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FORTH DAT-800A, DAT-800B ออกแบบมาใหเหมาะสมกับงาน
โดยสามารถโปรแกรม และเลือก SWITCH ตามลักษณะการใชงาน
รูปดานหนาเครื่อง

- SWITCH DAY-NITE
เปนการเลือกใหเครื่องอยูในโหมด เวลาทําการ(DAY)
หรือ อยูในโหมด เวลาปดทําการ(NIGHT)
- SWITCH USE-OFF
เปนการกําหนดใหเครื่องอยูในสภาวะทํางาน หรือไมทํางาน
- SWITCH OPER-OFF
เปนการเลือกใหเครื่อง มีโอเปอรเรเตอร หรือ ไมมีโอเปอรเรเตอร ในกรณีเลือก OFF แลว
ถามีการตั้งโอเปอรเรเตอร ในฟงกชั่น [141] และ โอเปอรเรเตอรสํารอง ในฟงกชั่น [142]
แลวจะถือวา โอเปอรเรเตอรสํารอง ในฟงกชั่น [142] เปนโอเปอรเรเตอรแทน
- SWITCH AUTO-MANUAL
เลือก AUTO เปนการเลือกใหเครื่องทํางานแบบอัตโนมัติ ในการเปลี่ยน MODE DAY,
NIGHT ถาเลือก MANUAL เปนการเลือกใหเปลี่ยนโหมดการทํางานตาม SWITCH DAY-NITE
เทานั้น

รูปดานหลังเครื่อง
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- DC 12V
เปนชองเสียบ ไฟตรง 12VDC จากภายนอก
- COMPUTER / PRINTER
เปนชองสําหรับตอกับ คอมพิวเตอร หรือ เครื่องพิมพ (RS-232)
- PABX
เปนชองสําหรับตอกับ ตูสาขาโทรศัพท (RS-232)
- LINE 1 และ LINE 2
เปนชองเสียบ สําหรับ สายโทรศัพทที่เปนเบอรภายในของตูสาขาฯ
ตารางแสดงสถานะของไฟ แสดงสถานะบนหนาปดเครื่อง
OPERATE DAY/NIT NOON DAT LINE LINE
ความหมาย
E
/
A
1
2
EMG
กระพริบ
เครื่องพรอมทํางาน
ดับ
ปดเครื่อง
ชวงกลางวัน
ติด
(DAY MODE)
ชวงกลางคืน
ดับ
(NIGHT MODE)
ติด
ติด
ชวงพักเที่ยง
(NOON MODE)
กระพริบถี่
กําลังโปรแกรม
ติด
มีการอัดขอความ
ฉุกเฉินทั้ง 2 LINE
กระ
มีการอัดขอความ
พริบ
ฉุกเฉิน LINE เดียว
ติด
สายที่ 1 ของเครื่อง
กําลังทํางาน
กระ
สัญญาณกระดิ่งที่สาย 1
พริบ
หรือ ERROR
ติด
สายที่ 2 ของเครื่อง
กําลังทํางาน
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กระ
พริบ

สัญญาณกระดิ่งที่
สาย 2 หรือ ERROR

ขั้นตอนการตอ
- เตรียมเบอรภายใน (EXTENSION) 2 เบอร จากตูสาขาโทรศัพท
- นําเบอรภายใน 2 เบอร มาตอเขาที่ LINE 1 และ LINE 2 ของ FORTH DAT800A,B

การโปรแกรมสามารถทําได 3 วิธี
1. ใชหมายเลขเบอรภายใน เรียกเขามาที่เบอรภายในที่ตอไวกับ DAT800A,B
LINE 1หรือ LINE 2 ก็ได
- ตองการโปรแกรม 2 ชองพรอมกัน จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “0” กอน เปน
อับดับแรก แลวถึงจะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
- ตองการโปรแกรม LINE1 จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “1” กอน เปนอับดับแรก แลว
ถึงจะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
- ตองการโปรแกรม LINE 2 จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “2” กอน เปนอับดับแรก
แลวถึงจะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
- ในกรณี ที่ตั้งฟงกชั่น [100] เปน”1” หรือ “2” สามารถโปรแกรม LINE 1 โดยเรียก
เขาที่ LINE 1 ไดเลย และจะโปรแกรม LINE 2 เรียกเขาที่ LINE 2 ไดเลย
2. ใชสายนอกเรียกเขา
- ตองการโปรแกรม 2 ชองพรอมกัน จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “0” กอน เปน
อับดับแรก แลวถึงจะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
- ตองการโปรแกรม LINE1 จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “1” กอน เปนอับดับแรก แลวถึง
จะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
- ตองการโปรแกรม LINE 2 จะตองตั้ง ฟงกชั่น [100] เปน “2” กอน เปนอับดับแรก แลว
ถึงจะโปรแกรมฟงกชั่นอื่นๆ ตอ
3. การโปรแกรมผาน ทาง COMPUTER
เปนการใช SOFTWEAR ของทางบริษัท โปรแกรมผานทาง COMPUTER
ขั้นตอนการโปรแกรม DAT800A, B
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เมื่อโทรเขามาจะไดยิน ขอความทักทายจากเครื่อง แลวกด “ * “ ตามดวยรหัสผาน 4 หลัก
(XXXX) จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวตามดวย FUNCTION ที่ตองการจะโปรแกรม
- รหัสผาน 4 หลัก(xxxx) ของเครื่องที่ออกมาจากโรงงานจะเปน “0000”
- ถาไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ หมายความวา เครื่องอยูในโหมดการโปรแกรม พรอมที่
จะรับ หมายเลข ฟงกชั่นตางๆ ที่ตองการโปรแกรม (3 หลัก)
- จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ เมื่อเขาฟงกชั่น (3หลัก) ที่ตองการแลว สามารถโปรแกรม
ไดทันที เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้นแลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ

กรณีตั้งรหัสผานของระบบในฟงกชั่น [155] เปนรหัสใหมแลวจําไมได
ในกรณีที่มีการตั้งรหัสผาน(Pass Word) ของเครื่องเปนรหัสใหมแลวจําไมไดจะตองทําดังนี้
โทรเขาที่เครื่องเมื่อไดยินคําทักทายแลวกด “*1234”เครื่องจะพูดหมายเลข 6 หลักแลัวจด
หมายเลข 6 หลักไว แลวโทรมาที่บริษัทและพรอมกับบอกหมายเลข 6 หลัก ที่เครื่องพูดออกมา
เพื่อรับรหัสผาน 4 หลักเพื่อเขาโปรแกรมแลวทําการเปลี่ยนรหัสใหมในฟงกชั่น [155]
หมายเหตุ
การตั้งคาในฟงกชั่น [110,111,112,113,114,115] ตั้งชองใดก็ไดชองเดียวเครื่องจะถือวา
เปนการตั้งทั้งสองชอง

ฟงกชั่นการโปรแกรมมีดังนี้
[100] การตั้ง โปรแกรมเลือกชองในการโปรแกรม (SELEC LINE PROGRAM) (0-2)
สามารถกําหนดให โปรแกรมไดทีละชอง หรือ สองชองพรอมกันโดย
กําหนดเปน “0” เปนการโปรแกรมสองชองพรอมกัน
กําหนดเปน “1” เปนการโปรแกรมชองที่ 1
กําหนดเปน “2” เปนการโปรแกรมชองที่ 2
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”100” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
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(x) คือ คาที่จะปอน (0-2)
ตัวอยาง ตองการโปรแกรมสองชองพรอมกัน
ทําไดโดย กดหมายเลข”100”แลวตามดวยคาที่จะปอนคือ หมายเลข”0”
หมายเหตุ ในกรณีมีการเคลียรระบบจากฟงกชั่น [199] เครื่องจะเซตคาในฟงกชั่น [100] เปน
“0”.

[101]

บันทึกคําพูดทักทายเวลากลางวัน (DAY GREETING)

เปนการบันทึกขอความทักทายที่คุณตองการให FORTH DAT-800A,B กลาวทักทายในชวงเวลา
กลางวัน ( เวลาทําการ)
มีขั้นตอนดังนี้ กดหมายเลข “101” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง เมื่อสิ้น
สุดคําพูด แลวใหกด ”#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนานถึง60 วินาที
ตัวอยางคําพูด “สวัสดีคะ ที่นี่บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด”

[102] บันทึกคําพูดทักทายเวลาพักกลางวัน (NOON GREETING)
เปนการบันทึกขอความทักทายที่คุณตองการใหทักทายในชวงเวลาพักกลางวัน
มีขั้นตอนดังนี้ กดหมายเลข “102” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง เมื่อสิ้น
สุดคําพูด แลวใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนานถึง 60 วินาที
ตัวอยางคําพูด “สวัสดีคะ ที่นี่บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด ขณะนี้เปนชวงพัก
เที่ยง”
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[103] บันทึกคําพูดทักทายเวลากลางคืน (NIGHT GREETING)
เปนการบันทึกขอความทักทายที่ตองการใหทักทายในชวงเวลากลางคืน(เวลาปดทําการ)
มีขั้นตอนดังนี้ กดหมายเลข “103” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง เมื่อสิ้น
สุดคําพูด แลวใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนานถึง 60 วินาที
ตัวอยางคําพูด “สวัสดีคะ ที่นี่บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด ขออภัยคะ ขณะนี้
นอกเวลาทําการ”

