเขา 
                        ที่ตองการ (ตองใสเพลงที่ตองการลงใน SD  
                        card กอน)  
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งคา FLASH TIME  
ในขณะวางหู 1.กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 6 หนาจอแสดง FLASH     1000 
                    3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งคา FLASH  
                        TIME ที่ตองการ 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
                       

การปรับความชัดหนาจอ 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 7 หนาจอแสดง LCd          -x- 
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                    3. กดปุม UP หรือ DOWN  
                        เพื่อตั้งความชัดตามตองการ 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งรหัสผานสําหรับการโทรเช็คขอความจากภายนอก 
     ทานสามารถโทรเขามาสั่งการเครื่องตอบรับจากภายนอกได
ทุกคําสั่งโดยใชรหัสผาน การตั้งรหัสผานทําไดโดย 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 8 หนาจอแสดง PCOdE         888 
                    3. กดปุมตัวเลขสามหลักเพื่อตั้งรหัสใหม 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาใหเครื่องตอบรับ 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง  -123456789 -    
                    2. กดปุม 9 หนาจอแสดง RINGCNT    -0 - 
                    3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกระหวาง 
                       0 หมายถึงปดเครื่องตอบรับ 
                       3-9 หมายถึงจํานวนครั้งใหเครื่องตอบรับ 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
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      ในขณะสนทนา กดปุมนี้เทากับกด flash ที่ 100 mSec 
       ในสภาวะวางสาย กดปุมนี้เพื่อเลนเพลงที่บันทึกอยูใน SD 
card โดยหนาจอจะแสดง xxx 00-00 (xxx หมายถึงลําดับที่ของ
เพลง และ 00-00 หมายถึงเวลาเลนของเพลงนั้น) 
       ในขณะฟงขอความตอบรับและขอความฝาก กดปุมนี้ 2 
ครั้งเพื่อลบทิ้งขอความนั้น 
 
ปุม OUT 
       กดปุมนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อดูหมายเลขโทรออกและเวลาที่ใชใน
การสนทนา 
 
ปุม BACK 
       ในขณะไลดูหมายเลขโทรออกหรือโทรเขาหรือโทรออกดวย
วิธีปอนหมายเลขกอน กดปุมนี้ 1 ครั้ง เครื่องจะทําการโทรออก
ดวยหมายที่แสดงบนหนาจอทันที กดปุมนี้ 2 ครั้ง เครื่องจะโทร
ออกดวยหมายเลขที่แสดงบนหนาจอและใสรหัสตูสาขาที่ตั้งไว
กอนขึ้นตนใหโดยอัตโนมัต ิ
       ในสภาวะวางสาย กดปุม BACK คางไว 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยน
ระบบองศาอุณหภูมิที่แสดงบนหนาจอจาก เซลเซียส เปน ฟาเร็น
ไฮทหรือกลับกัน 
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ถารหัสไมผานเครื่องจะตัดสาย) และจะสงเสียงบิ๊บเพียง 1 ครั้ง
ถารหัสผานถูกตอง ทานสามารถควบคุมเครื่องจากภายนอกโดย 
กดปุมเลข 1 เพื่อฟงเสียงในบันทึกของสมาชิกในครอบครัว
(MEMO) จะมีเสียงบิ๊บ 3 ครั้งถาไมมีขอความฝาก 
กดปุมเลข 2 เพื่อฟงเสียงในบันทึกทั้งหมด จะมีเสียงบิ๊บ 3 ครั้งถา
ไมมีขอความ 
กดปุมเลข 3 เพื่อ ตองการ กด UP 
กดปุมเลข 4 เพื่อ ตองการ กด DOWN 
กดปุมเลข * เพื่อ ตองการออกจากโหมดฟง 
กดปุมเลข # เพื่อ ตองการออกและวางสาย 
 
ปุม UP และ DOWN 
       ใชปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขาและโทร
ออกตลอดจน ไลฟงขอความเสียงหรือเพลงถัดไปหรือกอนหนา 
 
ปุม  
       ขณะไลดูหมายเลขโทรเขาหรือโทรออก กดปุมนี้ 2 ครั้งเพื่อ
ลบหมายเลขนั้นๆ หรือกดปุมนี้คางใว 3 วินาทีเพื่อลบทิ้งทั้งหมด 
       ขณะกดหมายเลขเพื่อโทรออก(แบบปอนหมายเลขกอนยก
หู) กดปุมนี้เพื่อลบหลักสุดทายของหมายเลขที่กําลังปอน 
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การตั้งใหเครื่องบันทกึเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัต ิ
     หลังจากตั้งแลว สายทุกสายที่โทรเขาออกจะถูกบนัทึกโดย
อัตโนมัติ  
ในขณะวางหู 1. กดปุม   คางไว 3 วินาที  
                        หนาจอแสดง  rEC OFF    
                    2. กดปุม   อกีครั้ง 
                        หนาจอแสดง  rEC ON    
                    3. เมื่อเครื่องกลับสูสภาวะวางสาย จะแสดง  
                        คําวา AUTO REC บนฝงซายของจอ 
 
