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     การแสดงหมายเลขโทรเขา เปนคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งตองทาํงานรวมกับบริการ ของผูใหบริการ

หมายเลข  ดังนัน้  กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การใหบริการ
โชวเบอรและ จดทะเบียนขอบริการกอนการใชงาน 
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       ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑ
ของ REACH  โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานได
นานป กรุณาศึกษาคูมือการ ใชงานอยางละเอยีด และ
โปรดเก็บรักษา ไวอางองิในอนาคต 
คุณสมบัติ : 
• แสดงหมายเลขเรียกเขา 
• 35 หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา 
•   5  หนวยความจําเลขหมายโทรออก 
• ปรับเสียงเรียกเขาได 8 แบบ 
• ฟงชั่นโทรกลับ 
• ปอนรหัสนําหนาตูสาขาอัตโนมัติเมื่อโทรกลับ 
• ปอนและแกไขหมายเลขปลายทางกอนโทรออก 
• หนาจอแสดง ป คศ. เดือน วันที่และเวลา 
• ปรับระดับความชัดหนาจอ 
• ตั้งปองกันการพวงสายได 
• ตั้งหมายเลข  VIP  
• ตั้งปลุกได 
• กดปุมหมายเลขโทรออกโดยไมตองยกหู 
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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 ที่ไมไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง  
จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ํา ความรอน ฟาผา ภัย
ธรรมชาติ 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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การติดตั้ง 
1. ติดตั้งสายหูฟง ปลายดานหนึ่งตอที่หูฟงสวนอกีดานหนึ่ง  
    ที่เครื่องโทรศัพทและติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทเขา   
    กับชองดานขางสวนบนของเครื่อง 
2. ใสแบตเตอรี่ ขนาด AA 2 กอนเขากับตัวเครื่อง 

 
การปรับตั้งป เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET หนาจอแสดง SEt  1   dAtE  
                    2. กดปุม SET อีกครั้ง ตัวเลขปจะกระพริบ  
                    3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกปปจจุบัน 
                    4. กดปุม SET ตัวเลขเดือนจะกระพริบ  
                    5. กดปุม UP หรือ DOWN  เพื่อเลือกเดือนปจจุบัน 
                    6. กดปุม SET ตัวเลขวันที่จะกระพริบ    
                    7. กดปุม UP หรือ DOWN  เพื่อเลือกวนัที่ปจจุบัน 
กดปุม SET แลวทําตอไปเพื่อตั้งชั่วโมงและนาทีทีละหลัก  
เสร็จแลว กดปุม SET อีกครั้ง และปุม DEL เพื่อจบ 
 
การปอนรหัส CODE และ AUTO-IP 
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งฟงชั่นทั้งสองขอนี้ 
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การตั้งรหัสนาํหนาเพื่อใชงานผานตูสาขา PCODE 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET ตามดวยปุม UP  2 ครั้ง  
                        หรือ จนหนาจอแสดง SEt   3  PCOdE 
                    2. กดปุม SET ตามดวย UP หรือ DOWN  
                        เพื่อเลือกรหัสหลักแรก 
                    3. กดปุม SET ตามดวย UP หรือ DOWN  
                        เพื่อเลือกรหัสหลักที่สอง 
                    4. กดปุม SET เพื่อยืนยันและปุม DEL เพื่อจบ  
     ในการใชงานผานตูสาขาที่มีโชวเบอร และตั้งรหัสนําหนาของ
ตูสาขาแลว เมื่อตองการโทรกลับหมายเลขเรียกเขา ใหกดปุม RE-
DIAL เครื่องจะปอนรหัสนําหนาใหโดยอัตโนมัต ิ
 
การตั้งหมนุหรือกดปุม  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET ตามดวยปุม UP  4 ครั้ง  
                        หรือ จนหนาจอแสดง SEt   5     P-t 
                    2. กดปุม SET ตามดวย UP หรือ DOWN  
                        เพื่อเลือกระบบที่ตองการ (tone = ระบบกดปุม) 
                    3. กดปุม SET เพื่อยืนยันและปุม DEL เพื่อจบ  
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ปุม RING เพื่อพักสาย 
     ระหวางการสนทนา ถาตองการพักสาย ใหกดปุม RING จะไดยิน
เสียงดนตรีพักสาย เมื่อตองการสนทนาตอใหกดปุม RING อีกครั้ง 
 
ปุม VIP 
    เมื่อมีสายเขามาใหมในขณะที่หนวยความจําหมายเลขเรียกเขา
หรือโทรออกเต็ม หมายเลขใหมจะเขาไปบันทึกแทนที่หมายเลขที่เกา
ที่สุด แตถาหมายเลขนั้นถกูกําหนดใหเปนหมายเลข VIP จะไมถูก
บันทึกแทนที่ นอกจากนี้ เมื่อหมายเลขเรียกเขาตรงกับหมายเลข VIP 
เสียงเรียกเขาจะเปนเสียงเรียกเฉพาะ 
     กดปุม UP หรือ DOWN  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตองการตั้ง   
กดปุม PAUSE เพื่อเลือกทีจ่ะตั้งหรือยกเลิก หนาจอจะแสดง
เครื่องหมายกํากับ   
 
การตั้งเสียงเรียกเขา 
     ในสภาวะวางสาย กดปุม RING ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกเสียงเรียก
เขาที่ตองการ 
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การโทรออก 
      ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม   จะไดยินสัญญาณพรอมโทร  
กดหมายเลขปลายทางที่ตองการโทรออก เมื่อปลายทางรับสาย 
สนทนาไดตามปกติและวางหูหรือ กดปุม   เมื่อสนทนาจบ 
 
