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 การรับประกัน (ใชสตกิเกอรใตเครื่องแทนใบประกัน) 
     บริษัท ฯรับประกนัคาอะไหล วงจรและคาซอมฟรีหนึ่ง
ป เต็ม  นับจากวันทีซ่ื้อตาม  ทีร่ะบุในใบเสร็จ หรือ สติก
เกอรรับประกันใตเครือ่ง  สําหรับสินคาที่เสียตาม  สภาพ
การใชงานปกต ิ   ทัง้นี้ไมรวมถึงสายเกลียว ตัวถัง  คา
ขนสง ความเสียหายที่เกิดจาก การ ซอมแซมหรือ 
ดัดแปลงโดยชางอื่น ที่ไมไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง  
จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ํา ความรอน 
ฟาผา ภัยธรรมชาติ การตกหลน และการใชงาน ผดิวิธี   
หากมีขอสงสยัเกี่ยวกับการสงเครื่องซอม  หรือวิธีการใช
โทรศัพท ตดิตอ (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 
URL: www.globalreach.co.th 
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คูมือการใชงาน   
             โทรศัพทไรสายดิจิตอล 

รุน 8200 

       การแสดงหมายเลขโทรเขา ตองทําการจดทะเบียน
กับผูใหบริการเลขหมายที่พรอมใหบริการ  

ในพื้นที่ของทานกอนเทานั้น 
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คุณสมบัติ 
• แสดงหมายเลขเรียกเขาและสายเรียกซอน * 
• บันทึกหมายเลขเรียกเขา 29 หนวยความจํา    
• บันทึกหมายเลขโทรออก 10 หนวยความจํา 
• บันทึกหมายเลขโทรศัพทและชื่อได 50 หนวยความจํา 
• ปุมหมายเลขโทรดวนที่ตัวฐาน 1 หมายเลข 
• กดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 
• โอนสายนอกได  
• อินเตอรคอมภายในได  
• ประชุมสามทาง 
• 10 เสียงเรียกเขา 
• ปรับระดับเสียงเรียกเขา/speakerphone/หูฟง 
• แยกเสียงเรียกเขาตามหมายเลข 
• ตั้งปลุกได 
• ตั้งคาปุมโอนสายได 100/300/600/1000 mS 
• ตั้งรับอัตโนมัติได 
• ตั้งหามโทรออก 
• ไฟสองสวางหนาจอ 
• ฟงชั่นล็อคปุมกดบนตัวลูก 
• รองรับการใชตัวลูกได 5 เครื่อง 
• รองรับการใชตัวฐานได 4 เครื่อง 
 
* ตองเปดใชบริการเสริมกับผูใหบริการหมายเลข  
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  ปญหาการใชงานและการแกไขเบื้องตน 
อาการ การตรวจสอบและแกไข 

เครื่องไมทํางาน • เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
• เช็คสายโทรศัพทวามีสัญญาณและตอเขาดีแลว 
• มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 

ไมมีสัญญาณ
พรอมโทร 

• เช็คสายโทรศัพทวามีสัญญาณและตอเขาดีแลว 
• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
 

หนาจอไมแสดง • มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 
• ไดกดปุมเปดใชงานตัวมือถือแลว 
• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 

แบตเตอรีตัวมือ
ถือใชไดไมนาน 

• ทําความสะอาดขั้วชารจไฟทั้งตัวมือถอืและตัวฐาน 
• ถาแบตเตอรี่ใชไดไมนานเปนประจํา แบตเตอรี่
อาจจะเสื่อมหรือหมดสภาพ ใหเปลี่ยนใหม 

หนาจอแสดง 
“searching….”
ตลอดเวลา 

• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
• มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 

• ใหทําการลางขอมูลบนตัวมือถือและตัวฐาน 

หนาจอแสดง
ภาษาที่ไมรูจัก 

การตั้งใหคืนภาษาอังกฤษบนหนาจอ  หนา 19 
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    4.กดปุม   หนาจอแสดง BASE 1     +   
        (ถาเลือกอยูแลว จะมีเครื่องหมาย + ตอทาย) 
        กดปุม▲ หรือ ▼ ซ้ําๆ ใลดู BASE x  

      กดปุม  เพื่อเลือก BASE ที่ตองการ 
     5.ถาไมพบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน 
        ถาพบตัวฐานที่เลือก หนาจอจะแสดง PIN? 
        ใหปอนรหัสผานตามดวยปุม   
        หนาจอจะแสดง SEARCHING……. 
บนตัวฐานใหกดปุมดังนี ้
     6.กดปุม MENU 
     7.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก REGISTRATION 
    8.กดปุม MENU  หนาจอจะแสดง SEARCHING…… 
     9.ถาการลงทะเบียน สําเร็จ จะมีเสียงเตือน และหนาจอทั้ง 
        ฐานและตัวลูกกลับเขาสูสภาวะวางสาย 
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     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ 
REACH  โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานปกรุณา
ศึกษาคูมอืการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิง
ในอนาคต 

การติดตั้ง    
1.เสียบสายหมอแปลงและตอสายโทรศัพทเขากับตัวฐาน 
2.ใสแบตเตอรีเขาในรังถานตัวลูกและเช็คขั้วบวกลบใหถูกตอง 
3.ตอหมอแปลงเขากับแทนชารจแยก 
4. นําตัวมือถอืมาวางชารจกับแทนชารจแยก 
    ครั้งแรกของการใชงาน ควรวางชารจไว 15  ชั่วโมง 
5.รหัสลับในการตั้งคาบางอยางในเครื่องสามารถตั้งใหมได 
   ที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000 
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หนาจอตัวฐาน 