การตั้งปองกนัการพวงสาย 
ในขณะวางหู 1. กดปุม * คางไว 3 วินาที  
                        หนาจอแสดง  SPI   OFF (คาจากโรงงาน)    
                    2. กดปุม * อีกครั้ง 
                        หนาจอแสดง  SPI   ON    
                    3. เมื่อเครื่องกลับสูสภาวะวางสาย จะแสดง  
                        คําวา SPI มุมขวาดานลางของจอ 
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การบันทึกเสียงการสนทนา (ตองใส SD card)        
ในขณะวางสาย   กดปุม RECORDING  หนาจอจะแสดง 
00-00-00 และเวลาจะเริ่มนับ กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อหยดุการบันทึก 
ในขณะใชสาย   กดปุม RECORDING  กอนปอนหมายเลข
ปลายทางหรือระหวางการสนทนาทางโทรศัพท หนาจอจะแสดง 
00-00-00 และเวลาจะเริ่มนับ กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อหยดุการบันทึก 
ถาเครื่องถูกตั้งใหบันทกึการสนทนาโดยอัตโนมตัิ  หนาจอ
จะแสดงคําวา AUTO REC  หลังจากที่มกีารยกหูขึ้นหรือใช
แฮนดฟรี  นาน 6 วินาที เครื่องจะเริ่มบันทึกการสนทนาและเวลา
บันทึกจะเริ่มนับ  
หมายเหตุ ในกรณีที่หนวยความจําใน SD card เต็ม เครื่องจะไม
สามารถทําการบันทึกตอแมวาจะมีขอความในบันทึกไมถึง 999 
ขอความก็ตาม 
 
การฟงเสียงในบันทึกสนทนา (ตองใส SD card) 
ในขณะวางสาย   กดปุม  เพื่อฟงเสียงในบันทึก
ทั้งหมดโดยเครื่องจะไลจากลําดับลาสุดกอน หนาจอจะแสดง
หมายเลขโทรศัพทถาเปนบันทึกการใชสาย เวลาและลําดับที่
บันทึก กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนไปยังขอความอื่น

15 

การหยุดชั่วคราวและเลนตอ 
       ในการฟงเสียงของบันทึกใดๆ ทานสามารถหยุดเสียง
ชั่วคราวและฟงตอไดดวยการกดปุม PLAY-PAUSE 
 
ขอความฝากของสายโทรเขาและการโทรเช็คจาก
ภายนอก 
       เมื่อทานไดตั้งจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาใหเครื่องตอบรับ
ทํางานและอัดเสียงในบันทึกขอความตอบรับ(OGM)ไวแลว  
ขอความฝากจากสายโทรเขา  
       เมื่อมีสายเขาและทานไมรับสาย เมื่อเสียงรียกเขาดังครบ
จํานวนที่ตั้งไว เครื่องจะเลนขอความตอบรับที่ทานไดอัดไวและมี
เสียงบิ๊บๆ ผูโทรเขามาสามารถฝากขอความไดทันที ถาไมมีเสียง
ฝากขอความภายใน 10 วินาที เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ  
ในกรณีที่มีขอความฝากถึง 999 ขอความ เครื่องจะทําการอัดทับ
ขอความแรกในบันทึก 
การโทรเช็คจากภายนอก 
       ทานสามารถโทรเช็คขอความในบันทึกจากภายนอกไดโดย
เมื่อโทรเขามาและขณะไดยินเสียงตอบรับ ใหกดปุม * ตามดวย 
รหัสผาน 3 หลัก เครื่องจะสงเสียง บิ๊บ 3 ครั้งถารหัสไมถูกตอง 
และตองการใหปอนรหัสใหม (ทานมีโอกาสปอนรหัสผาน 3 ครั้ง 



14 

การไลฟงตามหมายเลขโทรศัพท   
       ในขณะวางสาย   กดปุม    2 ครั้ง 
คําวา INPUT NUM และ  - จะกระพริบบนหนาจอ ใหปอน
หมายเลขโทรศัพทดวยปุมตัวเลข และกดปุม  เพื่อฟง
เสียงสนทนาของหมายเลขโทรศัพทนั้น หรือ กดปุม  
เพื่อฟงขอความฝากของหมายเลขนั้น  
ในระหวางการฟง ทานสามารถกดปุม UP หรือ DOWN เพื่อ
เลื่อนไปฟงขอความถัดๆไปตามตองการ 
 
การไลฟงตามวนัที่ทีก่ารบันทึก  
       ในขณะวางสาย   กดปุม   3 ครั้ง 
คําวา INPUT DATE และ  ป เดือน วันที่ปจจุบัน จะกระพริบบน
หนาจอ ใหปอนปคศ เดือน และวันที่ดวยปุมตัวเลข และกดปุม 

