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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 CL-3353IDM 

       การแสดงหมายเลขโทรเขา ตองทําการจดทะเบียน
กับผูใหบริการเลขหมายที่พรอมใหบริการ  

ในพื้นที่ของทานกอนเทานั้น 
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คุณสมบัติ 
• แสดงหมายเลขเรียกเขาและสายเรียกซอน * 
• บันทึกหมายเลขเรียกเขา 40 หนวยความจํา    
• บันทึกหมายเลขโทรออก 10 หนวยความจํา 
• สมุดโทรศัพทบันทึกเลขหมายและชื่อได 50 หนวยความจํา 
• 9 หนวยความจําในการตั้งเสียงเรียกเขาเฉพาะสําหรับบุคคลสําคัญ 
• หนาจอแสดงเวลาปจจุบัน หมายเลขโทรเขาและโทรออก 
• ฟงชั่นล็อคปุมกด 
• โอนสายนอกได ** 
• อินเตอรคอมภายในได ** 
• ประชุมสามทาง** 
• ตั้งเสียงเรียกเขาได 10 เสียง 
• ปรับระดับความดังเสียงเรียกเขาได 5 ระดับและปดเสียง 
• ปรับระดับความดังของเสียงพูดหูฟงและspeakerphoneได 5 ระดับ 
• ปดเสียงไมโครโฟนชั่วคราวได 
• แสดงระยะเวลาการใชงาน 
• กดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 
• ตั้งเปดหรือปดเสียงปุมกด 
• แสดงเมนูการทํางานไดหลายภาษา 
• ไฟสองสวางบนหนาจอ 
• โทรออกรับสายสนทนาโดยไมตองยกหู 
• รองรับการใชตัวลูกได 5 เครื่อง 
• รองรับการใชตัวฐานได 4 เครื่อง 
 
* ตองเปดใชบริการเสริมกับผูใหบริการหมายเลข  
** เมื่อใชตัวมือถือมากกวา 1 เครื่อง  
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  ปญหาการใชงานและการแกไขเบื้องตน 
อาการ การตรวจสอบและแกไข 

หนาจอแสดง
ภาษาที่ไมรูจัก 

• ใหตั้งคืนคาเดิมที่มาจากโรงงาน ในหนา 29 
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 ปญหาการใชงานและการแกไขเบื้องตน 
อาการ การตรวจสอบและแกไข 

เครื่องไมทํางาน • เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
• เช็คสายโทรศัพทวามีสัญญาณและตอเขาดีแลว 
• มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 

ไมมีสัญญาณ
พรอมโทร 

• เช็คสายโทรศัพทวามีสัญญาณและตอเขาดีแลว 
• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
 

หนาจอไมแสดง • มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 
• ไดกดปุมเปดใชงานตัวมือถือแลว 
• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 

แบตเตอรีตัวมือ
ถือใชไดไมนาน 

• ทําความสะอาดขั้วชารจไฟทั้งตัวมือถอืและตัว
ฐาน 

• ถาแบตเตอรี่ใชไดไมนานเปนประจํา แบตเตอรี่
อาจจะเสื่อมหรือหมดสภาพ ใหเปลี่ยนใหม 

หนาจอแสดง 
“searching….”
ตลอดเวลา 

• เช็ควาเสียบหมอแปลงและมีไฟเขาตัวฐาน 
• มั่นใจวาแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเขาตัวมือถือ 

• ใหทําการลางขอมูลบนตัวมือถือและตัวฐาน 
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     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ 
REACH  โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานปกรุณา
ศึกษาคูมอืการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิง
ในอนาคต 

สวนประกอบภายในกลอง 

ตัวฐาน คูมือการใชงาน 

สายโทรศัพท 

ตัวมอืถือ 

ถานชารจ Ni-MH 1.2V  หมอแปลงไฟ 
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ตําแหนงตางๆบนเครื่อง 