เครื่องหมาย แสดงขึ้นเมื่อหรือในขณะที่ 
 ยกหูหรือกดปุม 
 ตั้งปดเสียงเรียกเขาสายนอกอยู 
 ขณะไลดูรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
 มีขอความเสียงฝากถึงทาน 
 หมายเลขนี้เคยเรียกเขามาแลว 
 หมายเลขเรียกเขาใหมและยังไมไดถูกไลดู 
 บอกลําดับสายในบันทึกเรียกเขา/โทรออก 
 ใช speakerphone อยู 
 เวลาอยูในชวง เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน 
 เวลาอยูในชวง เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน 
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การตั้งคาตามเดิมสาํหรับตัวลูก (HS DEFAULT) 
     ถาทานตั้งคาตามเดิม คาตางๆ บนตัวลูกที่ตั้งไวจะกลับไป
เปนเหมือนทีม่าจากโรงงาน ประกอบดวยการตั้งปลุก การตั้ง
ระดับเสียงตางๆ การตั้งเสียงเรียกเขา การตั้งเสียงปุมกด ภาษา 
ชื่อประจําตัวลูก วันและเวลา บันทึกการใชสาย(ยกเวนสมุด
โทรศัพท) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม   
     2.กดปุม▲ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม   ตามดวยปุม ▲ หนาจอแสดง HS DEFAULT  
        กดปุม  หนาจอแสดง PIN? 
     4.ปอนรหัสผาน แลวกดปุม  จะมีเสียงตอบรับ 
 
5.การลงทะเบียน (REGISTRATION) 
     ทานสามารถตั้งใหตัวลูก 1 ตัว ใชงานกับตัวฐาน 4 ตัวเพื่อใช
สายรวมและสื่อสารระหวางกันได โดยทําการลงทะเบียนตัวลูก
กับตัวฐานนั้น ทําไดโดยในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     3.กดปุม ▲ 1 ครั้งหนาจอแสดง REGISTRATION 
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หมายเหตุ เมื่อมีการตั้งทีต่ัวฐานแลว ขอมูลจะถูกสงมายังตัวลูก
โดยอัตโนมัติ (หรือกลับกัน) 
 
การเลือกใชตัวฐานตัวอืน่ (SELECT BASE) 
     ในกรณีที่ทานใชตัวฐานหลายเครื่องในพื้นที่ หลังจากที่
ลงทะเบียนกับตัวฐานนั้นๆ แลว เมื่อตองการใชสายจากตัวฐาน
เครื่องนั้นหรืออินเตอรคอมกับตัวลูกอื่นๆ ที่ใชตัวฐานนั้นอยู ทํา
ไดโดย ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม ▲ หรือ ▼ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม   ตามดวยปุม ▼ ไปเรื่อยๆ 
        เลือก Select Base 
     4.กดปุม  ตามดวยปุม▼ไปเรื่อยๆ 
        เลือก BASE x ที่ตองการ หรือ AUTO ตามดวยปุม  
     5.ถาไมพบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน 
        ถาพบตัวฐานที่เลือก หนาจอจะแสดง Selected BSX 
        ใหกดปุม  เพื่อยืนยัน  
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ตําแหนงตางๆบนตัวฐาน 
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เครื่องหมาย คําอธิบาย การทํางาน 

MENU เมนู/OK กดปุมนี้เพื่อเขาไปในเมนูตางๆ และ ใชยืนยันการเลือก 

BOOK สมุดโทรศัพท 
/ BACK 

- เขาดูสมุดโทรศัพท ขณะ standby หรือสนทนา 
- ยอนกลับขณะตั้งคาในเมนู 

 อินเตอรคอม ใชเรียกภายใน / โอนสาย / ประชุม 3 ทาง 

DEL ลบทิ้ง ใชลบทิ้งขณะปอนหรือแกไขการปอนขอมูล 

▲ ปุมขึ้น เลื่อนขึ้นขณะไลดูหนาจอ / ปรับเสียงใหดังขึ้น 

▼ ปุมลง เลื่อนลงขณะไลดูหนาจอ / ปรับเสียงใหเบาลง 

M1 ปุมโทรดวน ใชโทรออกดวนหมายเลขที่บันทึกไวกอน 

REDIAL REDIAL/PAUSE ทวนหมายเลขสุดทาย / หนวงสัญญาณเมื่อใชกับ PBX 

MUTE ปุมปดเสียง กดเพื่อปดเสียงไมโครโฟนขณะสนนา 

FLASH ปุมตัดสาย ใชโอนสายเมื่อใชงานผานตูสาขา PBX 

 แฮนดฟรี สนทนาโดยไมตองยกหู 

 เพิ่มเสียง กดเพิ่มเสียงหูฟงหรือแฮนดฟรีขณะสนทนา 

 ลดเสียง กดลดเสียงหูฟงหรือแฮนดฟรีขณะสนทนา 

CID บันทึกเรียกเขา กดเพื่อเขาดูหมายเลขเรียกเขาในบันทึก 

OUT บันทึกโทรออก กดเพื่อเขาดูหมายเลขโทรออกในบันทึก 

IN USE ไฟแสดง ติดขึ้นขณะสนทนา / กระพริบเมื่อมีสายเขา 

NEW CALL ไฟแสดง กระพริบหลังสายเขาแลวไมไดรับ ดับเมื่อไลดูแลว 
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     4.กดปุม   หนาจอแสดง PIN ? 
     5.ปอนรหัสผาน แลวกดปุม▲ หรือ ▼เลือกเปด(ON)หรือ 
        ปด(OFF) แลวตามดวยปุม       
       ถาเลือกเปด  หนาจอจะแสดง NUMBER 1 
        กดปุม▲ หรือ ▼เพื่อเลือกลําดับที่ตองการตั้ง NUMBER I 
         (i=1-4, ล็อคได 4 ชุด) 
     6.กดปุม   แลวปอนหมายเลขขึ้นตนที่ตองการล็อค 4 หลัก 
     6.กดปุม   เพื่อยนืยัน  
หมายเหตุ - ตั้ง 3 ชุดที่เหลือดวยวิธีเดียวกัน 
 