การปอนและแกไขหมายเลขปลายทางกอนโทรออก 
     ในสภาวะวางหู กดหมายเลขปลายทางที่ตองการโทรออก ถา
ปอนผิดใหแกไขดวยปุม DEL  
กดปุม REDIAL ถาตองการโทรออกหมายเลขบนหนาจอ 
 
ปุม REDIAL สําหรับการหมุนทวนหมายเลขสุดทาย      
       เมื่อโทรออกและหมายเลขปลายทางไมวาง ใหวางหู   
เมื่อตองการโทรซ้ํา ใหยกหแูลวกดปุม REDIAL   
        
การไลดูหมายเลขโทรออก  
     ในสภาวะวางหู กดปุม OUT  ไปเรื่อย ๆ  เพื่อไลดูระยะเวลา
การใชสายและหมายเลขโทรออก 5 ครั้งหลังสุด  
กดปุม REDIAL ถาตองการโทรออกหมายเลขบนหนาจอ 
กดปุม DEL ถาตองการลบทิ้ง 
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การตั้งไมใหมีการพวงสาย (ไมสามารถใชกับตูสาขา) 
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET ตามดวยปุม DOWN 2 ครั้ง  
                        หรือจนหนาจอแสดง Set   6    ALAr 
                    2. กดปุม SET  เพื่อตั้ง  
                    3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเปดหรือปด 
                        ฟงชั่นนี้  
                        เลือก OFF ถาตองการใหสายพวงใชงานได 
                  4. กดปุม SET เพื่อยืนยันและปุม DEL เพื่อจบ 
หมายเหตุ หากตั้งฟงชั่นนีก้ับตูสาขาบางยี่หอ อาจจะทําใหสายตัว
เองใชไมไดและอาจจะไมสามารถยกเลิกไดดวยสํญญาณของสาย
ตูสาขานั้นๆ ตองนําเครื่องไปตอกับสายตรงเพื่อยกเลิกฟงชั่นนี ้
 
การตั้งปลุก 
ทานสามารถตั้งปลุกได 3 ครั้ง ดังนี้  
ในขณะวางหู 1. กดปุม SET ตามดวยปุม DOWN  1 ครั้ง  
                        หนาจอแสดง SEt   7    ALErt 
                   2. กดปุม SET 2 ครั้ง เพื่อตั้งปลุกแรก 
                       หนาจอจะแสดง 1 00-00 OFF โดยทีเ่ลข 0 ตําแหนง  
                       แรกจะกระพริบ  
                   3. กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งเวลาตําแหนงแรก                     
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                     ของชั่วโมง กดปุม SET เพื่อยืนยัน และ กดปุม UP  
                     หรือ DOWN เพื่อตั้งเวลาตําแหนงสองของชั่วโมง 
                     และ ทําตอไปเพื่อตั้งหลักนาทีทั้งสองตาํแหนงจน  
                     ครบ และเลือกตั้งเปดหรือปด(ON หรือ OFF) เมื่อ 
                     ปอนเวลาทั้งสี่ตําแหนง(นาฬิกาและนาที)แลว 
                  4. กดปุม SET เพื่อยืนยันและปุม DEL เพื่อจบ  
หมายเหตุ ทานสามารถตั้งปลุกครั้งที่ สองและสาม โดยการกดปุม 
UP หรือ DOWN เพื่อเลือก 2 หรือ 3 หลังจากหนาจอแสดง  
Set  7 ALErt ตามขั้นตอนที่หนึ่งขางตนและทําตามวธิีเดิมจนครบ 
 
การปรับระดับความชัดหนาจอ  
       ในขณะวางหู กดปุม SBRIGHT ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกระดับ
ความชัดที่ตองการ (มี 5 ระดับ) 
                    
การแสดงหมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ 
     ถาทานไดจดทะเบียนบริการโชวเบอรสายเขาแลว  เมื่อมีสาย 
เขาจะมีหมายเลขแสดงบนหนาจอ พรอมกับเสียงเรียกเขา หนาจอ
จะแสดงเครื่องหมาย NEW ถาเปนหมายเลขใหม 
   เครื่องหมาย - - - - 0 – - - - แสดงถึงสายเขาจากพื้นที่นอกการ
ใหบริการโชวเบอร 
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   เครื่องหมาย - - - - p – - - - แสดงถึงหมายเลขที่โทรเขามาขอจด
ทะเบียนไมใหโชวเบอร 
   เครื่องหมาย - - E  - - แสดงถึงไมสามารถอานขอมูลของสายเขาได 
 
การไลดูหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมายเลขเรียกเขา  หนาจอจะ
แสดง วันที่ เวลาสายเขา และ หมายเลขที่โทรเขา และลําดับที่ 
 
การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมายเลขโทรเขา เมื่อพบเลข
หมายที่ตองการโทรกลับ ใหกดปุม REDIAL   
เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ  
 
การลบขอมูลของหมายเลขเรียกเขา 
     กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อไลดูหมายเลขเร ียกเขา เมื่อพบเลข
หมายที่ตองการลบทิ้ง ใหกดปุม DEL นาน 1 วินาที    ถาตองการ
ลบทิ้ง หมายเลขโทรเขาทั้งหมด ใหกดปุม DEL  คางไว 4  วินาที 
 
 
 