ตัวฐาน 

ดานหลังและดานลาง 

ปุม PAGE 
ใชกดเรียกตัวมือถอืและใช
ลงทะเบียน ตัวมือถือใหม 

ชองตอหมอแปลงไฟ  ชองตอสายโทรศัพท 

 ขั้วชารจแบตเตอรี 
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การแสดงหมายเลขเรียกเขาของสายเรียกซอน 
     หากทานไดทําการขอใชบริการแสดงหมายเลขเรียกเขาของ
สายเรียกซอนแลว ขณะที่ทานสนทนากับสายแรกอยู เมื่อมีสาย
ใหมเรียกเขาจะมีเสียงเตือนและหนาจอแสดงหมายเลขที่โทรเขา
มาใหม  ทานสามารถพักสายแรกและรับสายใหมไดโดยการกด
ปุม MENU/R  และกดปุมนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปสนทนาสายเดิม 
 

การตั้งใหคนืคาเดิมที่มาจากโรงงาน 
     ในกรณีที่หนาจอแสดงภาษาที่ไมรูจัก เนื่องจากเลือกภาษา
ผิดพลาด 
     1. กดปุม MENU/R  
     2. กดปุม   2 ครั้ง 
     3. กดปุม MENU/R 
     4. กดปุม  1 ครั้ง 
     5.กดปุม MENU/R 
     6. ใสรหัส 4 หลัก  (คาที่มากับโรงงานคือ 0000)  
     7. กดปุม MENU/R 
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        ขึ้นที่ตัวลูกนั้น ใหกดปุม   เพื่อสนทนา 
        และกดปุม  เมื่อตองการวางสาย 
หมายเหตุ ในระหวาง อินเตอรคอม ถามีสายนอกเขา ใหวาง
สายในดวยปุม   และกด  เพื่อรับสายนอก 
 
การโอนสายนอกใหตัวลกูตัวอื่นและการประชุม 3 สาย 
     ทานสามารถโอนสายนอกไปใหตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับ
ตัวฐานตัวเดียวกันหรือประชุมสามสายไดดังนี ้
     1.ขณะสนทนาสายนอกอยู ใหกดปุม  ตามดวย 
        หมายเลขตัวลูกที่ตองการโอนสายไปใหหรือประชุมสาย 
     2.เมื่อตัวลูกนั้นรับสายโดยการกดปุม   
        ผูโอนสามารถแจงและวางสายไดเลย หรือ  
        กดปุม      เพื่อประชุมสามสาย 
หมายเหตุ  ระหวางสนทนา ตัวลูกตัวใดสามารถกดปุม   
เพื่อวางสายกอนได 
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-ใชลบตัวอักษรบนหนาจอ 
- ปดเสียงไมคโครโฟน 

-สมุดโทรศัพท และเปนปุมเลื่อนลงใน

ตัวมือถือ 

ลําโพงหูฟง 

หนาจอ 
- กดเพื่อเขาสูเมนู 

- กดเพื่อยืนยันขณะตั้งคาตางๆ 

- ปุมหมายเลข 

- ปุม * 

- กดเรียกดูหมายเลขโทรเขา และ  
เปนปุมขึ้นขณะไลดูรายการตางๆ 

-ในสภาวะวางสาย กดปุมนี้ 
  เพื่อไลดูเลข หมายโทรออก 
-ใชหมุนทวนเลขหมายสุดทาย 
-ใชใส PAUSE ขณะปอนเลขหมาย 

- วางสายและปดเครื่องตัวลูก 
ไมโครโฟน 

-เครื่องหมาย
สี่เหลี่ยม 

ลําโพง 

ฝาปดรังแบตเตอรี 

ขั้วชารจแบตเตอรี 
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การใสแบตเตอรีเขาเครื่อง 
1.กดและเลื่อนฝารังถานตามลูก   
   ศรในรูปและดึงออก 

3.ปดฝารังถานเขาที่ตามเดิม 

หมายเหตุ  ตองใชแบตเตอรี่แบบ
รีชารจใหถูกประเภทเทานั้น 
หามใชแบตเตอรีอัลคาไลนทั่วไป 