การตั้งวัน เวลา (DATE & TIME) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก  HS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวย▲ หรือ ▼  
     4.เลือก DATE  &  TIME ดวยปุม  
     5.ป ค.ศ. จะกระพริบบนหนาจอ  
    6.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกปตามดวยปุม   
        แลวตั้ง เดือน วันที่ เวลา ตอดวยวิธีเดียวกัน  
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     4.เลือก HS NAME ดวยปุม   
     5.ปอนชื่อตัวลูกที่ตองการ แลวตามดวยปุม  
 
การตั้งรับสายอัตโนมัติ (AUTO ANSWER)  
       เมื่อมีสายเขาในขณะที่ตัวลูกวางชารจอยูบนตัวฐาน การยก
หูขึ้นจะเปนการรับสายโดยอัตโนมัต ิ
ในสภาวะวางสาย 
    1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก AUTO ANSWER ดวยปุม   
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกเลือกเปด(ONหรือ 
        ปด(OFF)ฟงชั่นนี้แลวตามดวยปุม  
      
การตั้งหมายเลขหามโทรออก (BARRING) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  หนาจอแสดง BARRING  
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หนาจอตัวลูก 

เครื่องหมาย แสดงขึ้นเมื่อหรือในขณะที ่

 กดปุม 

 ตั้งปดเสียงเรียกเขา 
 ขณะไลดูรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
 มีขอความเสียงฝากถึงทาน 
 หมายเลขนี้เคยเรียกเขามาแลว 
 หมายเลขเรียกเขาใหมและยังไมไดถูกไลดู 
 บอกลําดับสายในบันทึกเรียกเขา/โทรออก 
 ใช speakerphone อยู 
 แจงสถานะแบตเตอรี 
 เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน หรือ เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน 

 มีสัญญาณและกระพริบเมื่อหาฐานไมพบ 

 ปุมกดถูกตั้งล็อค 
 ตั้งปลุกอยูและกระพริบเมื่อถึงเวลาปลุก 
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ตําแหนงตางๆบนตัวลกู 
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        ตัวลูกอยูเกินรัศมีการใชงาน(RANGE ALARM)  
        แลวตามดวยปุม       
       เลือกเปดหรือปดเสียงเตือนแตละอยางดวยปุม▲ หรือ ▼ 
     5.กดปุม  เพื่อยนืยัน 
 
การเลือกภาษาบนหนาจอ (LANGUAGE) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก LANGUAGE ดวยปุม   
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกภาษาที่ตองการ  
        แลวตามดวยปุม  
 
การตั้งชื่อตวัลูกแสดงบนหนาจอ (HS NAME)  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
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     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวย▲ หรือ ▼  
     4.เลือก RING SETUP ดวยปุม  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกระหวางสายภายนอก  
        (EXT RING) หรือ สายอินเตอรคอมภายใน (INT RING)   
        แลวกดปุม  
    6.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกฟงและตั้งเสียงเรียกเขา 
        (MELODY)และระดับความดัง(VOLUME)ที่ตองการ  
     7.ตามดวยปุม  เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งเสียงเตือน (TONE SETUP) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  หนาจอแสดง TONE SETUP  
     4.กดปุม   แลวกดปุม▲ หรือ ▼เลือกระหวาง 
        เสียงปุมกด(KEY TONE)หรือ  
        เสียงเตือนระดับไฟแบตเตอรี่ต่ํา(BATTERY LOW) หรือ  
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เครื่องหมาย คําอธิบาย การทํางาน 

 
TALK กดปุมนี้จะไดยินสัญญาณพรอมโทร 

 แฮนดฟรี สนทนาโดยไมตองยกหู 

 SET / OK กดปุมนี้เพื่อเขาไปในเมนูตางๆ และ ใชยืนยันการเลือก 

 วางสาย / เปดปด กดเพื่อวางสายหลังสนทนา / กดคางเพื่อเปดหรือปดตัวลูก 

 สมุดโทรศัพท 
/ BACK 

- เขาดูสมุดโทรศัพท ขณะ standby หรือสนทนา 
- ยอนกลับขณะตั้งคาในเมนู 

 อินเตอรคอม ใชเรียกภายใน / โอนสาย / ประชุม 3 ทาง 

 Flash / ลบทิ้ง - ใชแทนปุมFlash  เมื่อใชงานผานตูสาขา PBX 
- ใชลบทิ้งขณะปอนหรือแกไขการปอนขอมูล 

▲ ปุมขึ้น / บันทึก
เรียกเขา 

เลื่อนขึ้นขณะไลดูบันทึกโทรออก โทรเขา สมุด
โทรศัพท / ปรับเสียงใหดังขึ้น 

▼ ปุมลง / บันทึก
โทรออก 

เลื่อนลงขณะไลดูบันทึกโทรออก โทรเขา สมุด
โทรศัพท / ปรับเสียงใหเบาลง 

M1 ปุมโทรดวน ใชโทรออกดวนหมายเลขที่บันทึกไวกอน 

RD/P REDIAL/PAUSE ทวนหมายเลขสุดทาย / หนวงสัญญาณเมื่อใชกับ PBX 

 ปุมปดเสียง กดเพื่อปดเสียงไมโครโฟนขณะสนนา 

* ปุมดาว กดคางเพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุมกด / ประชุมสาย 

# ปุมสี่เหลี่ยม กดคางเพื่อเปดหรือปดเสียงเรียกเขา 
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การปอนขอมูล 

1 1 . , : ; ! İ ? ¿ * # & % 
2 A B C 2                  

3 D E F 3                  

4 G H I 4                  

5 J K L 5                  

6 M N O 6                  

7 P Q R S 7                

8 T U V 8                  

9 W X Y 9                  

* *                        

0 เวน
วรรค 

0 – + = - ( ) “ ′      

# #                        

ปุมกด ตัวอักษรเรียงตามลําดับที่กด 
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     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS 