[104] บันทึกคําพูดทักทายในชองเสียงสํารองที่ 1 (DEPARTMENT INDEX CHANAL 1)
เปนการกลาวคําทักทายในชองเสียงสํารองที่ 1 เมื่อมีการกดหมายเลข DEPARTMENT INDEX
ในฟงกชั่น [147] หรือตองการใหพูดชวงเวลาไหนสามารถกําหนดไดในในฟงกชั่น [148]
ขั้นตอนการบันทึก กดหมายเลข “104” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง
เมื่อสิ้นสุดคําพูด แลวใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนาน 60
วินาที
ตัวอยางคําพูด “กด 4 เพื่อติดตอแผนกขาย กด 5 เพื่อติดตอฝายบริการ กด 6 เพื่อติดตอแผนก
การเงิน ”
หมายเหตุ ถาตั้งคาในฟงกชั่น [148] เปน 1, 2 หรือ 3 เครื่องจะเอาคําทักทายในชอง
เสียงสํารองที่ 1 มาพูดตอทายคําทักทาย ในชวงเวลาตางๆ ตามหมายเลขที่กําหนดใน
ฟงกชั่น [148]
และในกรณีมีการกดรหัสหมายเลขเพื่อติดตอแผนกตางๆ ตามขอความในชองเสียงสํารองที่ 1
จะตองโปรแกรมในฟงกชั่น [172], [173], [174] ดวย
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[105] บันทึกคําพูดทักทายในชองเสียงสํารองที่ 2 (DEPARTMENT INDEX CHANAL 2)
เปนการกลาวคําทักทายในชองเสียงสํารองที่ 2 เมื่อมีการกดหมายเลข DEPARTMENT
INDEX ในฟงกชั่น [147] และจะตองกําหนดฟงกชั่น [148] เปน 4 เทานั้น
ขั้นตอนการบันทึก กดหมายเลข “105” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง
เมื่อสิ้นสุดคําพูด แลวใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนาน 60
วินาที
ตัวอยางคําพูด “press 4 contact to sell department press 5 contact to service
department press 6 contact to account department ”
หมายเหตุ จะใหมีการพูดคําทักทายในชองเสียงสํารองที่ 2 จะตองกําหนดฟงกชั่น [148]
เปน 4 เทานั้น และในกรณี มีการกดรหัสหมายเลขเพื่อติดตอแผนกตางๆ ตามขอความ
ใน ชองเสียงสํารองที่ 2 จะตองโปรแกรมในฟงกชั่น [172],[173],[174] ดวย

[106] บักทึกคําทักทายคําพูดฉุกเฉิน (EMERGENCY)
เปนการบันทึกคําทักทายในกรณีที่เปนวันหยุด หลายๆ วัน ติดตอกัน เมื่อบันทึกคําทักทายใน
ชวงนี้แลว เครื่อง FORTH DAT800A,B จะดึงเอาคําพูดมาทักทายตลอด 24 ชั่วโมง จนกวาจะมี
การลบคําพูดฉุกเฉินออกในฟงกชั่น [107]
ขั้นตอนการบันทึก กดหมายเลข “106” จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียง
เมื่อสิ้นสุดคําพูดแลว ใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงไดนาน 60
วินาที
ตัวอยางคําพูด “สวัสดีคะ ที่นี่บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด ขออภัยคะ บริษัทฯ
หยุดทําการเปนเวลา 3 วัน จะเปดทําการในวันจันทรที่ 27 คะ”
[107] บันทึกคําทักทายในวันหยุดวันพิเศษ (HOLIDAY)
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เปนการบันทึกคําทักทายที่คุณตองการให FORTH DAT-800A,B กลาวทักทายในชวง
วันหยุดวันพิเศษ
ขั้นตอนการบันทึก กดหมายเลข “107” จะไดยินสัญญาณดัง 1 บีฟ แลวเริ่มบันทึกเสียงเมื่อสิ้น
สุดคําพูดใหกด “#” แสดงวาสิ้นสุดการบันทึกคุณสามารถบันทึกเสียงไดนาน 60 วินาที
ตัวอยางคําพูด “สวัสดีคะที่นี่ บริษัทจีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด วันนัเปนวันหยุดวัน
พิเศษ บริษัทปดทําการ 1 วัน ”
หมายเหตุ จะใหมีการพูดคําทักทายในวันหยุดวันพิเศษนี้ออกมาจะตองตั้งวันหยุดวันพิเศษใน
ฟงกชั่น [115] ดวย
[109] การลบคําทักทาย DELETE GREETING (0-5)
ลบคําทักทายเวลากลางวัน (DAT GREETING) ใหกดหมายเลข “0”
ลบคําทักทายเวลาพักกลางวัน (NOON GREETING) ใหกดหมายเลข “1”
ลบคําทักทายเวลากลางคืน (NIGHT GREETING)
ใหกดหมายเลข “2”
ลบคําทักทายในชองเสียสํารองที่ 1 (DEPARTMENT INDEX CHANAL 1) ใหกดหมายเลข “3”
ลบคําทักทายในชองเสียสํารองที่ 2 (DEPARTMENT INDEX CHANAL 2) ใหกดหมายเลข “4”
ลบคําทักทายคําพูดฉุกเฉิน (EMERGENCY) ใหกดหมายเลข “5”
ลบคําทักทายวันหยุดวันพิเศษ (HOLIDAY) ใหกดหมายเลข “6”
มีขั้นตอนดังนี้ กดหมายเลข “107 ” แลวกดหมายเลข (0-5)เพื่อลบขอความที่ตองการ
ตัวอยาง ตองการลบ คําทักทายคําพูดฉุกเฉิน ทําไดโดย กดหมายเลข “107 ” แลวตามดวย
หมายเลข ”5”

[110] การตั้ง วัน วันที่ เดือน ค.ศ.(CURRENT DATE)(1-7, 01-31, 01-12, XX)
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เปนการกําหนด วัน วันที่ เดือน ค.ศ. ในปจจุบัน ใหปอน 7 หลัก โดยกําหนด 1 เปนวันอาทิตย
จนถึง 7 เปนวันเสาร ตามลําดับ
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “110” แลวตามดวยคามี่จะปอน (x xx xx xx)
x หลักที่หนึ่ง คือ วัน(1=อาทิตย, 2=จันทร, 3=อังคาร, 4=พุธ, 5=พฤหัสสบดี, 6=ศุกร,7=เสาร)
xx หลักทีสอง ,สาม คือ วันที (01-31)
xx หลักที่ สี่, หา คือ เดือน (01-12)
xx หลักที่ หก,เจ็ด คือ ค.ศ. (xx)
ตัวอยาง
วันจันทร ที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1998 คาที่ปอนลงไปคือ “2 22 06 98”
กรณี ค.ศ. 2000 ใหโปรแกรมเปน 00

[111] การตั้ง เวลาในขณะปจจุบัน (CURRENT TIME) (HHHH-2359)
เปนการกําหนดเวลาในปจจุบัน ใหปอน 4 หลัก
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “111” แลวตามดวยคามี่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
08:30 am คาที่ปอนคือ “0830”
01:15 pm คาที่ปอนคือ “1315”

[112] การตั้ง เวลาพักกลางวัน (NOON BREAK TIME) (0-7, HHHH-HHHH)
เปนการกําหนดเวลาพักกลางวัน ใหปอน 9 หลัก และติดตั้งใหครบทุกวันของวันทําการโดย
กําหนด
(1=อาทิตย, 2=จันทร, 3=อังคาร, 4=พุธ, 5=พฤหัสสบดี, 6=ศุกร,7=เสาร) และ (0 คือทุกวัน)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “112” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x xxxx xxxx)

9

PABX THAI CO.,LTD. Tel: 0-2542-4227, Mobile: 08-1345-1929

x หลักที่ หนึ่ง คือ วัน (0-7)
xxxx หลักที่ สอง,สาม,สี่,หา คือ เวลาเริ่มพักเที่ยง
xxxx หลักที่ หก,เจ็ด,แปด,เกา คือ เวลาสิ้นสุดพักเที่ยง
วิธีที่ 1
เวลาพักกลางวันของวันจันทร คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “212001300”
เวลาพักกลางวันของวันอังคาร คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “312001300”
เวลาพักกลางวันของวันพุธ
คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “412001300”
เวลาพักกลางวันของวันพฤหัสบดี คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “512001300”
เวลาพักกลางวันของวันศุกร คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “612001300”
เวลาพักกลางวันของวันเสาร คือ 12:00-13:00 น. โดย กด “112”
แลวกด “712001300”
วิธีที่ 2
เวลาพักกลางวันของทุกวัน คือ 12:00-13:00น. โดยกด “112” แลวกด “012001300”

[113] การตั้ง ชวงเวลาทําการ (TO SET BUSINESS HOURS)(0-7, HHHH-HHHH)
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เปนการกําหนดชวงเวลาทําการ ใหปอน 9 หลัก และตองติดตั้งใหครบทุกวันของวันทําการโดย
กําหนด (1=อาทิตย, 2=จันทร, 3=อังคาร, 4=พุธ, 5=พฤหัสสบดี, 6=ศุกร,7=เสาร) และ (0 คือ
ทุกวัน)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข”113” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x xxxx xxxx)
x หลักที่ หนึ่ง คือ วัน (0-7)
xxxx หลักที่ สอง,สาม,สี่,หา คือ เวลาเริ่มเปดทําการ
xxxx หลักที่ หก,เจ็ด,แปด,เกา คือ เวลาสิ้นสุดทําการ
วิธีที่ 1
เวลาทําการของวันจันทร
แลวกด “208001700”
เวลาทําการของวันอังคาร
แลวกด “308001700”
เวลาทําการของวันพุธ
แลวกด “408001700”
เวลาทําการของวันพฤหัสบดี
แลวกด “508001700”
เวลาทําการของวันศุกร
แลวกด “608001700”
เวลาทําการของวันเสาร
แลวกด “708001200”
วิธีที่ 2
เวลาทําการของทุกวัน
แลวกด “008001700”
เวลาทําการของวันเสาร
แลวกด “708001200”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-12:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00-17:00 น.