2.ใสแบตเตอรีรีชารจ 
   เขาในรังถานและมั่นใจวาใส 
    ขั้วบวกลบถูกตอง 
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การลงทะเบียนตัวลูก 
     ทานสามารถตั้งใหตัวลูก 5 ตัว ใชงานกับตัวฐานตัวเดียวกัน
เพื่อใชสายรวมและสื่อสารระหวางกันได โดยทําการลงทะเบียนตัว
ลูกกับตัวฐานนั้น ทําไดโดยในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม   ใตตัวฐานคางไว 5 วินาที 
     2.กดปุม MENU/R 
     3.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก REGISTER 

    4.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม   
        แลวเลือก BASE x ที่ตองการ ดวยปุม MENU/R  
     5.ถาไมพบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน 
        ถาพบตัวฐานที่เลือก หนาจอจะแสดง PIN? 
        ใหปอนรหัสผานตามดวยปุม MENU/R เพื่อยืนยัน  
 
การอินเตอรคอมระหวางตัวลูก 
     ทานสามารถเรียกและสนทนากับตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับ
ตัวฐานตัวเดียวกันได ดังนี้ 

     1.กดปุม  หนาจอแสดง  
     2.กดปุมตัวเลข หมายเลขประจําเครื่องลูกที่ตองการโทร 
        ถาถูกตอง จะมีเสียงเรียกและหนาจอแสดง HSX CALLING     
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    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  ไปเรื่อยๆ 
        เลือก SELECT BS 
     4.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  ไปเรื่อยๆ 
        เลือก BASE x ที่ตองการ ตามดวยปุม MENU/R 
     5.ถาไมพบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน 
        ถาพบตัวฐานที่เลือก หนาจอจะแสดง SELECT BASE x 
        ใหกดปุม MENU/R เพื่อยืนยัน  
 
การตั้งคาตามเดิมสําหรบัตัวลูก 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม   
        แลวเลือก HS DEFAULT ดวยปุม MENU/R  
       หนาจอแสดง PIN? 
     4.ปอนรหัสผาน แลวกดปุม MENU/R  
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ตอสัญญาณโทรศัพท 
ตอเขากับปลั๊กไฟฟา 

การติดตั้ง    
1.เสียบสายหมอแปลง 
   และตอสายโทรศัพท 
   เขากับตัวฐาน 
 
 
 
 
 
 
2. นําตัวมือถอืมาวาง 
    ชารจกับตัวฐาน 
    ตัวมือถือจะติดโดย 
    อัตโนมัติและเครื่อง  
    หมาย        จะแสดง  
    บนหนาจอ     
    (ครั้งแรกของการใช 
     งาน ควรวางชารจไว  
     15  ชั่วโมง) 
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หนาจอ 

แสดงขึ้นเมือ่มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับ 

แสดงขึ้นขณะใชสาย 

แสดงขึ้นขณะใชแฮนดฟรี 

แสดงระดับไฟของแบตเตอรี 

จะแสดงขึ้นเมือ่มีสัญญาณจากตัวฐานและจะกระพริบเมื่อ
สัญญาณออนเนื่องจากอยูหางจากตัวฐาน 

แสดงขึ้นเมือ่ตั้งล็อคปุมกด 
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การตั้งเวลา 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTING 
    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  ไปเรื่อยๆ 
        เลือก DATE & TIME 
     4.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  ไปเรื่อยๆ 
        เลือก SET TIME 
     5.กดปุม MENU/R  
     6.ปอนเวลา(ชั่วโมง:นาที)ปจจุบันดวยปุมตัวเลข 
        แลวกดปุม MENU/R เพื่อยืนยัน 
 
การเลือกใชตัวฐานตัวอืน่ 
     ในกรณีที่ทานใชตัวฐานหลายเครื่องในพื้นที่ หลังจากที่
ลงทะเบียนกับตัวฐานนั้นๆ แลว เมื่อตองการใชสายจากตัวฐาน
เครื่องนั้นหรืออินเตอรคอมกับตัวลูกอื่นๆ ที่ใชตัวฐานนั้นอยู ทําได
โดย ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTING 
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การตั้งชื่อบนหนาจอ  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
     4.เลือก HS LABEL  โดยการกดปุม MENU/R 
     5.ปอนชื่อที่ตองการ ตามดวยปุม MENU/R       
 