    3.กดปุม  หนาจอแสดง ALARM  
     4.กดปุม   แลวกดปุม▲ หรือ ▼เลือกเปด(ON)หรือ 
        ปด(OFF) แลวตามดวยปุม       
      ถาเลือกเปด  ใหปอน ชม : นาที AM/PMดวยปุม▲ หรือ ▼ 
     5.กดปุม  หนาจอแสดง Snooze On/Off 
     6.กดปุม▲ หรือ▼ เลือก เปดหรือปด Snooze  
        แลวกดปุม   เพื่อยืนยนั เครื่องหมาย  จะแสดงขึ้น 
หมายเหตุ -  เมื่อถึงเวลาทีต่ั้งปลุก จะมีเสียงเรียกนาน 45 วินาที  
                  กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง 
                - ถาตองการยกเลิก ใหเขาเมนูและเลือกปด(OFF) 
                - ถาเปด Snooze ไว เมื่อถึงเวลาปลุก จะมีเสียง 
                  เรียกเปนระยะทุกๆ 5 นาทีทั้งหมด 9 ครั้ง หยุดเสียง
ชั่วคราวดวยการกดปุมใดๆและ หยุดปลุกตอดวยปุม  
 
การตั้งเสียงเรียกเขา (RING SETUP) 
       ทานสามารถตั้งเสียงเรียกเขาและระดับความดังของสาย
นอกหรือสายอินเตอรคอมภายในแยกกันได  
ในสภาวะวางสาย 
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        แสดง REPEAT 
     8.ปอนรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวตามดวยปุม  
 
การตั้งคาตามเดิมสําหรบัตัวฐาน (BASE DEFAULT) 
     หลังจากตั้งแลว คาตางๆจะกลับไปเหมือนตอนแรก บันทึก
สายเขาออก จะถกูลบทิ้งหมด คงเหลือแตขอมูลในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
      1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก BS DEFAULT ดวยปุม  
       หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผาน (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
    6.กดปุม  จะมีเสียงตอบรับ 
 
4.การตั้งคาตัวลูก (HS SETTINGS) 
การตั้งปลุก 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
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การเปดหรือปดเครื่อง 
     เมื่อใสแบตเตอรี่เขากับตัวลูกครั้งแรกจะเปนการเปด 
เครื่องโดยอัตโนมัติ หนาจอจะแสดงหมายเลขตัวเครื่อง 
เวลาและวันที่ ทานสามารถตั้งหนาจอใหแสดงชื่อตามตองการได 
   ในสภาวะวางสาย ทานสามารถเปดหรือปดตัวมือถอืโดยการ 
กดปุม  คางไวจนไฟหนาจอติดขึ้นหรือดับลง จึงปลอยมือ 
หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรอีอนมาก หนาจอจะไมแสดงอะไรเลย 
ใหทําการชารจตัวมือถือทนัที 
 
การโทรออก 

     กดปุม   หรือ  บนตัวลูก(กดปุม   หรือยกหูที่ตัว
ฐาน) ตามดวยเลขหมายปลายทางหลังไดยินสัญญาณพรอมโทร 
 
การวางสาย 

     กดปุม  บนตัวลูก(กดปุม   หรือวางหูที่ตัวฐาน) เพื่อวาง
สาย หรือวางตัวมือถือกลับเขาแทนชารจจะเปนการวางสายโดย
อัตโนมัต ิ
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การใชงานแฮนดฟรีสนทนา 
       ในขณะที่สนทนาดวยตัวลูกหรือหูฟงอยู ทานสามารถปรับ
เปนการสนทนาแฮนดฟรีได โดยการกดปุม  บนตัวลูก(ปุม 

 ที่ฐาน) และกดปุมนี้ซ้ําอีกครั้งเพื่อยกเลิก 
 
การกดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 
     เมื่อเครื่องอยูในสภาวะวางสาย ทานสามารถกดเลขหมาย
ปลายทางที่ตองการ แลวกดปุมโทรออก  เครื่องจะโทรออกทันที  
กรณีที่กดตัวเลขผิดใหกดปุม R/CLR (ปุม DEL ที่ฐาน) เพื่อลบทิ้ง
ทีละหลัก 
 
การรับสาย 

     เมื่อมีสายเขา กดปุม   หรือ  บนตัวลูก(กดปุม   หรือ
ยกหูที่ตัวฐาน)  เพื่อรับสาย และสนทนาไดเลย 
     หรือเมื่อมีสายเขาในขณะที่ตัวมือถือวางอยูบนแทนชารจ 
ใหยกขึ้นเพื่อรับสายโดยอตัโนมัติ(ตั้งเปด Auto Answer ไว )  
 
การปดเสียงไมโครโฟน 
     ขณะสนทนา การปดเสียงไมโครโฟนจะทําใหฝงตรงขาม ไมได
ยินเสียงของทาน ทําไดโดยกดปุม MUTE  คําวา MUTE จะปรากฏ
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การตั้งคาโอนสาย (FLASH TIME) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก FLASH TIME ดวยปุม   
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกคาที่ตองการ  
        100/300/600/1000 mSec แลวตามดวยปุม       
 
การเปลี่ยนรหัสลับ (MODIFY PIN) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก MODIFY PIN ดวยปุม  
       หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผานเดิม (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
    6.กดปุม  หนาจอแสดงใหปอนรหัสใหม 
     7.ปอนรหัสผานใหม 4 หลัก ตามดวยปุม  หนาจอ 
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  หรือ  DIALED สายที่โทรออก 
กดปุม  ตามดวย▲หรือ▼เพื่อเขาไปไลดูรายการในแตละกลุม 
กดปุม  เพื่อยอนกลับไปเมนูกอนหนา 
 