โดย กด “113”

คือ 08:00 – 12:00 น. โดยกด“113”
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[114] การตั้ง วันทําการในสัปดาห (TO SET BUSINESS WORKING DAY)
เปนการกําหนดวันทําการในสัปดาห ใหปอนคา 7 หลัก (เริ่มวันอาทิตยเปนหลักแรกเรียงตาม
ลําดับจนถึงวันเสารเปนหลักสุดทาย) โดย 0= วันปดทําการ,
1= วันเปดทําการ
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “114” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxxxxx)
ตัวอยาง
วันทําการคือ วันจันทร ถึง วันเสาร และวันอาทิตยปดทําการ คาที่ปอนคือ “0111111”

[115] การตั้งวันหยุดวันพิเศษ (HOLIDAY) (01-50,01-31,01-12)
เปนการตั้งวันหยุดวันพิเศษภายในป เมื่อตั้งวันหยุดวันพิเศษแลว FORTH DAT-800A,B จะเอา
คําพูดทักทายใน ฟงกชั่น [107] ออกมาทักทาย สามารถตั้งไดถึง 50 วัน ในรอบ 1 ป โดยปอน
คา 6 หลัก
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”115” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xx xx)
xx ตําแหนงที่หนึ่งและสอง คือ ตําแหนงที่จะเก็บ (01-50)
xx ตําแหนงทีสามและสี่ คือ วันที่เปนวันหยุดพิเศษ (01-31)
xx ตําแหนงที่หาและหก คือ เดือนของวันที่เปนวันหยุดพิเศษ (01-12)
ตัวอยาง
วันหยุด วันแรงงาน คือวันที่ 1 พฤษภาคม คาที่ปอนคือ “010105”
[120] การตั้ง กระดิ่ง เรียกจากสายนอก (TRUNK LINE RING) (1-9)
เปนการกําหนดจํานวนของกระดิ่งที่เรียกเขาจากสายนอก ตั้งแต 1 กระดิ่งจนถึง 9 กระดิ่ง แลว
FORTH DAT800A,B จะรับที่จํานวนการดังของกระดิ่งจากการโปรแกรม (1-9)
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รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”120” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
x คือ จํานวนกระดิ่งที่เรียกเขา(1-9)
ตัวอยาง
ตองการใหดัง 1 กระดิ่ง แลวรับทันที คาที่ปอนคือ “1”
ตองการใหดัง 5 กระดิ่ง แลวรับทันที คาที่ปอนคือ “5”
[121] การตั้งจํานวนกระดิ่งที่เรียกหมายเลขภายใน (EXTENSION RING)(1-9)
เปนการกําหนดจํานวนครั้งของกระดิ่งเรียกหมายเลขภายในที่ตองการ แลวไมมีผูรับสายตาม
จํานวนของกระดิ่งที่ตั้งไว FORTH DAT800A,B จะกลับไปบอกผูโทรเขามาวาไมมีคนรับสาย
สามารถตั้งไดตั้งแต (1-9) กระดิ่ง
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”121” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
x คือ จํานวนกระดิ่งที่เรียกหมานเลขภายใน (1-9)
ตัวอยาง เมื่อมีการโทรเขามาแลวกดหมายเลขภายใน แลวไมมีผูรับสายภายใน “5” กระดิ่ง
FORTH DAT800A,B จะกลับไปบอกผูโทรเขามาวาไมมีคนรับสาย
ทําไดโดย กดหมายเลข “121” แลวกดหมายเลข”5”
หมายเหตุ ฟงกชั่น [121] จะทํางานได จะตองตั้ง ฟงกชั่น [150] และ [151] ใหเปน “1” เทานั้น
[122] การตั้งเรียกสายที่ไมวาง (BUSY TONE ATTEMPT) (1-9)
เปนการกําหนดจํานวนครั้งที่ให FORTH DAT800A,B พยายามโอนสายไปยังสายหมายเลข
เบอรภายในที่เรียกจากสายนอกแลวหมายเลขนั้นไมวาง ตามจํานวนครั้งที่ตั้งไว แลวถึงจะกลับ
ไปบอกยังผูโทรที่โทรเขามา วา” หมายเลขที่ทานเรียกไมวางกรุณากดเครื่องหมาย “#” เพื่อคอย
สาย สามารถกําหนดไดตั้งแต (1-9 )ครั้ง
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”122” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
x คือ จํานวนครั้งที่โอนสาย (1-9)
ตัวอยาง
ตองการให FORTH-DAT800A,B พยายามโอนสายไปยังหมายเลขที่เรียกจากสายนอกแลว
หมายเลขนั้นไมวาง เปนจํานวน 1 ครั้ง ทําไดโดย กดหมายเลข “122” แลวกดหมายเลข “1”
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[123] การตั้ง คาของ FLASH ครั้งที่ 1 (FIRST FLASH) (0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดชวงเวลาในการกดที่วางหู (คา FLASH TIME) ของระบบตูสาขาใชในการโอน
สาย จะตองปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”123” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
คา FLASH TIME ในการโอนสายของตูโทรศัพทมีคา 1000 MS คาที่ปอนคือ “1000”
[124] การตั้งคาของ FLASH ครั้งที่ 2 (SECOND FLASH) (0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดชวงเวลาในการกดที่วางหู (คา FLASH TIME) ครั้งที่ 2 เปนการเรียกสายกลับ
เมื่อโอนสายไปแลว สายไมวางหรือไมมีผูรับสาย จะตองปอนใหครบ 4 หลักถาไมครบ 4 หลักให
ใส “0” นําหนา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”124” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
คา FLASH TIME ครั้งที่ 2 ในการดึงสายกลับของตูโทรศัพทมีคาเทากับ 1200 ms คาที่ปอน
“1200”
[125] การตั้งคา หยุดชั่วคราว (PAUSE) (0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดชวงเวลาหยุดของตัวแปรในฟงกชั่น [160], [161], [162], [163] เพื่อใชในกรณี
หยุดคอยตามเวลาที่กําหนด แลวคอยดําเนินหนาที่นั้นตอไป ตัวเลขที่โปรแกรมจะตองปอนให
ครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”125” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให ชวงเวลาหยุดของตัวแปรในฟงกชั่น [160], [161], [162], [163]
เปนเวลา 500 ms ทําไดโดย กดหมายเลข “125”แลวกดหมายเลข”0500”
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[130] การตั้งชวงเวลาเปดของสัญญาณเรียก วางครั้งที่ 1 (FIRST RING BACK TIME ON)
(0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดความยาวของการดังของสัญญาณเรียกกลับลูกแรกของตูสาขาฯ นั้น จะตองปอน
ใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”130” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให FIRST RINGBACK TIME ON เทากับ 500 ms คาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[131] การตั้ง ชวงเวลาปดของสัญญาณเรียกวางครั้งที่ 1 (FIRST RINGBACK TIME OFF)
(0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดความยาวของการหยุดดังของสัญญาณเรียกกลับลูกแรกของตูสาขาฯ นั้น จะตอง
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ปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”131” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให FIRST RINGBACK TIME OFF เทากับ 250 MS ตั้งคาที่ปอนคือ “0250”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[132] การตั้งชวงเวลาเปดของสัญญาณเรียกวางครั้งที่ 2
(SECOND RINGBACK TIME ON) (0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดความยาวของการดังของสัญญาณเรียกกลับลูกที่สองของตูสาขา ฯ นั้น จะตอง
ปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”132” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
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ตัวอยาง
ตองการให SECOND RINGBACK TIME ON เทากับ 500 MS คาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[133] การตั้งชวงเวลาปดของสัญญาณเรียกวางครั้งที่ 2 (SECOND RINGBACK TIME
OFF)
(0000-9999)(ms)
เปนการกําหนดความยาวของการหยุดดังของสัญญาณเรียกกลับลูกที่สองของตูสาขา ฯ นั้น จะ
ตองปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”133” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให SECOND RINGBACK TIME OFF เทากับ 2750 MS ตั้งคาที่ปอนคือ “2750”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[134]

การตั้งชวงเวลาเปดของสัญญาณเรียกไมวางครั้งที่ 1
(FIRST BUSY TONE TIME ON) (0000-9999)(ms)

เปนการกําหนดความยาวของการดังของสัญญาณเรียกไมวางลูกแรกของตูสาขา ฯ นั้น จะตอง
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ปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”134” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให FIRST BUSY TONE TIME ON เทากับ 500 MS ตั้งคาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[135]

การตั้งชวงเวลาปดของสัญญาณเรียกไมวาง ครั้งที่ 1
(FIRST BUSY TONE TIME OFF) (0000-9999)(ms)

เปนการกําหนดความยาวของการหยุดดังของสัญญาณเรียกไมวางลูกแรกของตูสาขา ฯ นั้น จะ
ตองปอนใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”135” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
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ตัวอยาง
ตองการให FIRST BUSY TONE TIME OFF เทากับ 500 MS ตั้งคาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง
[136]

การตั้งชวงเวลาเปดของสัญญาณเรียกไมวางครั้งที่ 2
(SECOND BUSY TONE TIME ON) (0000-9999) (ms)

เปนการกําหนดชวงเวลาการดังของสัญญาณเรียกไมวางลูกที่สองของตูสาขา ฯ นั้น จะตองปอน
ใหครบ 4 หลัก ถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”136” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให SECOND BUSY TONE TIME ON เทากับ 500 MS คาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[137]

การตั้งชวงเวลาปดของสัญญาณเรียกไมวางครั้งที่ 2
(SECOND BUSY TONE TIME OFF) (0000-9999) (ms)

เปนการกําหนดชวงเวลาการหยุดดังของสัญญาณเรียกไมวางลูกที่สองของตูสาขา ฯ นั้น จะตอง
ปอนใหครบ 4 หลักถาไมครบ 4 หลักใหใส “0” นําหนา
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รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”137” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการให SECOND BUSY TONE TIME OFF เทากับ 500ms คาที่ปอนคือ “0500”
• ถาตั้งเปน “0000” จะถือวาไมไดตั้ง

[138]

การตั้ง ชวงเวลาของสัญญาณเรียกวางแบบอัตโนมัติ
(AUTOMATIC DETEC RING BACK)

