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คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โชว์เบอร์ 
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     การแสดงหมายเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัตขิอง
เครื+องซึ+งต้องทาํงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ

หมายเลข  ดังนั0น  กรุณาตรวจสอบ พื 0นที+การให้บริการ
โชว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน 
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       ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที�ท่านเลือกใช้ผลิตภณัฑ์
ของ REACH  โทรศพัท์เครื�องนี , จะสามารถรับใช้ท่านได้
นานปี กรุณาศกึษาคู่มือการ ใช้งานอย่างละเอียด และ
โปรดเก็บรักษา ไว้อ้างอิงในอนาคต 
คณุสมบตัิ 
• แสดงหมายเลขเรียกเข้า 
• 78 หนว่ยความจําหมายเลขเรียกเข้า 
• :7 หนว่ยความจําหมายเลขโทรออก 
• ตั ,งปลกุได้ ; ชดุ     
• ปรับเสยีงเรียกเข้า :< เสยีง 
• ปรับระดบัความดงัเสยีงเรียกเข้าและเสยีงแฮนด์ฟรี 
• ป้อนรหสัตู้สาขาเมื�อโทรกลบั 
• พกัสายเสยีงดนตรี 
• ฟังชั�นห้ามรบกวน 
• ลอ็คโทรออกได้ 
• ตั ,งคา่ปุ่ มโอนสายได้ 
• ป้อนหมายเลขและตรวจสอบแก้ไขก่อนโทรออก 
• ปรับระดบัความคมชดัหน้าจอ 
• ทวนหมายเลขสดุท้ายและฟังชั�น PAUSE 
• สนทนาโดยไมต่้องยกหพูร้อมปรับระดบัความดงัได้ 
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          จดุสีเหลือง  ล็อคการโทรออก แตส่ามารถรับสายได้ปกติ 
 
 
การรับประกัน (ใช้สตกิเกอร์ใต้เครื�องแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัคา่อะไหล ่วงจรและคา่ซ่อมฟรี หนึ�งปี เตม็     
นบัจากวนัที�ซื ,อตาม  ที�ระบใุนใบเสร็จ หรือ สตกิเกอร์รับประกนั ใต้
เครื�อง  สําหรับสินค้าที�เสียตาม  สภาพการใช้งานปกต ิ   ทั ,งนี ,ไม่
รวมถึงสายเกลียว ตวัถงั  คา่ขนสง่ ความเสียหายที�เกิดจาก การ 
ซอ่มแซมหรือ ดดัแปลงโดยช่างอื�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 
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เสียงเรียกเข้าด้วยวิธีลดั ให้ปรับระดบัความดงัที�ต้องการด้วยปุ่ ม 
UP  หรือ DOWN  
      การกดปุ่ ม VOL ในขณะสนนทนาด้วยระบบแฮนด์ฟรีอยู ่จะ
เป็นการปรับระดบัความดงัของเสียงพดูของคูส่นทนา 
 
การพักสายเสียงดนตรี 
      ขณะสนทนา ถ้าทา่นต้องการพกัสาย ให้กดปุ่ ม HOLD จะได้
ยินเสียงเพลงพกัสาย    กดปุ่ มเดมิอีกครั ,งหนึ�งเพื�อสนทนาตอ่ 
 
ปุ่ม P/REDIAL สาํหรับการหมุนทวนหมายเลข      
     เมื�อต้องการโทรด้วยหมายเลขสดุท้ายที�ได้โทรออก ให้ยกหแูล้ว
กดปุ่ ม P/REDIAL   
 
ฟังชั+น PAUSE 
      ใช้โดยการกดปุ่ ม P/REDIAL กรณีบนัทกึเลขหมายเมื�อใช้งาน
ผา่นตู้สาขา (PABX) 
 
การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ 
         จดุสีแดง  โทรออกได้ตามปกติ 
          จดุสีเขียว ไมส่ามารถโทรเลขหมายที�ขึ ,นต้นด้วย 0  
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การตดิตั 0ง 
1. ตดิตั ,งสายหฟูัง ปลายด้านหนึ�งตอ่ที�หฟูังสว่นอีกด้านหนึ�ง  
    ที�เครื�องโทรศพัท์และติดตั ,งสายสญัญาณโทรศพัท์เข้า   
    กบัชอ่งด้านข้างสว่นบนของเครื�อง 
2. ใสแ่บตเตอรี� ขนาด AA 3 ก้อนเข้ากบัตวัเครื�อง 

