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คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โชว์เบอร์ 
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     การแสดงหมายเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัตขิอง
เครื&องซึ&งต้องทาํงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ

หมายเลข  ดังนั+น  กรุณาตรวจสอบ พื +นที&การให้บริการ
โชว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน 
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       ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูที�ทา่นเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ของ  
โทรศพัท์เครื�องนี . จะสามารถรับใช้ทา่นได้นานปี กรุณาศกึษาคูม่ือการใช้
งานอยา่งละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้อ้างอิงในอนาคต 
คณุสมบตั ิ
• แสดงหมายเลขเรียกเข้า 
• 9: หนว่ยความจําหมายเลขเรียกเข้า  
• :9 หนว่ยความจําหมายเลขโทรออก 
• :< หนว่ยความจําโทรดว่นแบบกดสองปุ่ ม  
• =< เสยีงเรียกเข้า 
• พกัสายเสยีงดนตรี  
• กดหมายเลขและแก้ไขก่อนโทรออกได้ 
• ทวนหมายเลขสดุท้าย 
• ลอ็คโทรออกด้วยกญุแจ 
• ปรับความชดัหน้าจอได้ ? ระดบั 
• ป้อนรหสัตู้สาขาอตัโนมตัเิมื�อโทรกลบั 
• ปรับระดบัความดงัแฮนด์ฟรีได้ = ระดบั 
• ตั .งความดงัเสยีงเรียกเข้าได้ B ระดบัและปิดเสยีง 
• ไฟสอ่งสวา่งหน้าจอ 
• ตั .งป้องกนัการพว่งสาย 
• ตั .งปลกุได้ 
• สนทนาโดยไมต่้องยกหแูละปรับระดบัเสยีงได้ 
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จดุสีเขียวหมายถึง ล็อคการโทรออกที�ขึ .นต้นด้วยหมายเลข < 
จดุสีเหลืองหมายถึงล็อคการโทรออกทั .งหมด 
 
การรับประกัน (ใช้สตกิเกอร์ใต้เครื�องแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัคา่อะไหล ่วงจรและคา่ซ่อมฟรี หนึ�งปี เตม็     
นบัจากวนัที�ซื .อตาม  ที�ระบใุนใบเสร็จ หรือ สตกิเกอร์รับประกนั 
ใต้เครื�อง  สําหรับสินค้าที�เสียตาม  สภาพการใช้งานปกติ    ทั .งนี .
ไมร่วมถึงสายเกลียว ตวัถงั  คา่ขนสง่ ความเสียหายที�เกิดจาก 
การ ซ่อมแซมหรือ ดดัแปลงโดยชา่งอื�น ที�ไมไ่ด้รับมอบหมายหรือ
แตง่ตั .ง  จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื�องจากโดนนํ .า ความร้อน 
ฟ้าผา่ ภยัธรรมชาติ การตกหลน่ และการใช้งาน ผิดวิธี   
หากมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัการส่งพสัดเุครื�องซ่อม  หรือวิธีการใช้
โทรศพัท์ ติดตอ่โทร (0) 2951 2020 ตอ่ แผนกชา่ง  
บริษัท  กลอบอล รีช จาํกัด                                                                                                 
171/17 หมู ่2 ตวิานนท์ 37 ทา่ทราย อ.เมือง นนทบรุี 11000 
โทร 0-2951 2020  
โทรสาร 0-2951 2868 
Email :info@globalreach.co.th 
www.globalreach.co.th 
www.reachterminal.com 



 8 

การบันทกึเลขหมายในหน่วยความจาํ     
 ในขณะวางห ู 1. ขณะไลด่หูมายเลขโทรเข้าออกในบนัทกึ หรือ 
                          ป้อนเลขหมายปลายทางที�ต้องการบนัทกึ 
                      =. กดปุ่ ม SET/STORE ตามด้วยตําแหน่งบนัทกึ  
                          (ปุ่ มตวัเลข 0 – 9 ปุ่ มใดปุ่ มหนึ�ง) 
 