การตั้งรับสายอัตโนมัติ  
       เมื่อมีสายเขาในขณะที่ตัวลูกวางชารจอยูบนตัวฐาน การยก
หูขึ้นจะเปนการรับสายโดยอัตโนมัต ิ
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
     4.เลือก AUTO ANSWER โดยการกดปุม MENU/R 
     5.กดปุม   หรือ   เลือกเปด(ON)หรือ 
        ปด(OFF)ฟงชั่นนี้ แลวตามดวยปุม MENU/R       
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การเปดหรือปดเครื่อง 
     เมื่อวางชารจตัวมือถือกับตัวฐานครั้งแรกจะเปนการเปด 
เครื่องโดยอัตโนมัติ หนาจอจะแสดงหมายเลขตัวเครื่อง 
เวลาและวันที่ ทานสามารถตั้งหนาจอใหแสดงชื่อตามตองการได 
     ในสภาวะวางสาย ทานสามารถเปดหรือปดตัวมือถือไดโดย 
การกดปุม   คางไวจนมีเสียงตอบรับจึงปลอยมือ 
หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรอีอนมาก หนาจอจะไมแสดงอะไรเลย 
ใหทําการชารจตัวมือถือทนัที 
 
การโทรออก 
     กดปุม  ตามดวยเลขหมายปลายทางหลังไดยินสัญญาณ
พรอมโทร 
 
การวางสาย 
     กดปุม  เพื่อวางสาย หรือวางตัวมือถอืกลับเขาตัวฐานจะ
เปนการวางสายโดยอัตโนมัติ 
 
การกดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 
     เมื่อเครื่องอยูในสภาวะวางสาย ทานสามารถกดเลขหมาย
ปลายทางที่ตองการโทรออก แลวกดปุม  เครื่องจะโทรออก
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ทันที  กรณีที่กดตัวเลขผิดใหกดปุม  เพื่อแกไข 
 
การรับสาย 
     เมื่อมีสายเขา ขณะที่ตัวมือถืออยูนอกตัวฐาน กดปุม   เพื่อ
รับสาย และกดปุมนี้อีกครั้งหรือวางตัวมือถือกลับเขาตัวฐานเมื่อ
สนทนาจบและตองการวางสาย 
     หรือเมื่อมีสายเขาในขณะที่ตัวมือถือวางอยูบนตวัฐาน 
ใหยกขึ้นเพื่อรับสายโดยอตัโนมัติ(ตั้งเปด Auto Answer ไว )  
 
การปดเสียงไมโครโฟน 
     ขณะสนทนา การปดเสียงไมโครโฟนจะทําใหฝงตรงขาม ไมได
ยินเสียงของทาน ทําไดโดยกดปุม   คําวา CALL MUTED    
จะปรากฏบนหนาจอ และเขาสูโหมดปดเสียง  ทานสามารถ
ยกเลิกโหมดนี้โดยกดปุม   ซ้ําอีกครั้ง 
 
การปรับระดับเสียงหูฟง           
     ขณะสนทนา กดปุม  หรือ   เพื่อปรับระดับเสียงที่
ตองการ (5  ระดับ) ระดับที่ปรับจะแสดงบนหนาจอ 
       ทานสามารถตั้งคาความดังเสียงหูฟงไดอีกวิธีโดยเขาในเมนู
ตั้งคาตัวมือถือที่จะกลาวถงึในขั้นตอนตอไป 
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การตั้งเสียงปุมกด 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTING 
    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  ไปเรื่อยๆ 
        เลือก TONE SETUP  
     4.กดปุม MENU/R หนาจอแสดงคําวา KEY TONE 
     5.กดปุม MENU/R  
     6.กดปุม  หรือ  เลือก เปด(ON) หรือ ปด (OFF) 
        แลวกดปุม MENU/R เพื่อยืนยัน 
 
การเลือกภาษาบนหนาจอ  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
     4.เลือก LANGUAGE โดยการกดปุม MENU/R 
     5.กดปุม   หรือ   เลือกภาษาที่ตองการ 
        ตามดวยปุม MENU/R       
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        ความดัง SPEAKERPHONE (SPEAKER VOL)  
     5.กดปุม MENU/R หนาจอแสดงระดับที่ตั้งอยู 
     6.กดปุม  หรือ  ตั้งความดังตามตองการ  
        แลวกดปุม MENU/R เพื่อยืนยัน 
 