 
การปรับตั 0งปี เดือน วันที+ ชั+วโมง และ นาที  
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 1 สองครั ,ง ตวัเลขปีคศ.เดือน วนัที�จะกระพริบ  
                    3. กดปุ่ มตวัเลขเพื�อป้อนปีคศ.(สองตําแหน่งหลงั)  
                        เดือน และวนัที� 
                    4. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F 
                    5. กดปุ่ ม SET ตามด้วยเลข  1 และ 2 
                        ตวัเลขชั�วโมงและนาทีจะกระพริบ    
                    6. กดปุ่ มตวัเลขเพื�อป้อนชั�วโมงและนาที 
                    7. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F 
 
การป้อนรหัส CODE, PCODE และ AUTO-IP 
     สําหรับการใช้งานในประเทศไทยไมต่้องตั ,งฟังชั�นทั ,งสามข้อนี , 
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การตั 0งเสียงเรียกเข้าปกต ิเสียงเรียกเข้า VIP และความดัง 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 2 ตามด้วย 1  
                        หน้าจอจะแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกเสียงเรียก 
                        เข้าปกตทิี�ต้องการ (มี 16 เสียงให้เลือก)   
                    4. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนั 
                     5. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง  
                     6. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกเสียงเรียก 
                         เข้า VIP ที�ต้องการ (มี 16 เสียงให้เลือก) 
                     7. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนั 
                     8. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง  
                     9. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกความดงั 
                         เสียงเรียกเข้าที�ต้องการ (มี 4 ระดบัให้เลือก) 
                   10. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F 
 
การตั 0งปลุกสามชุด 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 3 ตามด้วย 1 หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกปิดหรือตั ,ง 
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และเสียงเรียกเข้ายงัจะคงดงัตามปกตแิม้ว่าตั ,งห้ามรบกวนไว้  
     กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกหมายเลขที�ต้องการ   
กดปุ่ ม VOL เพื�อบนัทกึ  หน้าจอจะแสดงเครื�องหมายล็อค  
ถ้าต้องการยกเลิก กดปุ่ ม VOL อีกครั ,ง 
   
การเรียกดู ลบทิ 0ง หมายเลขที+เคยโทรออก  
     ทา่นสามารถเรียกดรูะยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที�โทร
ออก 15 ครั ,งหลงัสดุได้ โดยกดปุ่ ม  OUT 1 ครั ,ง (ถ้ากด 2 ครั ,งหน้าจอ
จะแสดงหมายเลขเรียกเข้า)   ตามด้วยปุ่ ม UP  หรือ DOWN   
เมื�อพบหมายเลขที�ต้องการ ให้กดปุ่ ม BACK ถ้าต้องการโทรออก  กด
ปุ่ ม DEL ถ้าต้องการลบทิ ,ง    กดปุ่ ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าต้องการ
ลบทิ ,งทั ,งหมด 
 
การโทรออก 
      ยกหโูทรศพัท์ หรือกดปุ่ ม H.F จะได้ยินสญัญาณพร้อมโทร   
กดหมายเลขปลายทางที�ต้องการ โทรออก เมื�อปลาย ทางรับสาย 
สนทนาได้ตามปกติ และวางหหูรือ กดปุ่ ม H.F เมื�อสนทนาจบ 
 
การปรับระดับเสียงเรียกเข้าและแฮนด์ฟรี 
      การกดปุ่ ม VOL ในสภาวะวางสาย จะเป็นการเข้าสูโ่หมดปรับ
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จะแสดง วนัที� เวลาสายเข้า และ หมายเลขที�เรียกเข้า  
ถ้าเป็นเลขหมายใหม่/ครั ,งแรก หน้าจอจะแสดง “NEW”   
ถ้าเป็นหมายเลขใหมซ่ํ ,า 2 ครั ,ง หน้าจอจะแสดง “REP” 
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เมื�อ
พบเลขหมายที�ต้องการโทรกลบั  ให้กดปุ่ ม BACK  เครื�องจะโทร
กลบัเลขหมายที�แสดงบนหน้าจอทนัที  
 
การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า เมื�อ
พบเลขหมายที�ต้องการลบทิ ,ง ให้กดปุ่ ม DEL นาน 1 วินาที    ถ้า
ต้องการลบทิ ,ง หมายเลขเรียกเข้าทั ,งหมด ให้กดปุ่ ม DEL  ค้างไว้ 
3  วินาที 
 
การบันทกึหมายเลข VIP 
    การตั ,งให้หมายเลขใดเป็นหมายเลข VIP จะทําให้หมายเลข
นั ,นไมถ่กูลบโดยหมายเลขเรียกเข้าอื�นๆ เมื�อหนว่ยความจําเตม็
และกลบัมาบนัทกึทบัสายเข้าแรกสดุตามลําดบั นอกจากนี ,ยงั
สามารถตั ,งเสียงเรียกเข้าที�แตกตา่งไปจากสายเรียกเข้าทั�วไป 
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                        ปลกุแรกโดยป้อนเวลาปลกุตามด้วยปุ่ ม SET 
                    4. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง   dAY AL1      xx-xx 
                    5. ป้อนเวลาที�ต้องการปลกุที�สองตามด้วยปุ่ ม SET 
                    6. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง   dAY AL2     xx-xx 
                    7. ป้อนเวลาที�ต้องการปลกุที�สาม 
                    8. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F 
 
การตั 0งระยะปิดเสียงเรียกเข้าหรือห้ามรบกวน 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 4 หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ มตวัเลขเพื�อป้อนระยะเวลาห้ามรบกวนเป็น 
                        ชั�วโมง-นาที ตามด้วยปุ่ ม SET 
                    4. กดปุ่ ม DEL 2 ครั ,ง เพื�อออก หน้าจอจะแสดง 
                        ระยะเวลาห้ามรบกวนนบัถอยหลงั ในชว่งเวลา 
                        นี ,สายเรียกเข้าปกตจิะไมด่งั แม้วา่หมายเลข 
                        เรียกเข้านั ,นจะแสดงและถกูบนัทกึไว้  
                        หมายเลขที�ตั ,งเป็น VIP ไว้จะดงัตามปกติ 
                        ถ้าต้องการยกเลิกคําสั�งนี , ยกหหูรือกดปุ่ ม H.F 
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การตั 0งค่า FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุ่ม  
และห้ามพ่วงสาย 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 5 ตามด้วย 1   
                        หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกคา่ 
                    4. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนั 
                    5. กดปุ่ ม 2 หน้าจอแสดง  
                    6. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกคา่ 
                    7. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนั  
                    8. กดปุ่ ม 3 หน้าจอแสดง  
                    9. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกตั ,ง 
                        เปิดหรือปิดการห้ามพว่งสาย 
                        (ใช้ได้กบัสายตรงที�ไมผ่า่นตู้สาขาเท่านั ,น) 
                  10. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F   
 
การป้อนรหัสพื 0นที+และรหัสตู้สาขา(SET 6     

) 
       สําหรับการใช้งานในประเทศไทย ไมต่้องตั ,งรหสัพื ,นที� สว่น
รหสัตู้สาขาทําได้โดย 
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ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 6 ตามด้วย 2 
                        หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือกเปิดตาม 
                       ด้วยรหสัตู้สาขาหรือเลือกปิด ( )                           
                    4. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F  
 
การตั 0งระดับความคมชัดหน้าจอ 
ในขณะวางห ู1. กดปุ่ ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678    
                    2. กดปุ่ ม 7 หน้าจอแสดง  
                    3. กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อเลือก 
                        ระดบัที�ต้องการ (5 ระดบั)                           
                    4. กดปุ่ ม SET เพื�อยืนยนัตามด้วยปุ่ ม H.F  
 
การแสดงหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ 
     ถ้าทา่นได้จดทะเบียนบริการโชว์เบอร์สายเข้าแล้ว  เมื�อมีสาย เข้า
จะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกบัเสียงเรียกเข้า 

 
การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า 
     กดปุ่ ม UP  หรือ DOWN  เพื�อไลด่หูมายเลขเรียกเข้า  หน้าจอ