 เพื่อฟงเสียงสนทนาของวนัที่นั้นๆ หรือ กดปุม 
 เพื่อฟงขอความฝากของวนัที่นั้นๆ 

ในระหวางการฟง ทานสามารถกดปุม UP หรือ DOWN เพื่อ
เลื่อนไปฟงขอความถัดๆไปตามตองการ 
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ตามลําดับ ถาตองการลบทิ้งขอความใด ใหกดปุม  สอง
ครั้งระหวางฟงขอความนั้น 
ในขณะใชสาย   กด   เหมือนกับในขณะวางสาย 
 
การบันทึกขอความตอบรับ OGM (ตองใส SD card) 
ในขณะวางสาย   กดปุม OGM คางไว 3 วินาที จนมีเสียงเตือน
และหนาจอแสดง 00-00-30 ใหพูดเพื่อบันทึกเสียงตอบรับ เวลา
จะนับถอยหลัง หมายถึงใหบันทึกไดไมเกิน 30 วินาที เมื่อบันทึก
เสร็จใหกดปุม OGM นี้อีกครั้งเพื่อหยุด  
การทดลองฟงเสียง OGM ที่บันทึกไว ทําไดโดยการกดปุม OGM 
ในสภาวะวางสาย กดอีกครั้งเพื่อหยุด 
หมายเหตุ 1.ทานสามารถบันทึกซ้ําไดเลยดวยวิธีขางตน ถา
ตองการเปลี่ยนเสียง OGM หรือทานสามารถลบทิ้งไดโดยการกด
ปุม   2 ครั้งระหวางที่ฟง 
               2. ถาไดตั้งจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาเพื่อใหเครื่อง
ตอบรับไว ขอความ OGM จะเริ่มเลนเมื่อเสียงเรียกเขาดังครบ
จํานวนที่ตั้งไว 
               3. ทานสามารถบันทึกเสียงในบันทึก OGM ไดนาน
ที่สุด 30 วินาทีและตองไมนอยกวา 4 วินาท ี
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การบันทึกเสียงใน MEMO (ตองใส SD card) 
       การอัดเสียงฝากไวใน บันทึก MEMO มีไวสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวฝากขอความถึงกัน สามารถกดฟงไดเมื่ออยูที่เครื่อง
หรือโทรเขามาเช็คและฟงจากภายนอกได 
ในขณะวางสาย   กดปุม MEMO คางไว 3 วินาที จนมีเสียง
เตือนและหนาจอแสดง 00-00-60 ใหพูดเพื่อบันทึกเสียง เวลาจะ
นับถอยหลัง หมายถึงใหบันทึกไดไมเกิน 60 วินาที เมื่อบันทึก
เสร็จใหกดปุม MEMO นี้อีกครั้งเพื่อหยุด  
การทดลองฟงเสียง MEMO ที่บันทึกไว ทําไดโดยการกดปุม 
MEMO ในสภาวะวางสาย กดอีกครั้งเพื่อหยุด 
หมายเหตุ 1.ทานสามารถบันทึกซ้ําไดเลยดวยวิธีขางตน ถา
ตองการเปลี่ยนเสียงฝาก หรือทานสามารถลบทิ้งไดโดยการกด
ปุม  2 ครั้งระหวางที่ฟง 
               2. การโทรเช็คขอความ MEMO จากภายนอก ทําได
โดยการกดปุมเลข 1 หลังจากที่ปอนรหัสผานแลว 
               3. ทานสามารถบันทึกเสียงในบันทึก MEMO ไดนาน
ที่สุด 60 วินาทีและตองไมนอยกวา 4 วินาท ี
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การฟงเสียงขอความฝากจากสายนอก 
ในขณะวางสาย   เมื่อมีขอความจากภายนอกฝากไว หนาจอจะ
แสดงคําวา NEW กดปุม   เพื่อฟงเสียงในบันทึก
ขอความฝากทั้งหมดโดยเครื่องจะไลจากลําดับลาสุดกอน 
หนาจอจะแสดงหมายเลขโทรศัพทถาเปนบันทึกการใชสาย เวลา
และลําดับที่บันทึก  ถาตองการลบทิ้งขอความใด ใหกดปุม 

  สองครั้งระหวางฟงขอความนั้น 
 
การไลเช็คขอความ (ตองใส SD card) 
       การไลเช็คทําได 3 แบบคือ ไลตามลําดับการบันทึก ไลตาม
หมายเลขโทรเขา และไลตามวันที่ที่บันทกึ 
การไลฟงตามลําดับการบันทึก   
       ในขณะวางสาย   กดปุม   1 ครั้ง 
คําวา INPUT NO และ  - - - จะกระพริบบนหนาจอ ใหปอน
ลําดับที่ของการบันทึกดวยปุมตัวเลข และกดปุม  
เพื่อฟงเสียงในบันทึกขอความลําดับที่นั้น 
กดปุม  เพื่อฟงเสียงในบันทึกขอความ 
ฝากลําดับที่นั้น  
 