การตั้งเสียงเรียกเขา 
       ทานสามารถตั้งเสียงเรียกเขาและระดับความดังของสายนอก
หรือสายอินเตอรคอมภายในแยกกันได  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
     4.เลือก RING SETUP โดยการกดปุม MENU/R 
     5.กดปุม   หรือ   เพื่อเลือกระหวางสายภายนอก  
        (EXT RING) หรือ สายอินเตอรคอมภายใน (INT RING)   
        แลวกดปุม MENU/R       
    6.กดปุม  หรือ    เพื่อเลือกฟงและตั้งเสียงเรียกเขา 
        (MELODY)และระดับความดัง(VOLUME)ที่ตองการ  
     7.ตามดวยปุม MENU/R เพื่อยืนยัน 
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 การหมุนทวนเลขหมายสุดทาย 
     กดปุม    ตามดวย  เครื่องจะโทรซ้ําเลขหมายเดิม 
ทันท ี 
 
ไลดู 10 เลขหมายสุดทายที่โทรออกและการโทรออกซ้ํา     
      ในสภาวะวางสาย  กดปุม  หนาจอจะแสดงหมายเลข
โทรออกครั้งสุดทาย กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เพื่อ
ตรวจสอบหาเลขปลายทางที่ตองการ เมื่อพบ กดปุม              
เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหนาจอทันที  
 
การแสดงหมายเลขเรียกเขา 
    เมื่อมีสายเขา เครื่องจะแสดงหมายเลขเร ียกเขาบนหนาจอ
และบันทึกหมายเลขนั้นได 40 หนวยความจํา เมื่อหนวยความจํา
เต็ม ขอมูลใหมจะเขาไปบันทึกทับขอมูลที่เกาที่สุดตามลําดับ 
     เมื่อมีสายเขาและไมไดรับ เครื่องหมาย   จะปรากฏบน
หนาจอ เมื่อไลดูหมายเลขนั้นๆแลว เครื่องหมายจะหายไป 
 
การไลดูและโทรออกจากบันทกึเลขหมายเรียกเขา 
ในสภาวะวางสาย 

     1.กดปุม   
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     2.กดปุม  หรือ    เพื่อไลดู 
    3.เมื่อพบหมายเลขที่ตองการโทรออก ใหกดปุม       
        เครื่องจะโทรออกตามหมายเลขบนหนาจอโดยอัตโนมัต ิ
 
การลบขอมูลในบันทึกสายเรียกเขา 
     ขณะไลดูหมายเลขเรียกเขา เมื่อพบหมายเลขที่ตองการลบทิ้ง 
ใหกดปุม MENU/R ตามดวยปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ และ
หยุดที่ DELETE กดปุม MENU/R สองครั้ง จะมีเสียงบิ๊บยืนยัน
การลบทิ้ง (ถาตองการลบทิ้งทั้งหมดใหเลือก DELETE ALL กอน
ยืนยันการลบทิ้ง) 
 
การบันทกึสายเรียกเขาลงในสมุดโทรศัพท 
     ขณะไลดูหมายเลขเรียกเขา เมื่อพบหมายเลขที่ตองการ
บันทึก ใหกดปุม MENU/R ตามดวยปุม  หรือ  ไป
เรื่อยๆ และหยุดที่ ADD TO PB กดปุม MENU/R หนาจอจะขึ้น 
NAME? ใหปอนชื่อ ตามดวยปุม MENU/R  
ทานสามารถ แกไขหมายหมายตามตองการแลวกดปุม MENU/
R อีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ ทานสามารถเลือกเสียงเรียกเขาเฉพาะ
ตามตองการดวยการกดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ และกด
ปุม MENU/R เพื่อยืนยันจะมีเสียงตอบรับ 
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    3.กดปุม MENU/R 2 ครั้ง  
     4.เลือก ON(เปด) หรือ OFF(ปด)  แลวกดปุม MENU/R 
       ถาเลือกเปด  ใหปอน ชม : นาที (00:00 - 24:00)  
     5.กดปุม MENU/R หนาจอแสดง SNOOZE ON/OFF 
     6.กดปุม  หรือ  เลือก เปดหรือปด SNOOZE  
        แลวกดปุม MENU/R เพื่อยืนยัน 
หมายเหตุ -  เมื่อถึงเวลาทีต่ั้งปลุก จะมีเสียงเรียก  
                  กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง 
                - ถาเลือกเปด SNOOZE เมื่อถึงเวลาปลุก จะมีเสียง 
                  เรียกเปนระยะทุกๆ 10 นาที จนตั้งปด 
 