3.การตั้งคาฐาน (BS SETTINGS) 
การยกเลิกตัวลกู (DELETE HS) 

     เมื่อกดปุม  เขามาในรายการนี้ หนาจอ จะแสดง PIN ? ให
ปอนรหัสลับ (ที่ตั้งจากโรงงานคือ 0000) ตามดวยปุม  แลวกด
ปุม▲ หรือ ▼ ซ้ําๆ เพื่อเลือกตัวลูกที่ตองการยกเลิก แลวกดปุม 

 เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งระบบหมุนหรือกดปุม (DIAL MODE) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTINGS 

    3.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก DIAL MODE ดวยปุม   
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกระบบกดปุม(TONE)หรือ 
        หมุน(PULSE) แลวตามดวยปุม       
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บนหนาจอ และเขาสูโหมดปดเสียง   
ทานสามารถยกเลิกโดยกดปุม MUTE ซ้ําอีกครั้ง 
 
การปรับระดับเสียงหูฟง           
     ขณะสนทนา กดปุม ▲ หรือ  ▼ (  หรือ )เพื่อปรับ
ระดับเสียงที่ตองการ (5  ระดับและ 6 ระดับสําหรับแฮนดฟรี) 
ระดับที่ปรับจะแสดงบนหนาจอ 
       ทานสามารถตั้งคาความดังเสียงหูฟงไดอีกวิธีโดยเขาในเมนู
ตั้งคาตัวเครื่องที่จะกลาวถึงในขั้นตอนตอไป 
 
การหมนุทวนเลขหมายสุดทาย 

          กดปุม   หรือ  บนตัวลูก(กดปุม   หรือยกหู 
ที่ตัวฐาน) ตามดวยปุม RD/P (REDIAL) 
เครื่องจะโทรซ้ําเลขหมายเดิมทันท ี 
 
การไลดูหมายเลขในบนัทึกโทรออกและการโทรออกซ้ํา     
      ในสภาวะวางสาย  กดปุม ▼ (OUT) หนาจอจะแสดง
หมายเลขโทรออกครั้งสุดทาย กดปุม ▲ หรือ  ▼  ไปเรื่อยๆ เพื่อ
ตรวจสอบหาเลขปลายทางที่ตองการ เมื่อพบ กดปุมโทรออก            
เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหนาจอทันที  
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การลบขอมูลในบันทึกหมายเลขโทรออก 
     ขณะไลดูหมายเลขโทรออก เมื่อพบหมายเลขที่ตองการลบทิ้ง 
ใหกดปุม R/CLR (DEL ที่ตัวฐาน)  จะมีเสียงบิ๊บตอบรับ หนาจอ
จะแสดงหมายเลขถัดไปในบันทึก 
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขา 
    เมื่อมีสายเขา เครื่องจะแสดงหมายเลขเร ียกเขาบนหนาจอ
และบันทึกหมายเลขนั้นไว เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมูลใหมจะ
เขาไปบันทึกทับขอมูลที่เกาที่สุดตามลําดับ 
     เมื่อมีสายเขาและไมไดรับ เครื่องหมาย NEW จะปรากฏบน
หนาจอ (ไฟ NEW CALL บนตัวฐานตะกระพริบ) เมื่อไลดู
หมายเลขนั้นๆแลว เครื่องหมายและไฟแสดงจะหายไป 
 
การไลดูและโทรออกจากบันทกึเลขหมายเรียกเขา 
      ในสภาวะวางสาย  กดปุม ▲ (CID) หนาจอจะแสดง
หมายเลขเรียกเขาลาสุด กดปุม ▲ หรือ  ▼  ไปเรื่อยๆ เพื่อ
ตรวจสอบหาเลขปลายทางที่ตองการ เมื่อพบกดปุมโทรออก            
เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหนาจอทันที  
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    3.กดปุม ▼  3 ครั้ง หนาจอแสดง DEL RECORD 
     4.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อหา 
        รายการที่ตองการลบ 
     5.กดปุม  หนาจอแสดง CONFIRM ? 
     6.กดปุม  จะมีเสียงตอบรับ 
หมายเหตุ -ถาตองการลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท  
                   ใหกดปุม ▼  3 ครั้งในขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือก  
                   DELETE ALL                     
                 -ถาตองการดูสถานะของสมุดโทรศัพท  
                  ใหเลือก  MEM STATUS ในขั้นตอนที่ 3  
                  ดวยการกดปุม ▼  4 ครั้ง  
              -เสร็จแลวกดปุม  ซ้ําๆ เพื่อออกจากเมน ู
 
2.บันทึกการใชสาย (CALL LOG) 

     ในสภาวะวางสาย กดปุม  ตามดวย ปุม ▼ 1 ครั้ง หนาจอ
จะแสดง CALL LOG กดปุม  หนาจอจะแสดง MISSED กด
ปุม▲ หรือ ▼  ซ้ําๆ เพื่อเลือกระหวาง  
          MISSED สายเรียกเขาที่ไมไดรับ 
  หรือ  RECEIVED สายเรียกเขาที่รับ 



30 

     5.กดปุม   แลวปอนหมายเลขโทรศัพท 
    6.กดปุม   หนาจอแสดง MELODY 1 พรอมเสียง 
        เรียกเขา กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อกําหนดเสียงเรียก 
        เขาใหกับหมายเลขนี้ ตามดวยปุม  
 
การแกไขรายการในสมดุโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
    1.กดปุม  หนาจอแสดง PHONE BOOK 
     2.กดปุม  หนาจอแสดง LIST 
    3.กดปุม ▼  2 ครั้ง หนาจอแสดง EDIT RECORD 
     4.กดปุม  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อหา 
        รายการที่ตองการแกไข 
     5.กดปุม  แลวเขาแกไขดวยปุม R/CLR ลบชื่อ หมายเลขที 
        ละหลักและตั้งเสียงเรียกเขาเหมือนขั้นตอนบันทึกครั้งแรก 
 
การลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
    1.กดปุม  หนาจอแสดง PHONE BOOK 
     2.กดปุม  หนาจอแสดง LIST 
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การลบขอมูลในบันทึกหมายเลขเรียกเขา 
     ขณะไลดูหมายเลขเรียกเขา เมื่อพบหมายเลขที่ตองการลบทิ้ง 
ใหกดปุม R/CLR (DEL ที่ตัวฐาน)  จะมีเสียงบิ๊บตอบรับ หนาจอ
จะแสดงหมายเลขถัดไปในบันทึก 
 
บันทึกหมายเลขโทรออก/เรียกเขาลงในสมุดโทรศัพท 
     ทานสามารถคัดลอกหมายเลขในบันทึกไปยังสมดุโทรศัพทได
ดังนี้ 
     1. ไลดูหมายเลขในบันทึกดวยปุม ▲ หรือ ▼  ไปเรื่อยๆ 
     2. เมื่อพบหมายเลขที่ตองการคัดลอก ใหกดปุม SET/OK  
         (MENU) หนาจอจะแสดง ADD TO PB ? 
     3. กดปุม SET/OK (MENU) ขีดบนหนาจอตรงบรรทัดชื่อจะ 
         กระพริบ ใหปอนชื่อตามตองการ 
     4. กดปุม SET/OK (MENU) ขีดจะเลื่อนไปอยูบรรทัด 
         หมายเลข ใหแกไขไดถาตองการ 
     5. กดปุม SET/OK (MENU) หนาจอจะแสดง MELODY 1 
         ใหกดปุม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เพื่อหาเสียงเรียกเขาเฉพาะ  
         ที่ตองการ 
     5. กดปุม SET/OK (MENU) เพื่อยนืยัน 
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การใชปุมโอนสายและ PAUSE  
       ปุม R/CLR (FLASH) ใชสําหรับโอนสายและปุม RD/P 
(REDIAL) ใชหนวงเวลา 3.6 วินาที เมื่อใชงานกับบริการเฉพาะ
ของชุมสายหรือตูสาขา PABX 
 
การล็อคปุมกดตัวลกู 
     ทานสามารถตั้งล็อคปุมกดไดเพื่อความมั่นใจในการพกพา
ภายในสถานที่ไมใหบังเอญิไปโดนปุมใดๆ โดยการกดปุม * คาง
ไวจนไดยินเสียงบิ๊บ ไฟหนาจอดับลงและคําวา HS LOCKED 

ปรากฏบนหนาจอ   การปลดล็อคทําไดโดยการกดปุม * คางไว 
จนไดยินเสียงบิ๊บและไฟหนาจอติดขึ้น 
     ขณะตั้งล็อค ทานยังคงรับสายเขาไดตามปกติ 
 
การบันทกึและใชงาน ปุมโทรดวน M1 บนตัวฐาน 
     ในสภาวะวางสาย ขณะไลดูหมายเลขในบันทึกหรือปอน
หมายเลขใหม เมือ่พรอม ใหกดปุม M1 คางไวจนมีเสียงบิ๊บ 
หมายเลขนั้นไดถูกบันทกึลงไวแลว 
     การใชงาน ทําไดโดยการกดปุม M1 เครื่องจะโทรออกทันท ี
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     5.ถาไมพบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน 
        ถาพบตัวฐานที่เลือก หนาจอจะแสดง PIN? 
        ใหปอนรหัสผานตามดวยปุม  เพื่อยืนยัน  
 
   การตั้งคาตางๆบนตัวลูก 
     ในสภาวะวางสาย กดปุม  เพื่อเขาสูเมนูรอง 5 เมนูดังนี้ 
1.สมุดโทรศัพท (PHONE BOOK) 
    บันทึกได 50 หมายเลขบนตัวลูกแตละเครื่อง โดยสามารถตั้ง
เสียงเรียกเขาเฉพาะแตละหมายเลขได ในแตละรายการบันทึกชื่อ
ได 12 หลัก หมายเลขได 20 หลัก 
การไลดูหมายเลขในสมดุโทรศัพท 
    กดปุม  ตามดวยปุม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ 
 
การบันทกึหมายเลขในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม  หนาจอแสดง PHONE BOOK 
     2.กดปุม  หนาจอแสดง LIST 
    3.กดปุม ▼ หนาจอแสดง NEW ENTRY 
     4.กดปุม   แลวปอนชื่อ 
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     4.เลือก BS DEFAULT ดวยปุม MENU 
       หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผาน (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
    6.กดปุม MENU จะมีเสียงตอบรับ 
 
4.การลงทะเบียน (REGISTRATION) 
     ทานสามารถตั้งใหตัวลูก 5 ตัว ใชงานกับตัวฐานตัวเดียวกัน
เพื่อใชสายรวมและสื่อสารระหวางกันได โดยทําการลงทะเบียน
ตัวลูกกับตัวฐานนั้น ทําไดโดยในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก REGISTRATION 
    3.กดปุม MENU  หนาจอจะแสดง SEARCHING…… 
บนตัวลูกใหกดปุมดังนี ้
     4.กดปุม   
     5.กดปุม ▲ 1 ครั้งหนาจอแสดง REGISTRATION 

    6.กดปุม   หนาจอแสดง BASE 1     +   
        (ถาเลือกอยูแลว จะมีเครื่องหมาย + ตอทาย) 
        กดปุม▲ หรือ ▼ ซ้ําๆ ใลดู BASE x  

