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     การแสดงหมายเลขโทรเขา เปนคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งตองทาํงานรวมกับบริการ ของผูใหบริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การใหบริการ
โชวเบอรและ จดทะเบียนขอบริการกอนการใชงาน 



 2 

       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ 
REACH  โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณา
ศึกษาคูมอืการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว
อางอิงในอนาคต 
คุณสมบัติ 
⇒ แสดงหมายเลขเรียกเขา 
⇒ 40 หนวยความจําหมายเลขสายเรียกเขา 
⇒ 9 หนวยความจําหมายเลขโทรออก 
⇒ 2 หนวยความจําแบบกดปุมเดียว 
⇒ เสียงเพลงเรียกเขา + เสียงโพลี + เสียงเรียกเขาปกติ 
⇒ ฟงชั่นโทรกลับ 
⇒ ปอนหมายเลขและแกไขกอนโทรออกได 
⇒ หนาจอแสดง วันที่ เดือน ป และ เวลา 
⇒ ปรับระดับความคมชัดหนาจอ 
⇒ ตั้งปองกันการพวงสาย 
⇒ ปุมโอนสายปรับคาได 
⇒ พักสายเสียงดนตรีและเลนเพลงได 
⇒ ปรับระดับเสียงเรียกเขาและspeakerphone ได 
⇒ ตั้งปลุกได 3 ชุด 
⇒ หนาจอมีไฟสองสวาง 
⇒ ล็อคโทรออกดวยกุญแจ 
⇒ ฟงชั่นหามรบกวนและเปนเครื่องคิดเลข 
⇒ ประกาศหมายเลขเรียกเขาเปนเสียงภาษาอังกฤษ 
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การรับประกัน (ใชสติกเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษัท ฯรับประกันคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรี หนึ่งป เต็ม     
นับจากวันที่ซื้อตาม  ที่ระบใุนใบเสร็จ หรือ สติกเกอรรับประกัน ใต
เครื่อง  สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพการใชงานปกติ    ทั้งนี้ไม
รวมถึงสายเกลียว 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 :reach@loxinfo.co.th 
www.globalreach.co.th 
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การตั้งเสียงปุมกด 
     ในขณะวางหู กดปุม TONE ซ้ํา ๆ เพื่อเลือกเสียงปุมกดจาก 4 
แบบ และ เสียงพูดภาษาอังกฤษ หรือปดเสียง 
 
การใชเปนเครื่องคิดเลข 
       กดปุม CAL เพื่อใชเปนเครื่องคิดเลข 
 

การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ 
       สีแดง โทรออกไดตามปกติ 
            สีเขียว  ไมสามารถโทรเลขหมายที่ขึ้นตนดวย 0  

            สีเหลือง ไมสามารถโทรออกได 
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การติดตั้ง 
1. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟงสวนอกีดานหนึ่ง  
    ที่เครื่องโทรศัพทและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขา   
    กับชองดานขางสวนบนของเครื่อง 
2. ใสแบตเตอรี่ ขนาด AA 3 กอนเขากับตัวเครื่อง 

 
การปรับตั้งป เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SET - 12345678 - 
                    2. กดปุม 1 ตัวเลขเดือนจะกระพริบ  
                    3. กดปุมตัวเลขตอกันครั้งละ 2 หลัก เพื่อปอน 
                        เดือน วันที่ ชั่วโมง นาที ปจจุบัน 
 
การปอนรหัสนําหนาตูสาขา 0C0DE 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง - 12345678 -    
                    2. กดปุม 2 หนาจอแสดง 0C0dE - - - 
                    3. ปอนรหัสนําหนาของตูสาขาที่ตองการ เชน 9 หรือ 0 
                        หรือ xxx(เจาะจงสายนอกโทรออก) 
                         ถาตองการยกเลิกหรือแกไขใหใชปุม */. 
                     4. กดปุม SET  
       เมื่อโทรกลับหรือโทรออกดวยวิธีปอนหมายเลขกอนยกหู เครื่องจะใส
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รหัสนําหนาที่กําหนดนี้ตามดวยหนวงเวลา 3.6 วินาทีแลวจึงโทรออก
ดวยหมายเลขที่แสดงบนหนาจอ 
 