เปนการตั้งสัญญาณเรียกกลับแบบอัตโนมัติ
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”138” แลวกดหมายเลขเบอรภายในที่วาง (xxxx) แลวกด
# ปดทาย
ทําไดโดย
กดหมายเลข “138” แลวกดเรียกหมายเลขเบอรภายในที่วาง(xxxx)แลกด “#”ปดทายก็
จะมี RING BACK TONE กลับมาแลว FORTH-DAT800A, B จะทําการเลียนแบบสัญญาณ
RING BACK TONE โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแลวจะมีสัญญาณดัง 2 บีฟ
หมายเหตุ ถาเบอรภายในที่กดเรียกไปนั้นไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ตอทาย เชน 12#, 111#
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[139]

การตั้ง ชวงเวลาของสัญญาณเรียกไมวางแบบอัตโนมัติ
(AUTOMATIC DETEC BUSY TONE)

เปนการตั้งสัญญาณเรียกไมวาง แบบอัตโนมัติ
ทําไดโดย
กดหมายเลข “139” แลวกดเรียกหมายเลขเบอรภายในที่ไมวาง(xxxx) แลวกด “#”ปด
ทาย ก็จะมีสัญญาณ BUSY TONE กลับมา แลว FORTH-DAT800A,B จะทําการเลียนแบบ
สัญญาณ BUSY TONE โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะมีสัญญาณดัง 2 บีฟ
หมายเหตุ ถาเบอรภายในที่กดเรียกไปนั้นไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ตอทาย เชน 12#, 111#

[140] การตั้ง รหัสหมายเลขพนักงานรับสาย (OPERATOR ID)(0-9999)
เปนการตั้งรหัส หรือหมายเลขที่จะกดไปหา OPERATOR สามารถตั้งไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาตั้ง
ไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”140” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
เมื่อมีการโทรเขามาตองการใหกด “0” เพื่อติดตอ OPERATOR ทําไดโดยกดหมาย
เลข”140”แลวกดหมายเลข “0#”
ถามีการโทรเขามา FORTH –DAT800A,B จะพูดขอความ “กรุณากดหมายเลขเบอรภายในที่
ทานตองการติดตอ หรือกด “0” เพื่อติดตอ OPERATOR”
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หมายเหตุ ตองโปรแกรม ฟงกชั่น [141],[142],[143],[144] ดวย

[141] การตั้งหมายเลขพนักงานรับสายในชวงเวลาทําการ
(OPERATER EXTENSION)(0-9999)
เปนการกําหนดหมายเลขภายในใดๆ ใหเปนพนักงานรับสาย (OPERATOR) ในชวงเวลาทําการ
ตั้งไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาหมายเลขเบอรภายในไมครบ 4 หลักใหกด “#” ปดทาย)
เมื่อมีการโทรเขามา แลวมีการกดหมายเลขตามฟงกชั่น [140] ก็จะเหมือนเปนการกด
เบอร ของหมายเลขภายในที่กําหนดใหเปนโอเปอรเรเตอร นั่นเอง
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “141” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
xxxx คือ หมายเลขเบอรภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลขภายใน 101 เปน OPERATOR ในชวงเวลาทําการ ทําไดโดยกด
หมายเลข”141แลวกดหมายเลข “101#”

[142]

การตั้ง หมายเลขสํารองของพนักงานรับสายในชวงเวลาทําการ
(OPERATER BACKUP EXTENSION) (0-9999)

เปนการกําหนดใหหมายเลขภายในใดๆ เปนพนักงานรับสายสํารองในชวงเวลาทําการ ในกรณี
ไมสามารถติดตอหมายเลขภายในที่ตั้งใหเปน OPERATOR ในฟงกชั่น [141] ได แลวหมายเลข
สํารองของพนักงานรับสายจะรับสายแทน สามารถตั้งไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาหมายเลขเบอร
ภายในไมครบ 4 หลักใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”142” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
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xxxx คือ หมายเลขเบอรภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลข 102 เปนพนักงานรับสายสํารองในชวงเวลาทําการ ทําไดโดย
กดหมายเลข”142”แลวกดหมายเลข “102#”

[143]

การตั้ง หมายเลขพนักงานรับสายในชวงเวลาปดทําการ
(NIGHT OPERATER EXTENSION) (0-9999)

เปนการกําหนดหมายเลขภายในใดๆ ใหเปนพนักงานรับสายในชวงเวลาปดทําการ สามารถตั้ง
ไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาหมายเลขเบอรภายในไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”143” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
xxxx คือ หมายเลขเบอรภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลขภายใน 101 เปนพนักงานรับสายในชวงเวลาปดทําการ ทําไดโดย
กดหมายเลข ”143” แลวกดหมายเลข “101#”

[144]

การตั้ง หมายเลขสํารองของพนักงานรับสายในชวงเวลาปดทําการ
(NIGHT OPERATER BACKUP EXTENSION) (0-9999)

เปนการกําหนดหมายเลขภายในใดๆ เปนเลขหมายสํารองของพนักงานรับสายในชวงเวลาปด
ทําการ ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหมายเลขภายในที่ตั้งใหเปนโอเปอรเรเตอรในชวงเวลาปดทํา
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การในฟงกชั่น [143] ได แลวหมายเลขสํารองของพนักงานรับสายในชวงเวลาปดทําการจะรับ
สายแทน สามารถตั้งไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”144” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
xxxx คือ หมายเลขเบอรภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลข 102 เปนพนักงานรับสายสํารองของพนักงานรับสายในชวงเวลา
ปดทําการ ทําไดโดย กดหมายเลข “144” แลวกดหมายเลข “102#”

[145] การตั้ง รหัสหมายเลขสําหรับเครื่องบันทึกขอความ (0-9999)
เปนการกําหนดรหัสตัวเลข เมื่อกดรหัสนี้จะเขาเครื่องบันทึกขอความ สามารถตั้งไดตั้งแต 1-4
หลัก (ถากําหนดไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย) ใชกรณีตอเทปฝากขอความไว
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”145” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
ตัวอยาง
ตองการใหกดหมายเลข “1” เพื่อฝากขอความ ทําไดโดย กดหมายเลข “145” แลวกดหมายเลข
“1#”
(เมื่อมีการโทรเขามา FORTH –DAT800A, B จะพูดขอความ “กรุณากดหมายเลขเบอรภายใน ที่
ทานตองการติดตอ หรือกด “0” เพื่อติดตอ OPERATOR หรือกด “1” เพื่อฝากขอความ”)
หมายเหตุ จะตองโปรแกรมฟงกชั่น [146] ดวย

[146]

การตั้ง หมายเลขภายในของเครื่องบันทึกขอความ
(MESSAGE RECORDING EXTENSION) (0-9999)
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เปนการกําหนดหมายเลขภายในใดๆ ที่ตอกับเครื่องบันทึกขอความ เมื่อโทรเขามา แลวกด
รหัสหมายเลขที่โปรแกรมในฟงกชั่น[145] เครื่องจะโอนสายมาที่หมายเลขภายในที่ตออยูกับ
เครื่องบันทึกขอความ สามารถตั้งไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถาหมายเลขภายในไมครบ 4 หลัก ให
กด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”146” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx)
xxxx คือ หมายเลขเบอรภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลข 103 เปนหมายเลขของเครื่องบันทึกขอความ ทําไดโดยกดหมาย
เลข”146” แลวกดหมายเลข “103#”

[147] การตั้งรหัสเพื่อกดแลวใหพูดขอความในชองเสียงสํารองที่ 1และ 2
(DEPARTMENT INDEX ID) (1-2, 0-9999)
เปนการกําหนดหมายเลขที่ใหกด เพื่อจะพูดขอความในชองเสียงสํารองที่ 1 ในฟงกชั่น [104]
และชองเสียงสํารองที่ 2 ในฟงกชั่น 105] ออกมา สามารถกําหนดไดตั้งแต 1-4 หลัก (ถา
กําหนดไมครบ 4 หลักใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “147” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x xxxx)
x หลักที่ หนึ่ง คาที่ปอนคือ 1 หรือ 2 (1 คือชองเสียงสํารองที่ 1 และ 2 คือชองเสียงสํารองที่
2)
xxxx หลักที่ สอง ,สาม , สี่ , หา คือ รหัสหมายเลขที่กําหนด 0-9999 (ถากําหนดไมครบ 4
หลักใหกด “#” ปดทาย)
ตัวอยาง
ตองการให โทรเขามาแลวกดหมายเลข “11# ” แลวมีขอความในชองเสียงสํารองที่ 1 ใน
ฟงกชั่น [104] พูดออกมา และ ถากดหมายเลข “22# ”จะมีขอความทักทายในชองเสียง
สํารองที่ 2 ในฟงกชั่น [105] พูดออกมา
ทําไดโดย กดหมายเลข”147”แลวกดหมายเลข “11# ”แลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ
กดหมายเลข”147”แลกดหมายเลข ”22# ” แลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ
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หมายเหตุ ฟงกชั่น [147] จะมีผลเมื่อ โปรแกรมคาในฟงกชั่น [148] ใหเปน “4” เทานั้น
[148] การกําหนดชวงเวลาในการพูดคําทักทายในชองเสียงสํารอง
(PLAYBACK OF ID) (0-4)
เปนการกําหนดวาจะใหมีคําทักทายในชองเสียงสํารองพูดออกมาหรือไม
ในชวงเวลาไหน
สามารถโปรแกรมได 5 แบบ ดังนี้
“0” คือ ไมมีการพูด DEPARTMENT INDEX(ฟงกชั่น [104] )
“1” คือ พูดขอความ DEPARTMENT INDEX(ฟงกชั่น [104] )ตอจากขอความทักทายในเวลา
ทําการ (DAY GREETING)
“2” คือ พูดขอความ DEPARTMENT INDEX(ฟงกชั่น [104] )ตอจากขอความทักทายในเวลา
ปดทําการ (NIGHT GREEETING)
“3” คือ พูดขอความ DEPARTMENT INDEX(ฟงกชั่น [104] )ตอจากขอความทักทายในเวลา
ทําการ(DAY GREETING) และ ในเวลาปดทําการ(NIGHT GREETING)
“4” คือ ตองกดปุมหมายเลขตามที่โปรแกรมไวในฟงกชั่น[147]กอนถึงจะพูดขอความในชอง
เสียงสํารองในฟงกชั่น [104] และ [105] ออกมา
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “148” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
ตัวอยาง
ตองการใหในกรณีเมื่อผูโทรเขามา แลวกดหมายเลข”1”ตามที่กําหนดไวในฟงก
ชั่น[147] เครื่องก็จะพูดคําทักทายในชองเสียงสํารองที่ 1 ในฟงกขั่น[104] พูดออกมา และถากด
หมายเลข “2”ตามที่กําหนดไวในฟงกชั่น [147] เครื่องก็จะพูดคําทักทายในชองเสียงสํารองที่ 2
ในฟงกชั่น [105] ออกมา
ทําไดโดย กดหมายเลข “148” แลวตามดวยหมายเลข ”4”