การโทรออกหมายเลขจากหน่วยความจาํ 
     ยกห ูแล้วกดปุ่ มRECALL ตามด้วยตําแหนง่บนัทกึ 0 - 9  
        
ฟังชั&น FLASH สาํหรับการใช้งานกับตู้สาขา 
      กดปุ่ ม FLASH/BRT เพื�อโอนสายเมื�อใช้งานผา่นตู้สาขา 
(PABX) 
 
การใช้งานเป็นเครื&องคิดเลข 
     กดปุ่ ม CAL เพื�อเข้าใช้งาน และกดปุ่ ม DEL หรือวางห/ูยกหู
เพื�อออก 
 
การล็อคโทรออกด้วยกุญแจ 
      เสียบลกูกญุแจกบัช่องเสียบด้านข้างสว่นบนของตวัเครื�อง
แล้วตั .งจดุสีแดงหมายถึง โทรออกได้ตามปกติ 
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การตดิตั +ง 
1. ตดิตั .งสายหฟูัง ปลายด้านหนึ�งตอ่ที�หฟูังสว่นอีกด้านหนึ�ง  
    ที�เครื�องโทรศพัท์และติดตั .งสายสญัญาณโทรศพัท์เข้า   
    กบัชอ่งด้านข้างสว่นบนของเครื�อง 
2. ใสแ่บตเตอรี� ขนาด AA 3 ก้อนเข้ากบัตวัเครื�อง 

 
การปรับความชัดหน้าจอ 
      ในขณะวางสาย กดปุ่ ม FLASH/BRT หน้าจอจะแสดง LCd xx 
กดปุ่ มนี .ซํ .าๆเพื�อเลือกความชดัตามต้องการ มี ? ระดบัให้เลือก 
 
การตั +งเสียงเรียกเข้าและปรับระดับความดัง 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม RING/HOLD หน้าจอแสดง ring   xx    
                         พร้อมเสียงตวัอยา่งดงัขึ .น 
                    2. กดปุ่ ม RING/HOLD ไปเรื�อยๆ เลือกเสียงที�ต้องการ   
                    B. กดปุ่ ม VOL หน้าจอแสดง ringvoL   x 
                        กดปุ่ ม VOL ซํ .าๆ ตั .งระดบั :- B หรือ ปิดเสียง(OFF)  
 
การปรับตั +งปี เดือน วันที& ชั&วโมง และ นาที  
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/STORE หน้าจอแสดง SEt 1 dAtE  
                    2. กดปุ่ ม SET/STORE ตวัเลขปีคศ.จะกระพริบ    
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                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN ตั .งปีคศ. 
                    4. กดปุ่ ม SET/STORE ตวัเลขแสดงเดือนจะกระพริบ 
                    5. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN ตั .งเดือน 
                    9. กดปุ่ ม SET/STORE ตวัเลขแสดงวนัที�จะกระพริบ 
                        ให้ตั .ง วนัที� ชั�วโมง และนาทีตอ่ไปทีละหลกัด้วยวิธี 
                        เดียวกนั ตามด้วยปุ่ ม SET/STORE เพื�อยืนยนั 
 
การตั +งรหัส  CODE  
     สําหรับการใช้งานในประเทศไทยไมต่้องตั .งฟังชั�นนี . 
 
การตั +งรหัสตู้สาขา 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/STORE ตามด้วยปุ่ ม UP ไป 
                        เรื�อยๆ จนหน้าจอแสดง SEt 3 PCOdE 
                    2. กดปุ่ ม SET/STORE หน้าจอแสดง PCOdE x 
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพื�อเลือกคา่ที�ต้องการ 
                        - หมายถึงไมม่ีรหสัตู้สาขา 
                    p. กดปุ่ ม SET/STORE เพื�อยืนยนั 
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ลบทิ .งหมายเลขเรียกเข้าทั .งหมด ให้กดปุ่ ม DEL  ค้างไว้ 3  วินาที 
 