การปอนรหัส ArEA  
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งฟงชั่นนี้ 
 
การตั้งคา FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุม และหามพวงสาย 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง - 12345678 -   
                    2. กดปุม 4 ตามดวย 1   
                        หนาจอแสดง  
                    3. กดปุม DOWN/-  หรือ UP/+ เพื่อเลือกคา 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
                    5. กดปุม 2 หนาจอแสดง t0NE 
                    6. กดปุม DOWN/- หรือ UP/+ เพื่อเลือกคา 
                    7. กดปุม  SET เพื่อยืนยัน  
                    8. กดปุม 3 หนาจอแสดง SP1  0FF 
                    9. กดปุม DOWN/- หรือ UP/+ เพื่อเลือกตั้ง 
                        เปดหรือปดการหามพวงสาย 
                        (ใชไดกับสายตรงที่ไมผานตูสาขาเทานั้น) 
                  10. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
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ปุม RD/PAUSE สําหรับการหมนุทวนหมายเลขสุดทาย      
       เมื่อโทรออกและหมายเลขปลายทางไมวาง ใหวางหู   
เมื่อตองการโทรซ้ํา ใหยกหแูลวกดปุม RD/PAUSE   
        
การไลดูหมายเลขโทรออก  
     ในสภาวะวางหู กดปุม OUT/x  ไปเรื่อย ๆ  เพื่อไลดูระยะเวลาการ
ใชสายและหมายเลขโทรออก 9 ครั้งหลังสุด  
กดปุม BACK/÷  ถาตองการโทรออกหมายเลขบนหนาจอ 
กดปุม DEL/R ถาตองการลบทิ้ง 
 
 

ปุม PLAY/HOLD 
     ระหวางการสนทนา ถาตองการพักสาย ใหกดปุม PLAY/HOLD  
คูสนทนาจะไดยินเสียงดนตรีพักสาย กดซ้ําอีกครั้งเพือ่สนทนาตอ 
 
การปรับระดับความดังเสียงเรียกเขา 
     ในสภาวะวางหู กดปุม VOL/BRT ซ้ํา ๆ เพื่อเลือกระดับความดัง 
 
การปรับระดับความดังเสียงแฮนดฟรี 
     ในขณะสนทนาดวยแฮนดฟรี กดปุม VOL/BRT เพื่อปรับระดับ
ความดังที่ตองการ 
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การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP/+ หรือ DOWN/- เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา เมื่อ
พบเลขหมายที่ตองการโทรกลับ ใหกดปุม BACK/÷   
เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ  
 
การลบขอมูลของหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP/+ หรือ DOWN/- เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา เมื่อ
พบเลขหมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL/R นาน 1 วินาท ี    
ถาตองการลบทิ้ง บันทึกทัง้หมด ใหกดปุม DEL/R  คางไว 4  
วินาที 
 
การโทรออก 
      ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม HF จะไดยินสัญญาณพรอมโทร  
กดหมายเลขปลายทางที่ตองการโทรออก เมื่อปลายทางรับสาย 
สนทนาไดตามปกติและวางหูหรือ กดปุม HF เมื่อสนทนาจบ 
 
การปอนและแกไขหมายเลขปลายทางกอนโทรออก 
     ในสภาวะวางหู กดหมายเลขปลายทางที่ตองการโทรออก ถา
ปอนผิดใหแกไขดวยปุม DEL/R 
กดปุม BACK/÷ ถาตองการโทรออกหมายเลขบนหนาจอ 
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การตั้งปลุกสามชุด 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง - 12345678 -    
                    2. กดปุม 5 ตามดวย 1 หนาจอแสดง AL1 0FF 
                    3. กดปุม */. เพื่อเลือกเปดการตั้งปลุกแรกโดยปอน  
                        เวลาปลุกตามดวยปุม SET 
                    4. ตั้งปลุกที่สองและสามดวยวิธีเดียวกนั โดยกด 2  
                        และ 3 หลังหนาจอแสดง AL 123 
 