[149]

การตั้งใหโอนและพูดทันที เมื่อกดรหัสหมายเลขครบ
(CHECK PRIORITY)(0-1, 0-2)

เปนการกําหนดให เมื่อโทรเขามาแลวมีการกดรหัสหมายเลขที่กําหนดไวในฟงกชั่น [140] แลว
เครื่องก็จะโอนไปที่โอเปอรเรเตอรทันที หรือ มีการกดรหัสหมายเลขที่กําหนดไวใน ฟงกชั่น
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[147],[188], [189] แลวเครื่องก็จะพูดขอความทันที หรือตองการใหเคื่รองรอจนครบเวลาที่
เครื่องกําหนดแลวถึงจะโอนใหโอเปอรเรเตอร หรือ พูดขอความออกมา

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “149”แลวตามดวย (x x)
x หลักที่ หนึ่ง คาที่ปอนคือ (0-1)
- กําหนดเปน “0” เปนการกําหนดใหเครื่องรอจนครบตามจํานวนหลักที่ตั้งไวในฟงกชั่น
[158] หรือครบตามเวลาที่เครื่องกําหนด
- กําหนดเปน “1” เปนการกําหนดใหเครื่องโอนไปที่โอเปอรเรเตอรทันที หรือ พูดทันที เมื่อ
กดรหัสครบในฟงกชั่น [140], [147], [188]
x หลักที่ สอง คาที่ปอนคือ (0-2)
- กําหนดเปน “0”เปนการกําหนดใหโอนใหโอเปอรเรเตอรทันที เมื่อกดรหัสหมายเลขติดตอ
โอเปอรเรเตอร
- กําหนดเเปน “1” เปนการกําหนดใหพูดภาษาที่สองทันที เมื่อกดรหัสหมายเลขเพื่อเปลี่ยน
ภาษา
- กําหนดเปน “2” เปนการกําหนดใหพูดชองเสียงสํารองที่ 1 หรือ 2 ทันที เมื่อกดรหัสหมาย
เลขตามที่กําหนดไวในฟงกชั่น [147]
ตัวอยาง ตองการใหเมื่อโทรเขามาแลวกดรหัสหมายเลขเพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร แลวจะให
เครื่องโอนสายไปใหโอเปอรเรเตอรทันที และ พูดภาษาที่สองทันที เมื่อกดรหัสหมายเลขเพื่อ
เปลี่ยนภาษา และพูดคําทักทายในชองเสียงสํารองทันที เมื่อกดรหัสหมายเลขเพพื่อใหพูดคาทัก
ทายในชองเสียงสํารอง
ทําไดโดย
กดหมายเลข “149” แลวตามดวยหมายเลข “1 0 ”แลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ
กดหมายเลข “149” แลวตามดวยหมายเลข “1 1 ”แลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ
กดกมายเลข “149” แลวตามดวยหมายเลข “1 2” แลวจะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 บีฟ
หมายเหตุ ในกรณีมีการเคลียรขอมูลของระบบ ฟงกชั่นนี้จะถูกเซตคาตามตัวอยาง
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[150]

การตั้ง รูปแบบการโอนสายไปยังโอเปอรเรเตอร
(TRANSFER TO OPERATOR ) (0-2)

สามารถตั้งรูปแบบการโอนไปยัง OPERATOR ได 3 รูปแบบ คือ
“0” โอนทิ้งใหโอเปอรเรเตอรไปเลย
“1” รอโอเปอรเรเตอรยกหู แลวคอยโอนใหโอเปอรเรเตอร
“2” รอจนมีสัญญาณเรียกวาง แลวคอยโอนใหโอเปอรเรเตอร
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”150” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
(x) คือ รูปแบบการโอน (0-2)
ตัวอยาง
ตองการโอนให โอเปอรเรเตอร ไปเลย ทําไดโดย กดหมายเลข “150” แลวตามดวย
หมายเลข“0””
[151] การตั้ง รูปแบบการโอนสายไปยังเบอรภายใน
(TRANSFER TO EXTENSION) (0-2)
สามารถตั้งรูปแบบการโอนไปยังหมายเลขภายในได 3 รูปแบบ คือ
“0” โอนสายใหกับเบอรภายในนั้นๆ ไปเลย
“1” รอหมายเลขภายในยกหูโทรศัพทแลวคอยโอนให
“2” รอจนมีสัญญาณเรียกวาง แลวคอยโอนใหหมายเลขภายในนั้น ๆ
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”151” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
(x) คือ รูปแบบการโอน (0-2)
ตัวอยาง
ตองการโอนสายทิ้งใหกับหมายเลขภายใน ไปเลย ทําไดโย กดหมายเลข “151” แลว
ตามดวยหมายเลข “0””
[152]

การตั้ง โอเปอรเรเตอรตอนพักเที่ยง
(OPERATOR NOON EXTENSION ) (0-1)
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เปนการกําหนด ให โอเปอรเรเตอร ในชวงเวลาทําการหรือ โอเปอรเรเตอร ในชวงเวลาปดทํา
การเปนโอเปอรเรเตอรตอนพักเที่ยง สามารถกําหนดไดดังนี้
“0” คือ กําหนดใหโอเปอรเรเตอรในเวลาทําการเปนโอเปอรเรเตอรตอนพักเที่ยง
“1” คือ กําหนดใหโอเปอรเรเตอรในเวลาปดทําการเปนโอเปอรเรเตอรตอนพักเที่ยง
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”152” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-1)
ตัวอยาง
ตองการให โอเปอรเรเตอรในเวลาทําการ เปนโอเปอรเรเตอรตอนพักเที่ยง ทําได
โดยกดหมายเลข “152”แลวตามดวยหมายเลข “0”
[153] การตั้งโอเปอรเรเตอร ในวันหยุดพิเศษ
(OPERATOR EMERGENCY EXTENSION)(0-2)
เปนการกําหนดวาจะใหมี โอเปอรเรเตอร ในวันหยุดพิเศษหรือไม ถามีแลวจะให โอเปอรเร
เตอรในเวลาทําการ หรือ โอเปอรเรเตอรในเวลาปดทําการเปน โอเปอรเรเตอรในวันหยุดพิเศษ
สามารถกําหนดไดดังนี้
- กําหนดเปน “0” จะไมมี โอเปอรเรเตอร
- กําหนดเปน “1” จะมี โอเปอรเรเตอรเวลาทําการเปน โอเปอรเรเตอร
- กําหนดเปน “2” จะมี โอเปอรเรเตอรเวลาปดทําการเปน โอเปอรเรเตอร
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”153” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-2)
ตัวอยาง จะไมใหมี โอเปอรเรเตอร ในวันหยุดพิเศษ ทําไดโดย กดหมายเลข “153” แลวตาม
ดวยหมายเลข “0”

[155]

การเปลี่ยนรหัสผานในการเขาระบบ (CHANGE PASS WORD)(0000-9999)

เปนการเปลี่ยนรหัสผานในการเขาระบบของ FORTH-DAT800A,B สามารถเปลี่ยนไดตั้งแต
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(0000-9999)โดยกดหมายเลขรหัส 4 หลักแรก เปนรหัสผาน และ 4 หลักหลังเปนการ ยืนยัน
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”155” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxx xxxx)
xxxx หลักที่ หนึ่ง, สอง, สาม, สี่ คือ หมายเลขรหัสผานที่เปลี่ยนใหม
xxxx หลักที่ หา, หก, เจ็ด, แปด คือ หมายเลขรหัสผานที่เปลี่ยนใหม เพื่อยืนยัน
ตัวอยาง
ตองการเปลี่ยนรหัสผานของ FORTH –DAT800A,B เปน “4567” ทําไดโดยกดหมาย
เลข”155” แลวตามดวยหมายเลข “45674567”

[157] การตั้งชนิดของสายที่เปน TONE หรือ (PLUSE)
เปนการกําหนดให FORTH DAT-800A,B ทราบวาตูสาขาฯ (PABX) ที่ใชอยูเปนชนิด
TONE (DTMF) หรือ PULSE เพื่อใช เพื่อใชในการโอนสายใหตรงกับตูสาขาฯ (PABX) สามารถ
กําหนดไดดังนี้
กําหนดเปน “0” เปนการเลือก LINE TYPE เปน TONE
กําหนดเปน “1” เปนการเลือก LINE TYPE เปน PULSE แบบ 10 PPS
กําหนดเปน “2” เปนการเลือก LINE TYPE เปน PULSE แบบ 20 PPS
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “157” แลวกดหมายเลข (X)
X คือ (0, 1, 2)
ตัวอยางคําพูด ตองการให LINE TYPE ของ FORTH DAT-800A,B เปนชนิด PLUSE แบบ 10
PPS ทําไดโดย กดหมายเลข “157” แลวกดหมายเลข “1”

[158]