การพักสายเสียงดนตรี 
      ในขณะสนทนา กดปุ่ ม HOLD จะได้ยินเสียงดนตรีพกัสาย กดปุ่ ม 
HOLD อีกครั .งเพื�อสนทนาตอ่ 
 
การตั +งระบบหมุน/กดปุ่ม 

     ในขณะวางสาย กดปุ่ ม * ค้างไว้ B วินาที หน้าจอจะแสดง 

PULSE  หมายถึงระบบหมนุ 
      การตั .งเป็นระบบกดปุ่ ม(TONE) ทําได้โดย ในขณะวางสาย กดปุ่ ม 

* ค้างไว้ B วินาทีจนหน้าจอแสดง tONE 

 
การตั +งไม่ให้พ่วงสาย 

     ในขณะวางสาย กดปุ่ ม # ค้างไว้ B วินาที หน้าจอจะแสดง PPP 

ON  หมายถึงตั .งเปิดการใช้งาน เมื�อเครื�องพว่งยกหจูะมีเสียงรบกวน
ตลอด 

      การตั .งปิดฟังชั�นนี . ทําได้โดย ในขณะวางสาย กดปุ่ ม # ค้างไว้ B 

วินาทีจนหน้าจอแสดง PPP OFF 
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     เมื�อพบหมายเลขที�ต้องการ ให้กดปุ่ ม HF หรือยกห ูถ้าต้องการ
โทรออก  กดปุ่ ม DEL ถ้าต้องการลบทิ .ง    กดปุ่ ม DEL ค้างไว้ 3 
วินาที ถ้าต้องการลบทิ .งทั .งหมด 
 
การแสดงหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ 
     ถ้าทา่นได้จดทะเบียนบริการโชว์เบอร์สายเข้าแล้ว  เมื�อมีสาย 
เข้าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกบัเสียงเรียกเข้า 
 
การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม DOWN หรือ UP เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า  หน้าจอจะ
แสดง วนัที� เวลาสายเข้า และ หมายเลขที�เรียกเข้า  
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม DOWN หรือ UP เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เมื�อพบเลข

หมายที�ต้องการโทรกลบั  ให้กดปุ่ ม หรือยกหขูึ .น เครื�องจะโทร
กลบัเลขหมายที�แสดงบนหน้าจอทนัที  
 
การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม DOWN หรือ UP เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เมื�อพบเลข
หมายที�ต้องการลบทิ .ง ให้กดปุ่ ม DEL นาน 1 วินาที    ถ้าต้องการ
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การตั +งค่า FLASH  
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET/STORE ตามด้วยปุ่ ม UP ไป 
                        เรื�อยๆ จนหน้าจอแสดง SEt 4 FLASH 
                    2. กดปุ่ ม SET/STORE หน้าจอแสดง FLASH xxx 
                    3. กดปุ่ ม UP หรือ DOWN เพื�อเลือกคา่ที�ต้องการ 
                    p. กดปุ่ ม SET/STORE เพื�อยืนยนั 
 
การโทรออก 

      ยกหโูทรศพัท์หรือกดปุ่ ม  จะได้ยินสญัญาณพร้อมโทร  กด
หมายเลขปลายทางที�ต้องการ โทรออก เมื�อปลายทางรับสาย 

สนทนาได้ตามปกติ และวางหหูรือกดปุ่ ม  เมื�อสนทนาจบ 
 
การหมุนทวนหมายเลข      
     เมื�อต้องการโทรด้วยหมายเลขสดุท้ายที�ได้โทรออก ให้ยกหแูล้ว
กดปุ่ ม RD/BACK 
 
การเรียกดู โทรออก ลบทิ +ง หมายเลขที&เคยโทร  
     ทา่นสามารถเรียกดรูะยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที�โทร
ออก :9 ครั .งหลงัสดุได้ โดยกดปุ่ ม  OUT ซํ .าๆ    