การตั้งระยะปดเสียงเรียกเขาหรือหามรบกวน 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง - 12345678 -   
                    2. กดปุม 6 หนาจอแสดง SLEEP 00:00 
                    3. กดปุม DOWN/- หรือ UP/+ เพื่อปอนระยะเวลา 
                        หามรบกวนเปนชั่วโมง-นาที ตามดวยปุม SET 
                    4. ในชวงเวลานี้สายเรียกเขาจะไมดัง แมวา 
                        หมายเลขเรียกเขานั้นจะยังคงแสดงบนหนาจอและ 
                        ถูกบันทึกไวตามปกติ   
                    5. ยกหูเพื่อยกเลิกกอนสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว  
 
การตั้งเสียงเรียกเขา 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง -12345678 -    
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                    2. กดปุม 7  หนาจอจะแสดง rINg 00 
                    3. กดปุม DOWN/- หรือ UP/+เพื่อเลือกเสียงเรียก 
                        เขาปกติที่ตองการ (มี 8 เสียงใหเลือก)   
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งหมายเลขใหเครือ่งแจงคนโทรเขา 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง -12345678 -    
                    2. กดปุม 8  หนาจอจะแสดง N0 C0dE 
                    3. ปอนหมายเลขใหเครื่องแจง 
             (หลังตั้งแลว ถาตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL/R 2 ครั้ง)   
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยัน 
การเปดหรือปดฟงชั่นนี้ ทําไดโดย ในขณะวางสาย กดปุม #/= 
คางไว  3 วินาที หนาจอจะแสดง N_NIH  0FF แลวกดปุม #/= 
เพื่อเลือกเปด(ON)หรือปด(0FF)  
 
การตั้งใหประกาศหมายเลขเมือ่มีสายเขา 
       ในขณะวางหู กดปุม */. คางใว 3 วินาที หนาจอแสดง 

N_Cid   0FF  แลวกดปุม */. เพื่อเลือกเปด(ON)หรือปด(0FF) 
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การบันทกึและใชงานปุมโทรดวน 2 หมายเลข (M1, M2) 
บันทึก  ขณะวางหู กดปุม M1 ตามดวยหมายเลขปลายทาง ตาม
ดวย M1 อีกครั้ง (บันทึกปุม M2 ดวยวิธีเดียวกัน) 
การลบทิ้ง  ขณะวางหู กดปุม M1 หมายเลขที่บันทึกไวแสดงบน
หนาจอ กดปุม DEL/R 2 ครั้ง  
โทรออก ยกหูหรือกดปุม HF ตามดวย M1 หรือ M2  
หรือ ขณะวางหู กดปุม M1 หรือ M2 ตามดวยปุม BACK/÷ 

 
การปรับระดับความชัดหนาจอ  
       ในขณะวางหู กดปุม VOL/BRT คางใว 3 วินาที หรือจนหนาจอ
แสดง LCd  x  ปลอยแลวกดปุมเดิมตอไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกระดับที่
ตองการ (4 ระดับ) 
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ 
     ถาทานไดจดทะเบียนบริการโชวเบอรสายเขาแลว  เมื่อมีสาย เขา
จะมีหมายเลขแสดงบนหนาจอ พรอมกับเสียงเรียกเขา 
 
การไลดูหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP/+ หรือ DOWN/- เพื่อไลดูหมายเลขเรียกเขา  หนาจอ
จะแสดง วันที่ เวลาสายเขา และ หมายเลขที่โทรเขา และลําดับที่ 