กําหนดจํานวนหลักของหมายเลขที่กดเขามา(CHECK MAX DIGIT ) (0-4)
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เปนการกําหนดให FORTH-DAT800A,B เช็คจํานวนหลักของหมายเลขที่กดเขามา มี 5 แบบคือ
- ถากําหนดเปน “0” เมื่อมีการกดหมายเลขเขามาไมครบ 4 หลัก เครื่องจะรอจนครบ 3
วินาที แลวคอยโอนสาย
- ถากําหนดเปน “1” เมื่อมีการกดหมายเลขเขามา 1 หลัก เครื่องจะโอนสายใหทันที
- ถากําหนดเปน “2” เมื่อมีการกดหมายเลขเขามา 2 หลัก เครื่องจะโอนสายใหทันที
- ถากําหนดเปน “3” เมื่อมีการกดหมายเลขเขามา 3 หลัก เครื่องจะโอนสายใหทันที
- ถากําหนดเปน “4” เมื่อมีการกดหมายเลขเขามา 4 หลัก เครื่องจะโอนสายใหทันที
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”158” แลวตามดวยคาที่จะปอน (x)
(x) คือ หมายเลขที่กําหนด (0-4)
ตัวอยาง ตองการใหมีการกดหมายเลขเขามา 4 หลัก เครื่องจะโอนสายใหทันที ทําไดโดย กด
หมายเลข “158” แลวตามดวยหมายเลข “4”

[160] การกําหนดรูปแบบการโอนสาย (TRANSFER SIGNAL )( 2-10 DIGIT )
เปนรูปแบบการโอนสายภายนอกของระบบตูสาขาฯ PABX ที่นํามาติดตั้งกับ FORTH –
DAT800A,B วาระบบตูสาขาฯ PABX นี้โอนสายดวยวิธีใด แลวนําคานั้นมาทําการโปรแกรม
โดยใชคาตามตาราง และปดทายดวย “#”
PAUSE
FIRST FLASH
SECOND FLASH
EXTENSION
“*“
“#“
0

[*] [0]
[*] [1]
[*] [2]
[*] [3]
[*] [4]
[*] [5]
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”160” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xxxxxxxxxx) #
ตัวอยาง
ระบบตูสาขาที่ใชโอนสายดวยวิธีกดที่วางหู (FLASH) แลวตามดวยหมายเลขภายในที่ตองการ
โอน
ทําไดโดย กดหมายเลข “160”แลวตามดวยหมายเลข “ *1 *0 *3 “ แลวปดทายดวย “#”
ความหมายคือ
*1
=
กดที่วางหูเพื่อพักสายคูสนทนา
*0
=
หยุดชั่วคราวเพื่อรอการกดหมายเลข
*3
=
กดหมายเลขเบอรภายใน
#
=
จบการโปรแกรม
[161] รูปแบบการดึงสายกลับเมื่อเรียกแลวไมตอบรับ
(RECALL SIGNAL ) ( 2-10 DIGIT)
เปนการกําหนดรูปแบบในการดึงสายกลับคืนมา ใชในกรณีที่โอนสายไปยังหมายเลขภายในแลว
หมายเลขภายในนั้นๆ ไมมีผูรับสาย ตามจํานวนครั้งของสัญญาณเรียกกลับตามที่กําหนด
วิธีการโปรแกรมเหมือนฟงกชั่น [160] และใชตารางในฟงกชั่น [160] โดยทั่วไปจะใช FIRST
FLASH หรือ SECOND FLASH

[162] รูปแบบการดึงสายกลับ เมื่อเรียกแลวไมวาง
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( BUSY RECALL SIGNAL ) ( 2-10 DIGIT )
เปนการกําหนดรูปแบบในการดึงสายกลับคืนมา ใชในกรณีที่โอนสายไปยังหมายเลขภายในแลว
หมายเลขภายในนั้นๆ ไมวาง
วิธีการโปรแกรมเหมือนฟงกชั่น [160] และใชตารางในฟงกชั่น [160] โดยทั่วไปจะใช FIRST
FLASH หรือ SECOND FLASH
[170] กําหนดกลุมของหมายเลขภายใน (GROUP EXTENSION)
( 01-40 : GROUP), (0000-9999: START), (0000-99999:END)
เปนการบอกให FORTH –DAT800A,B รับทราบวามีหมายเลขเบอรภายในที่มีอยูในตูสาขา
ฯ(PABX) มีเบอรอะไรบาง เพื่อใชในกรณีที่มีผูโทรเขามาแลวกดเบอรหมายเลขภายในที่ไมมีอยู
ในตูสาขา ฯ (PABX) ก็จะมีขอความพูดออกไปวา “ขออภัยคะกรุณากดใหมอีกครั้ง” และสามารถ
ตั้งแบงเปนกลุมได 40 กลุม (ถาหมายเลขเบอรภายในไมครบ 4 หลัก ใหใส “0” นําหนา)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”170” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx xxxx)
xx หลักที่ หนึ่ง, สอง คือ หมายเลขกลุม (01-40)
xxxx หลักที่ สาม, สี่, หา, หก คือ หมายเลขภายในเริ่มตน (START)
xxxx หลักที่ เจ็ด, แปด, เกา, สิบ คือ หมายเลขภายในที่สิ้นสุด (END)
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลข 103-108 เปนกรุปแรก คาที่ปอนคือ “01 0103 0108”
ตองการใหหมายเลข 109-116 เปนกรุปที่สอง คาที่ปอนคือ “02 0109 0116”
[171]

กําหนดกลุมของหมายเลขภายในสํารอง
(GROUP EXTENSION BACKUP) ([01-40] [0000-9999])

เปนการกําหนดใหหมายเลขภายในเบอรใดก็ไดรับสายแทนกลุมของหมายเลขภายในในฟงกชั่น
[170] ในกรณีที่กลุมหมายเลขภายในที่กําหนดในฟงกชั่น [170] ไมวาง (ถาหมายเลขเบอรภาย
ในไมครบ 4 หลัก ใหใส “0” นําหนา)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”171” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx)
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xx หลักที่ หนึ่ง, สอง คือ หมายเลขกลุมของหมายเลขภายใน (01-40)
xxxx หลักที่ สาม, สี่, หา, หก คือ เบอรหมายเลขภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลขภายใน 118 รับสายแทนกรุป “01” คาที่ปอนคือ “01 0118”

[172] การตั้ง รหัสของแตละกลุมหมายเลขภายใน
(GROUP DEPARTMENT ID ) ([01-20] [0000-9999])
เปนการกําหนดหมายเลขรหัสที่ติดตอ โดยตรงกับกลุมหมายเลขภายในของแตละกลุม กําหนด
ไดตั้งแต 1 หลัก จนถึง 4 หลัก (XXXX) ถากําหนดไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย สามารถตั้ง
ได 20 กลุม
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”172” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx)
xx หลักที่ หนึ่ง, สอง คือ หมายเลขกลุม (01-40)
xxxx หลักที่ สาม, สี่, หา, หก คือ รหัสหมายเลขที่ใหกด (0-9999)
ตัวอยาง
เมื่อมีการโทรเขามา แลวกดหมายเลข “100” แลวใหไปดังเครื่องภายในที่กลุม “01” คาที่ปอน
คือ “01 100#”
หมายเหตุ เมื่อตั้งฟงกชั่น [172] แลว จะตองตั้งฟงกชั่น [173],[174] ดวย

[173]

การกําหนดหมายเลขภายใน เปนพนักงานรับสายประจํากลุม
(GROUP DEPARTMENT EXTENSION ) ([01-20] [0000-9999])
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เปนการกําหนดใหหมายเลขภายในใดๆ เปนพนักงานรับสายของแตละกลุมหมายเลขภายใน
กรณีเมื่อมีการโทรเขามาแลว กดหมายเลขรหัสที่ตั้งไวในฟงกชั่น [172] ก็จะมาดังที่หมายเลขที่
ตั้งเปนพนักงานรับสาย ของแตละกลุมหมายเลขภายใน สามารถกําหนดได 20 กลุม (ถาหมาย
เลขภายในไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”173” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx)
xx หลักที่ หนึ่ง, สอง คือ หมายเลขกลุมของหมายเลขภายใน (01-40)
xxxx หลักที่ สาม, สี่, หา, หก คือ หมายเลขภายในใดๆ
ตัวอยาง
เมื่อมีการโทรเขามาแลวมีการกดหมายเลขตามฟงกชั่น [172] จะใหมีกระดิ่งดังที่หมายเลข 132
และหมายเลข 132 ถูกตั้งใหอยูในกลุมหมายเลขภายในที่ “03”
ทําไดโดย กดหมายเลข “173” แลวตามดวยหมายเลข “03 132#”

[174]

การกําหนดหมายเลขภายในเปนพนักงานรับสายสํารองประจํากลุม
(GROUP DEPARTMENT EXTENSION BACKUP ) ( [01-20] [0000-9999] )

เปนการกําหนดหมายเลขภายในใดๆ เปนพนักงานรับสายสํารองของแตละกลุมหมายเลขภาย
ใน ในกรณีที่หมายเลขพนักงานรับสายประจํากลุมไมวาง (ถาหมายเลขภายในที่ตั้งไมครบ 4
หลัก ใหกด “#” ปดทาย) สามารถตั้งได 20 กลุม คือ (01-20)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”174” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx)
xx หลักที่ หนึ่ง, สอง คือ หมายเลขกลุมของหมายเลขภายใน (01-40)
xxxx หลักที่ สาม, สี่, หา, หก คือ หมายเลขภายในใดๆ
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลข 133 เปนพนักงานรับสายสํารองประจํากลุม “03”
ทําไดโดย กดหมายเลข “174” แลวตามดวยหมายเลข“ 03 133 #”
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[179] รับฝากขอความใหผูรับฟงกอนรับสาย
(CALL SCREEN NUMBER) ([01-40] [0000-9999])
เมื่อมีการโทรเขามา และกดหมายเลขภายใน (XXXX) โดยตรงเครื่อง FORTH –DAT800A,B จะ
ถามวาผูที่ตองการพูดวยคือใคร และจะใหผูโทรเขามาบอกชื่อ หรือฝากขอความแลวเครื่อง
FORTH-DAT800,AB จะโอนไปที่หมายเลขภายในที่กดเขามา เมื่อหมายเลขภายในดังกลาว รับ
สายเครื่อง FORTH-DAT800A,B จะแจงใหทราบวามีผูโทรเขามา แลวจะพรอมกับบอกกลาวขอ
ความที่บันทึกจากผูโทรเขามาใหฟง แลวเปดโอกาสวาตองการรับสายหรือไม ในกรณีตองการ
รับสายใหกดหมายเลข “1” ถาไมตองการรับสายใหวางหูโทรศัพท สามารถตั้งได 40 หมายเลข
( ถาหมายเลขภายในไมครบ 4 หลัก ใหกด “#” ปดทาย )
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”179” แลวตามดวยคาที่จะปอน (xx xxxx)
xx คือ ตําแหนง (01-40)
xxxx คือ หมายเลขภายใน ที่จะตั้ง Call screen number
ตัวอยาง
ตองการใหหมายเลขภายในเบอร 105 เปนหมายเลข Call creen
ทําไดโดย กดหมายเลข “179” แลวตามดวยหมายเลขตําแหนง “01” แลวตามดวยหมายเลข
เบอรภายใน ”105#”
[180]