การตั้งระดับเสียงหฟูง 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTING 
    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม     
        เลือก AUDIO SETUP 
     4.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ   
       แลวเลือกวาจะตั้ง ความดังหูฟง (EARPIECE V) หรือ  
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        แลวเลือก MODIFY PIN ดวยปุม MENU/R  
       หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผานเดิม (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
     6.กดปุม MENU/R หนาจอแสดง NEW 
     7.ปอนรหัสผานใหม 4 หลัก หนาจอแสดง CONFIRM  
     8.ปอนรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวตามดวยปุม MENU/R       
 
การตั้งคาตามเดิมสําหรบัตัวฐาน 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING 
    3.กดปุม MENU/R แลวเลือก BS DEFAULT ดวยปุม  
         MENU/R หนาจอแสดง PIN? 
     4.ปอนรหัสผาน แลวกดปุม MENU/R  
    
การตั้งคาตางๆบนตัวลูก 
การตั้งปลุก 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ  เลือก HS SETTING 
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การล็อคปุมกด 
     ทานสามารถตั้งล็อคปุมกดไดเพื่อความมั่นใจในการพกพา
ภายในสถานที่ไมใหบังเอญิไปโดนปุมใดๆ โดยการกดปุม
คางไวจนคําวา HS LOCKED และ เครื่องหมาย  แสดงบน
หนาจอ  
     การปลดล็อคทําไดโดยการกดปุม   อีกครั้ง เครื่องหมาย 

 จะหายไปจากหนาจอ 
     ขณะตั้งล็อค ทานยังคงรับสายเขาไดตามปกติดวยปุม   
 
การกดปุมเรียกตัวมือถอื 
     กดปุม   ใตตัวฐาน 1 ครั้ง จะมีเสียงเรียกดังที่ตัวมอืถือทกุ
ตัวที่จดทะเบียนใชงานรวมกับตัวฐานนี้เปนระยะเวลานาน 60 
วินาที กดปุมใดๆบนตัวมือถือหรือปุม  ใตตัวฐานอีกครั้งเพื่อ
หยุดเสียง 
 
การตั้งระบบหมุนหรือกดปุม 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
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     4.เลือก DIAL MODE ตามดวยปุม MENU/R 
     5.กดปุม   หรือ   เลือกระบบกดปุม(TONE)หรือ 
        หมุน(PULSE) แลวตามดวยปุม MENU/R       
 
การใชงานแฮนดฟรีระหวางสนทนา 
       ในขณะที่สนทนาทางโทรศัพทอยู ทานสามารถปรับเปนการ
สนทนาโดยไมตองยกตัวลูกได โดยการกดปุม    เครื่องหมาย 

 จะแสดงขึ้นบนหนาจอ และกดปุมนี้ซ้ําอกีครั้งเพื่อยกเลิก 
 
การใชปุมโอนสายผานตูสาขา 
       ในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท กดปุม MENUA/R คําวา R 
จะแสดงบนหนาจอ สําหับใชงานกับบริการเฉพาะของชุมสาย
หรือตูสาขา PABX 
 
แผนผังรายการตางๆในเมน ู 
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        ยกเลิก แลวตามดวยปุม MENU/R       
หมายเหตุ - ถาเลือกหมายเลขตัวลูกที่ไมไดลงทะเบียนกับตัว 
                   ฐานนี้หรือตัวลูกที่ถืออยู จะมีเสียงเตือน 
                - ตัวลูกที่ถูกยกเลิกแลวจะอยูในสภาพที่ยงัไมได 
                  ลงทะเบียน 
 