      กดปุม  เพื่อเลือก BASE ที่ตองการ 
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การกดปุมเรียกตัวมือถอื 
     กดปุม INT บนตัวฐาน ตามดวยเลข 9 จะมีเสียงเรียกดังที่ตัว
มือถือทุกตัวที่จดทะเบียนใชงานรวมกับตัวฐานนี้เปนระยะเวลา
นาน 60 วินาที กดปุมใดๆบนตัวมือถือหรือปุม INT บนตัวฐานอีก
ครั้งเพื่อหยุดเสียง ทานสามารถเรียกเจาะจงตัวลูกไดโดยการ กด
ปุม INT ตามดวยหมายเลขตัวลูกนั้น 
 
การอินเตอรคอม 
จากตัวฐาน 
     1.กดปุม INT ในกรณีที่ใชตัวลูกตัวเดียว 
        หนาจอจะแสดง CALLING HS1 
        กรณีที่ใชตัวลูกมากกวา 1 ตัว หนาจอจะแสดง HS ? 
        พรอมเสียงเตือนใหปอนหมายเลขตัวลูก  
     2.กดปุมตัวเลข หมายเลขประจําเครื่องลูกที่ตองการโทร 
        จะมีเสียงเรียกและหนาจอแสดง BASE CALLING 

        ขึ้นที่ตัวลูกนั้น ใหกดปุม  เพื่อสนทนา 
        และกดปุม  เมื่อตองการวางสาย 
จากตัวลูก 
     กดปุม  ตามดวยหมายเลข ตัวลูก หรือ 0 ถาตองการเรียก
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ตัวฐาน 
หมายเหตุ ในระหวาง อินเตอรคอม ถามีสายนอกเขาจะแสดง
หมายเลขเรียกเขาบนหนาจอ  สามารถวางสายในดวยปุม   

และกด  เพื่อรับสายนอก 
 
การโอนสายนอกใหตัวลกูตัวอื่นและการประชุม 3 สาย 
     ทานสามารถโอนสายนอกไปใหตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับ
ตัวฐานตัวเดียวกันหรือประชุมสามสายไดดังนี ้
     1.ขณะสนทนาสายนอกอยู ใหกดปุม INT(  ) ตามดวย 
        หมายเลขตัวลูก(ตัวฐาน)ที่ตองการโอนสายไปใหหรือประ 
        ชุมสาย 
     2.เมื่อเครื่องนั้นรับสาย  
        ผูโอนสามารถแจงและวางสายไดเลย หรือ  
        กดปุม * เพื่อประชุมสามสาย 
หมายเหตุ  ระหวางสนทนา ตัวลูกตัวใดสามารถกดปุม   เพื่อ
วางสายกอนได 
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขาของสายเรียกซอน 
     หากทานไดทําการขอใชบริการแสดงหมายเลขเรียกเขาของ

 27 
 

การเปลี่ยนรหัสลับ (MODIFY PIN) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก MODIFY PIN ดวยปุม MENU 
       หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผานเดิม (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
    6.กดปุม MENU หนาจอแสดงใหปอนรหัสใหม 
     7.ปอนรหัสผานใหม 4 หลัก ตามดวยปุม MENU หนาจอ 
        แสดง REPEAT 
     8.ปอนรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวตามดวยปุม MENU 
 
การตั้งคาตามเดิมสําหรบัตัวฐาน (BASE DEFAULT) 
     หลังจากตั้งแลว คาตางๆจะกลับไปเหมือนตอนแรก บันทึก
สายเขาออก จะถกูลบทิ้งหมด คงเหลือแตขอมูลในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
      1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  



26 

การเลือกภาษาบนหนาจอ (LANGUAGE) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก LANGUAGE ดวยปุม MENU  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกภาษาที่ตองการ  
        แลวตามดวยปุม MENU      
 
การตั้งวัน เวลา (DATE & TIME) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวย▲ หรือ ▼  
     4.เลือก DATE  &  TIME ดวยปุม MENU  
     5.ป ค.ศ. จะกระพริบบนหนาจอ  
    6.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกปตามดวยปุม MENU  
        แลวตั้ง เดือน วันที่ เวลา ตอดวยวิธีเดียวกัน  
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สายเรียกซอนแลว ขณะที่ทานสนทนากับสายแรกอยู เมื่อมีสาย
ใหมเรียกเขาจะมีเสียงเตือนและหนาจอแสดงหมายเลขที่โทรเขา
มาใหม  ทานสามารถพักสายแรกและรับสายใหมไดโดยการกด
ปุม R/CLR (FLASH)  และกดอีกครั้งเพื่อกลับไปสนทนาสายเดิม 
 
 

การตั้งใหคนืภาษาอังกฤษบนหนาจอ 
     ในกรณีที่หนาจอแสดงภาษาที่ไมรูจัก เนื่องจากเลือกภาษา
ผิดพลาด 
ตัวฐาน 
     1. กดปุม MENU  
     2. กดปุม▼ 2 ครั้ง 
     3. กดปุม MENU 
     4. กดปุม▼ 5 ครั้ง 
     5.กดปุม MENU  
     6. กดปุม ▼ ซ้ําๆเลือก ENGLISH  
     7. กดปุม MENU 
ตัวลูก 
     1. กดปุม  
     2. กดปุม▼ 3 ครั้ง 
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     3. กดปุม  
     4. กดปุม▼ 3 ครั้ง 
     5.กดปุม  
     6. กดปุม ▼ ซ้ําๆเลือก ENGLISH  
     7. กดปุม  
 