การตั้งโอนสายให OPERATOR หรือตัดสายในกรณีไมมีการกดหมายเลข ในชวง
เวลาเปดทําการ (AUTO OPERATOR DAY ) ( 0-1 )

สามารถตั้งได 2 แบบ คือ “0 “ หรือ “1”
- กําหนดใหเปน “0” เมื่อมีการโทรเขามาในชวงเวลาเปดทําการ แลวไมมีการกดหมายเลข
ใดๆ และเมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH-DAT800A,B ก็จะตัดสายทันที
- กําหนดใหเปน “1” คือ เมื่อมีการโทรเขามาในชวงเวลาเปดทําการ แลวไมมีการกดหมาย
เลขใดๆ และเมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH –DAT800A,B จะโอนสายไปที่โอเปอรเร
เตอร
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”180” แลวตามดวยคาที่กําหนด (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-1)
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ตัวอยาง กําหนดใหมี โอเปอรเรเตอร ในชวงเวลาเปดทําการ และมีการโทรเขามาแลวไมมี
การกดหมายเลขใดๆ เมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH –DAT800A,B จะโอนสายไปที่โอเปอร
เรเตอร
ทําไดโดย กดหมายเลข “180” แลวตามดวยหมายเลข “1”
[181]

การตั้งโอนสายให OPERATOR หรือตัดสายในกรณีไมมีการกดหมายเลข ในชวง
เวลาปดทําการ (AUTO OPERATOR NIGHT) (0-1)

สามารถตั้งได 2 แบบคือ “0” หรือ “1”
- กําหนดใหเปน “0” คือเมื่อมีการโทรเขามาในชวงเวลาปดทําการ แลวไมมีการกดหมายเลข
ใดๆ และเมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH-DAT800A,B ก็จะตัดสายทันที
- กําหนดใหเปน “1” คือเมื่อมีการโทรเขามาในชวงเวลาปดทําการแลว ไมมีการกดหมายเลข
ใดๆ และเมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH-DAT800A,B จะโอนสายไปที่โอเปอรเรเตอร
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”181” แลวตามดวยคาที่กําหนด (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-1)
ตัวอยาง กําหนดใหมี โอเปอรเรเตอร ในชวงเวลาปดทําการ แลวไมมีการกดหมายเลขใดๆ
และเมื่อสิ้นสุดขอความทักทาย FORTH –DAT800A,B จะโอนสายไปที่โอเปอรเรเตอร
ทําไดโดย กดหมายเลข “181” แลวตามดวยหมายเลข “1”

[182] การตั้งใหมีเสียงพูดตามหมายเลขที่กด (SAY NUMBER BEFORE CALL) (0-1)
เปนการกําหนดใหมีเสียงพูดตามหมายเลขที่กดในกรณีโทรเขามาแลวกดหมายเลขใดๆ แลวมี
เสียงพูดตามหมายเลขที่กด สามารถตั้งได 2 แบบคือ “0” หรือ”1”
- กําหนดใหเปน “0” คือโทรเขามาแลวกดหมายเลขจะไมมีเสียงพูดตามหมายเลขที่กด
- กําหนดใหเปน “1” คือโทรเขามาแลวกดหมายเลขจะมีเสียงพูดตามหมายเลขที่กด
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”182” แลวตามดวยคาที่กําหนด (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-1)
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ตัวอยาง โทรเขามาแลวกดหมายเลขจะมีเสียงพูดตามหมายเลขที่กด
ทําไดโดย กดหมายเลข “182” แลวตามดวยหมายเลข “1”
[183] การกําหนดใหมีการโอนสายหรือไมโอนสาย ในกรณีที่ไมมีหมายเลขในกลุม
(NO NUMBER IN GROUP TRANSFER) (0-1)
เปนการกําหนดใหโอนสายหรือไมโอนสาย ในกรณีมีการโทรเขามาแลวกดเบอรหมายเลขภาย
ในที่ไมมีในกลุมของหมายเลขภายใน ในฟงกชั่น [170],[171] สามารถกําหนดได 2 แบบ
คือ
“0” หรือ“1”
- กําหนดใหเปน “0” จะไมโอนให
- กําหนดใหเปน “1” จะโอนให
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”183” แลวตามดวยคาที่กําหนด (x)
(x) คือ คาที่กําหนด (0-1)
ตัวอยาง โทรเขามาแลวกดหมายเลขภายในที่ไมมีในกลุมหมายเลขภายในแลวตองการใหโอน
ทําไดโดย กดหมายเลข “183” แลวตามดวยหมายเลข “1”
[188] การตั้งรหัสหมายเลขเพื่อกดเลือกภาษาอังกฤษ
(ENGLISH LANGUAGE ID ) (0-9999)
เปนการกําหนดรหัสหมายเลขที่ใชในการกดเพื่อเลือกฟงภาษาอังกฤษซึ่ง FORTH –DAT800A,
B จะมีอยู 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน แตภาษาเริ่มตนเปนภาษาไทย เมื่อ
ตองการใหพูดเปนภาษาอังกฤษ สามารถโปรแกรมใหกดหมายเลขใดๆ แลวพูดเปนภาษา
อังกฤษได สามารถโปรแกรมไดตั้งแต 1-4 หลัก คือ 0-9999 (ถากําหนดไมครบ 4 หลัก ใหกด #
ปดทาย )
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข ”188” แลวตามดวยหมายเลขที่กําหนด (xxxx)

38

PABX THAI CO.,LTD. Tel: 0-2542-4227, Mobile: 08-1345-1929

ตัวอยาง
เมื่อโทรเขามาตองการใหพูดเปนภาษาอังกฤษ ใหกดหมายเลข “9” ทําไดโดย กด
หมายเลข “188” แลวกดหมายเลข “9#”
และเมื่อมีการโทรเขามาจะไดยินขอความเปนภาษาอังกฤษวา “To Continue in English
press nine” เมื่อมีการกดรหัสหมายเลข “9” ตามที่กําหนดไว เครื่องก็จะเปลี่ยนการพูดเปน
ภาษาอังกฤษดังนี้ “Please press Extension number or press zero to contact operator
thank you” และถาไมมีการกดหมายเลขใดๆ เลย ก็จะมีขอความ “ I’m sorry please call back
later”
• ในกรณีที่ตองการยกเลิกการตั้งรหัสหมายเลขเพื่อกดเลือกภาษาอังกฤษ สามารถทําไดโดย
เขาโปรแกรมการตั้งในฟงกช่นั [188] แลวกดเครื่องหมายเลข “#”
[189] การตั้งรหัสหมายเลขเพื่อกดเลือกภาษาญี่ปุน
(JAPAN LANGUAGE ID ) (0-9999)
เปนการกําหนดรหัสหมายเลขที่ใชในการกดเลือกฟงภาษาญี่ปุน ซึ่ง FORTH –DAT800A, B จะ
มีอยู 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน แตภาษาเริ่มตนเปนภาษาไทย เมื่อ
ตองการพูดเปนภาษาญี่ปุน สามารถโปรแกรมได โดยกดหมายเลขใดๆ แลวพูดเปนภาษาญี่ปุน
ได สามารถโปรแกรมไดตั้งแต 1-4 หลัก คือ 0-9999 (ถากําหนดไมครบ 4 หลัก ใหกด # ปด
ทาย)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “189” แลวตามดวยหมายเลขที่กําหนด (xxxx)
ตัวอยาง
เมื่อโทรเขามาตองการใหพูดเปนภาษาญี่ปุน ใหกดหมายเลข “7” ทําไดโดย กด
หมายเลข “189” แลวกดหมายเลข “7#”
และเมื่อมีการโทรเขามาจะไดยินขอความตอบรับเปนภาษาญี่ปุนดังนี้ ” ตองการฟง
ภาษาญี่ปุน กดหมายเลข “7” ถามีการกดหมายเลข “7” ตามที่กําหนดไว เครื่องก็จะเปลี่ยน
การพูดเปนภาษาญี่ปุน ดังนี้ “กรุณากดหมายเลขภายในที่ตองการติดตอ หรือกด 0 เพื่อติดตอ
โอเปอเรเตอร ขอบคุณคะ ” และถาไมมีการกดหมายเลขใดๆ เลยก็จะมีขอความเปนภาษาญี่ปุน
วา “ ขออภัยคะ กรุณาติดตอกลับมาใหม”
• ในกรณีที่ตองการยกเลิกการตั้งรหัสหมายเลขเพื่อกดเลือกภาษาญี่ปุน สามารถทําไดโดย
เขาโปรแกรมการตั้งในฟงกชั่น [189] แลวกดเครื่องหมายเลข “#”
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[190] การสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบ (PRINT PARAMETER) (1-2)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “190” แลวกดหมายเลขของชองที่จะพิมพ (x)
ตัวอยาง ตองการพิมพชองที่ 1 ทําไดโดย กดหมายเลข “190” แลวกดหมายเลข “1”
เปนการสั่งพิมพขอมูลของระบบ มีดังนี้
+++ Disa Box Config +++
Version : 1.06
Last Update :Aug 1 1998
Current Time 11:30:41 Date MON Aug 3 1998
Config of Line : 1
Trunk Ring : 1
Extension Ring : 5
Busy Tone Attempt : 2
Fist Flash : 500 ms
Second Flash : 0 ms
Pause : 2000 ms
First Ringback Time On :520 ms
First Ringback Time Off :220 ms
Second Ringback Time On :510 ms
Second Ringback Time Off :10 ms
First Busy Tone On : 520 ms
First Busy Tone Off : 470 ms
Second Busy Tone On : 530 ms
Second Busy Tone Off : 470 ms
Operator ID : 0
Operator Extension :17
Operator Backup Extension :11
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Night Operator Extension :18
Night Operator Backup Extension : 12
Message Recording ID :
Message Recording Extension :
Department Index ID 1 :
Department Index ID 2 :
Optional Language ID :
Transfer to Oper : Wait Pickup
Transfer to Etc. : Wait Pickup
Detect Dial Tone : Off
Password Protect Level : Normal
Playback of Department Index : No
Oper Noon Extension : Day
Line Type : Tone
Check Digit : 4 DIGIT
Check Operator ID first : Yes
Check Language ID first : Yes
Check Department Index ID first : Yes
No Press Oper Day : No
No Press Oper Night : No
Say Number : YES
Transfer No Number : Yes