การตั้งคา FLASH 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ 
       แลวเลือก FLASH TIME ดวยปุม MENU/R  
     5.กดปุม   หรือ   เลือกคา SHORT หรือ LONG  
        แลวตามดวยปุม MENU/R       
 
การเปลี่ยนรหัสผาน 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวยปุม  หรือ  
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     6.กดปุม MENU/R หนาจอแสดง CONFIRM? 
     7.กดปุม MENU/R อีกครั้งเพื่อยืนยันหรือ 
        กดปุม  เพื่อยกเลิกการลบ 
หมายเหตุ -ถาตองการลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท  
                   ใหเลือก DELETE ALL  ในขั้นตอนที่ 4 และ 
                   ทําขั้นตอนตอไปเหมือนลบทีละรายการ 
                 -ถาตองการดูสถานะของสมุดโทรศัพท ใหเลือก PB  
                  STATUS ในขั้นตอนที่ 4 ตามดวยปุม MENU/R 
 
การตั้งคาตางๆบนตัวฐาน 
การยกเลิกตัวลูก(กรณีที่มีตัวลูกหลายตัว) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING 
    3.กดปุม MENU/R แลวเลือก TERMINATE HS ตามดวย 
        ปุม MENU/R หนาจอแสดง PIN? 
     5.ปอนรหัสผาน (ที่มากับโรงงานคือ 0000) 
     6.กดปุม MENU/R  
     7.กดปุม   หรือ   เลือกหมายเลขตัวลูกที่ตองการ 
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สมุดโทรศัพท 
การบันทกึหมายเลข (50 หนวยความจํา) 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก PHONEBOOK 

    3.กดปุม MENU/R ตามดวย  หรือ    
     4.เลือก ADD ENTRY  ตามดวยปุม MENU/R 
      หนาจอแสดง NAME? 

     5.ปอนชื่อตามดวยปุม MENU/R 
       หนาจอแสดง NUMBER? 

ตัวอักษรเรียงตามลําดับที่กด ปุมกด 
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    6.ปอนหมายเลขปลายทาง ตามดวยปุม MENU/R 
       ถาตองการกําหนดเสียงเรียกเขาโดยเฉพาะใหกบัหมายเลข 
        นี้ ใหกดปุม   หรือ   เลือกเสียงที่ตองการ 
        กอนยืนยันดวยปุม MENU/R  
หมายเหตุ - การกําหนดเสียงเรียกเขาเฉพาะ(VIP)นี้บันทึกได 9  
                    หมายเลข 
                  - ขณะปอนหมายเลขและชื่อ หากปอนผิดใหใช  
                    ปุม  เพื่อลบทิ้งแลวแกไขใหม 
 
การไลดูและโทรออกจากบันทกึในสมุดโทรศัพท 
     ทานสามารถเขาดูบันทึกในสมุดโทรศัพทไดดังนี้ 
     1.ในสภาวะวางสาย กดปุม   
      2.กดปุม  หรือ  เพื่อไลหาชื่อที่ตองการ 
     3.กดปุม MENU/R เพื่อดูหมายเลข หรือ กดปุม    เพื่อ 
         โทรออกทันที 
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การแกไขรายการในสมดุโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม   เลือก PHONEBOOK 
    3.กดปุม MENU/R ตามดวย    
     4.เลือก CHANGE ENTRY  ตามดวยปุม MENU/R 
      หนาจอแสดงชื่อ 
     5.กดปุม  หรือ  เพื่อไลหาชื่อที่ตองการแกไข 
     6.กดปุม MENU/R แลวเขาแกไขชื่อ และ/หรือหมายเลข 
       และ/หรือ เสียงเรียกเขาเฉพาะเหมือนขั้นตอนบันทึก 
 
การลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กดปุม MENU/R 
     2.กดปุม   เลือก PHONEBOOK 
    3.กดปุม MENU/R ตามดวย   
     4.เลือก DELETE ENTRY  โดยการกดปุม MENU/R 
      หนาจอแสดงชื่อ 
     5.กดปุม  หรือ  เพื่อไลหาชื่อที่ตองการลบทิ้ง 