การตั้งคาตางๆบนตัวฐาน 
     ในสภาวะวางสาย กดปุม MENU เพื่อเขาไปตั้งคาตางๆใน
เมนูรอง 4 เมนู ดังนี้ 
1.สมุดโทรศัพท (PHONE BOOK) 
    บันทึกได 50 หมายเลขบนตัวฐานแตละเครื่อง โดยสามารถตั้ง
เสียงเรียกเขาเฉพาะแตละหมายเลขได ในแตละรายการบันทึก
ชื่อได 12 หลัก หมายเลขได 20 หลัก 
การไลดูหมายเลขในสมดุโทรศัพท 
    กดปุม BOOK ตามดวยปุม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ 
 
การบันทกึหมายเลขในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU หนาจอแสดง PHONE BOOK 
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การตั้งคาโอนสาย (FLASH TIME) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก FLASH TIME ดวยปุม MENU  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกคาที่ตองการ  
        100/300/600/1000 mSec แลวตามดวยปุม MENU      
 
การตั้งเสียงปุมกด (KEY TONE) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก KEY TONE ดวยปุม MENU  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกเปด(ON) หรือ ปด(OFF)ตาม 
        ตองการ แลวตามดวยปุม MENU      
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ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวย▲ หรือ ▼  
     4.เลือก RING SETUP ดวยปุม MENU  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกระหวางสายภายนอก  
        (EXT RING) หรือ สายอินเตอรคอมภายใน (INT RING)   
        แลวกดปุม MENU  
    6.กดปุม▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกฟงและตั้งเสียงเรียกเขา 
        (MELODY)และระดับความดัง(VOLUME)ที่ตองการ  
     7.ตามดวยปุม MENU เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งระบบหมุนหรือกดปุม (DIAL MODE) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU 
     2.กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก SETTINGS 
    3.กดปุม MENU  ตามดวยปุม▲ หรือ ▼  
     4.เลือก DIAL MODE ดวยปุม MENU  
     5.กดปุม▲ หรือ ▼  เลือกระบบกดปุม(TONE)หรือ 
        หมุน(PULSE) แลวตามดวยปุม MENU      
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     2.กดปุม  MENU หนาจอแสดง LIST 
    3.กดปุม ▼ หนาจอแสดง NEW ENTRY 
     4.กดปุม  MENU แลวปอนชื่อ 
     5.กดปุม  MENU แลวปอนหมายเลขโทรศัพท 
    6.กดปุม  MENU หนาจอแสดง MELODY 1 พรอมเสียง 
        เรียกเขา กดปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อกําหนดเสียงเรียก 
        เขาใหกับหมายเลขนี้ ตามดวยปุม MENU  
 
การแกไขรายการในสมดุโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
    1.กดปุม MENU หนาจอแสดง PHONE BOOK 
     2.กดปุม  MENU หนาจอแสดง LIST 
    3.กดปุม ▼  2 ครั้ง หนาจอแสดง EDIT RECORD 
     4.กดปุม  MENU ตามดวยปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อหา 
        รายการที่ตองการแกไข 
     5.กดปุม MENU แลวเขาแกไขดวยปุม DEL ลบชื่อ หมายเลข  
        ทีละหลักและตั้งเสียงเรียกเขาเหมือนขั้นตอนบันทึกครั้งแรก 
 
การลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
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    1.กดปุม MENU หนาจอแสดง PHONE BOOK 
     2.กดปุม  MENU หนาจอแสดง LIST 
    3.กดปุม ▼  3 ครั้ง หนาจอแสดง DEL RECORD 
     4.กดปุม  MENU ตามดวยปุม▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ  เพื่อหา 
        รายการที่ตองการลบ 
     5.กดปุม  MENU หนาจอแสดง CONFIRM ? 
     6.กดปุม  MENU จะมีเสียงตอบรับ 
  
หมายเหตุ -ถาตองการลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท  
                   ใหกดปุม ▼  3 ครั้งในขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือก  
                   DELETE ALL                     
                 -ถาตองการดูสถานะของสมุดโทรศัพท  
                  ใหเลือก  MEM STATUS ในขั้นตอนที่ 3  
                  ดวยการกดปุม ▼  4 ครั้ง  
              -เสร็จแลวกดปุม BOOK ซ้ําๆ เพื่อออกจากเมน ู
 
2.บันทึกการใชสาย (CALL LOG) 
     ในสภาวะวางสาย กดปุม MENU ตามดวย ปุม ▼ 1 ครั้ง 
หนาจอจะแสดง CALL LOG กดปุม MENU หนาจอจะแสดง 
MISSED กดปุม▲ หรือ ▼  ซ้ําๆ เพื่อเลือกระหวาง  
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          MISSED สายเรียกเขาที่ไมไดรับ 
  หรือ  RECEIVED สายเรียกเขาที่รับ 
  หรือ  DIALED สายที่โทรออก 
กดปุม MENU ตามดวย ▲ หรือ ▼  เพื่อเขาไปไลดูรายการในแต
ละกลุม 
กดปุม BOOK เพื่อยอนกลบัไปเมนูกอนหนา 
 
3.การตั้งคา (SETTINGS) 
     ในสภาวะวางสาย กดปุม MENU ตามดวย ปุม ▼ 2 ครั้ง 
หนาจอจะแสดง SETTINGS กดปุม MENU ตามดวยปุม▲ หรือ 
▼  ซ้ําๆ เพื่อเขาเมนูรอง ดังนี้ 
การยกเลิกตัวลกู (DELETE HS) 
     เมื่อกดปุม MENU เขามาในรายการนี้ หนาจอ จะแสดง 
PIN ? ใหปอนรหัสลับ (ที่ตั้งจากโรงงานคือ 0000) ตามดวยปุม 
MENU แลวกดปุม▲ หรือ ▼ ซ้ําๆ เพื่อเลือกตัวลูกที่ตองการ
ยกเลิก แลวกดปุม MENU เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งเสียงเรียกเขา (RING SETUP) 
       ทานสามารถตั้งเสียงเรียกเขาและระดับความดังของสาย
นอกหรือสายอินเตอรคอมภายในแยกกันได  