[191] พิมพขอมูลของฟงกชั่น [160],[161],[162],[163] (PRINT FUNCTION) (1-2)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “191” แลวกดหมายเลขของชองที่จะพิมพ (x)
ตัวอยาง ตองการพิมพชองที่ 1 ทําไดโดย กดหมายเลข “191” แลวกดหมายเลข “1”
มีดังนี้
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Transfer Signal :
F.Flash,Pause,Extension,Pause,Release.
Recall Signal :
F.Flash,Releas.
Busy Recall Signal :
F.Flash,Relas.
Disconnect Signal :
Release.

[192] พิมพการตั้งกลุม (PRINT GROUP) (1-2)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “192” แลวกดหมายเลขของชองที่จะพิมพ (x)
ตัวอยาง ตองการพิมพชองที่ 1 ทําไดโดย กดหมายเลข “192” แลวกดหมายเลข “1”
มีดังนี้
Config of Line : 1
Group Extension :
1 – Start : None.
2 – Start : None.
3 – Start : None.
4 – Start : None.
5 – Start : None.
6 – Start : None.
7 – Start : None.
8 – Start : None.
9 – Start : None.
10 – Start : None.
11 – Start : None.

End
End
End
End
End
End
End
End
End
End
End

: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.
: None.

BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
BackUp
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12 – Start : None. End : None. BackUp : None.
13 – Start : None. End : None. BackUp : None.
14 – Start : None. End : None. BackUp : None.
15 – Start : None. End : None. BackUp : None.
16 – Start : None. End : None. BackUp : None.
17 – Start : None. End : None. BackUp : None.
18– Start : None. End : None. BackUp : None.
19 – Start : None. End : None. BackUp : None.
20 – Start : None. End : None. BackUp : None.
21 – Start : None. End : None. BackUp : None.
22 – Start : None. End : None. BackUp : None.
23 – Start : None. End : None. BackUp : None.
24 – Start : None. End : None. BackUp : None.
25 – Start : None. End : None. BackUp : None.
26 – Start : None. End : None. BackUp : None.
27 – Start : None. End : None. BackUp : None.
28 – Start : None. End : None. BackUp : None.
29 – Start : None. End : None. BackUp : None.
30 – Start : None. End : None. BackUp : None.
31 – Start : None. End : None. BackUp : None.
32 – Start : None. End : None. BackUp : None.
33 – Start : None. End : None. BackUp : None.
34 – Start : None. End : None. BackUp : None.
35 – Start : None. End : None. BackUp : None.
36 – Start : None. End : None. BackUp : None.
37 – Start : None. End : None. BackUp : None.
38 – Start : None. End : None. BackUp : None.
39 – Start : None. End : None. BackUp : None.
40 – Start : None. End : None. BackUp : None.
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Department Index :
1 – Index : None.
2 – Index : None.
3 – Index : None.
4 – Index : None.
5 – Index : None.
6 – Index : None.
7 – Index : None.
8 – Index : None.
9 – Index : None.
10 – Index : None.
11 – Index : None.
12 – Index : None.
13 – Index : None.
14 – Index : None.
15 – Index : None.
16 – Index : None.
17 – Index : None.
18 – Index : None.
19 – Index : None.
20 – Index : None.

Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.
None. BackUp : None.

[193] พิมพฟงกชั่น [112],[113],[114],[115]
(PRINT FUNCTION 112, 113, 114, 115,) (1-2)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “193” แลวกดหมายเลขของชองที่จะพิมพ (x)
ตัวอยาง ตองการพิมพชองที่ 1 ทําไดโดย กดหมายเลข “193” แลวกดหมายเลข “1”
มีดังนี้
Config of Line : 1 & 2
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Business House :
SUN : 0:00 – 0:00
MON : 0:00 – 0:00
TUE : 0:00 – 0:00
WED : 0:00 – 0:00
THR : 0:00 – 0:00
FRI : 0:00 – 0:00
SAT : 0:00 – 0:00
Business Weekday : SUN MON
Noon break Time :
SUN : 0:00 – 0:00
MON : 0:00 – 0:00
TUE : 0:00 – 0:00
WED : 0:00 – 0:00
THR : 0:00 – 0:00
FRI : 0:00 – 0:00
SAT : 0:00 – 0:00
Holiday :
01 : None
02 : None
06 : None
07 : None
11 : None
12 : None
16 : None
17 : None
21 : None
22 : None
26 : None
27 : None
31 : None
32 : None
36 : None
37 : None
41 : None
42 : None
46 : None
47 : None

TUE WED THR FRI SAT

03 : None
08 : None
13 : None
18 : None
23 : None
28 : None
33 : None
38 : None
43 : None
48 : None
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04 : None
09 : None
14 : None
19 : None
24 : None
29 : None
34 : None
39 : None
44 : None
49 : None

05 : None
10 : None
15 : None
20 : None
25 : None
20 : None
35 : None
40 : None
45 : None
50 : None
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[194] พิมพการตั้งใหฝากขอความกอนรับสาย (PRINT CALLSCREEN) (1-2)
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “194” แลวกดหมายเลขของชองที่จะพิมพ (x)
ตัวอยาง ตองการพิมพชองที่ 1 ทําไดโดย กดหมายเลข “194” แลวกดหมายเลข “1”
มีดังนี้
Config of Line : 1
Call Screen Extension :
1 – Extension : None
2 – Extension : None
3 – Extension : None
4 – Extension : None
5 – Extension : None
6 – Extension : None
7 – Extension : None
8 – Extension : None
9 – Extension : None
10 – Extension : None
11 – Extension : None
12 – Extension : None
13 – Extension : None
14 – Extension : None
15 – Extension : None
16 – Extension : None
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17 – Extension : None
18 – Extension : None
19 – Extension : None
20 – Extension : None
21 – Extension : None
22 – Extension : None
23 – Extension : None
24 – Extension : None
25 – Extension : None
26 – Extension : None
27 – Extension : None
28 – Extension : None
29 – Extension : None
30 – Extension : None
31 – Extension : None
32 – Extension : None
33 – Extension : None
34 – Extension : None
35 – Extension : None
36 – Extension : None
37 – Extension : None
38 – Extension : None
39 – Extension : None
40 – Extension : None

[198] การสั่งเคลียรขอมูลจากฟงกชั่น (112,113,114,115,160,161,162,
163, GROUP,CALL SCREEN) (CLEAR FOR FUNCTION) (0-4)
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เปนการสั่งเคลียขอมูลแยกตามฟงกชั่น
รูปแบบการโปรแกรม กดหมายเลข “198” แลวกดหมายเลข (0-4)
สามารถสั่งเคลียไดดังนี้
- “0” เคลียขอมูลพารามิเตอรของระบบ ตามรายการที่พิมพจากฟงกขั่น[190]
- “1” เคลียขอมูลของฟงกขั่น [160,161,162,163] ตามรายการที่พิมพจากฟงกชั่น [191]
- “2” เคลียการตั้งกลุม ตามรายการที่พิมพจากฟงกชั่น [192]
- “3” เคลียขอมูลของฟงกชั่น [112,113,114,115] ตามรายการที่พิมพจากฟงกชั่น [193]
- “4” เคลียการตั้ง Call Screen ตามรายการที่พิมพจากฟงกชั่น [194]

[199]

การเคลียรทั้งระบบ (SYSTEM CLEAR)

ฟงกชั่นนี้เปนการเคลียขอมูลที่ทั้งหมดของ FORTH- DAT800A,B
ทําไดโดย กดหมายเลข “199” แลวเครื่องจะทําการเคลียขอมูลทั้งระบบแลวจะเซ็ตคาเริ่มตนให
ใหมตามคาที่กําหนดมาจากโรงงาน เสร็จแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ

การตั้ง อัตราการสงขอมูลในการติดตอคอมพิวเตอร (SET BAUD RATE)
ในกรณีที่ตองการพิมพขอมูลในฟงกชั่น ตางๆ ผานทางคอมพิวเตอร จะตองตั้งคา อัตราการสง
ขอมูล (BAUD RATE) ใหตรงกันและคาอัตราการสงขอมูล (BAUD RATE) ของ FORTH –
DAT800A, DAT800B จะมีคาเทากับ 2400 bps ดังนั้นจะตองตั้งคาอัตราการสงขอมูล(BAUD
RATE)ของคอมพิวเตอรที่จะใชติดตอมีคาเทากับ 2400 bps
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