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การติดตั้งและการโปรแกรมตูสาขาฯ F-128
ลักษณะโครงสรางของตูสาขาฯ F-128
ลักษณะโครงสรางภายนอก
ตูสาขาฯ F-128 เปนตูที่มีขนาดความสามารถมากที่สุด ซึ่งจัดเปนตูสาขาฯ ขนาดใหญ
ดังนั้นลักษณะโครงสรางของตูจึงออกแบบมาใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด
มีขนาดที่
สามารถติดตั้งไดงาย สะดวก ลักษณะตางๆ ที่มองจากภายนอกจะเปนไปตามรูปดานลาง ซึ่งจะมีอุปกรณที่
ใชงานและจุดตออยูทางดานขางทั้งซายและขวาดังรูป

รูปแสดง ลักษณะโครงสรางภายนอกของตูส าขาฯ F-128
- ดานขางทางซาย จะมีจดุ ตอสําหรับกรณีทใี่ ชเปนตู LINK ตอไปยังตูอ ื่นๆ
- ดานขางขวามือ จะมีอุปกรณทใี่ ชงานดังนี้
1. สายไฟ AC 220 V
2. สวิตชเปดปดเครื่อง
3. ฟวสขนาด 4 A มีไวสําหรับปองกันเมื่อเครื่องมีปญหา
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ลักษณะโครงสรางภายใน
ลักษณะโครงสรางภายในเมือ่ ทําการเปดฝาครอบทั้งดานหนาและดานบนออก จะเห็นไดวา
ภายในตูจะประกอบไปดวยบอรดและการดวงจรตางๆ ติดตั้งอยู ซึ่งจะมีอยู 2 ลักษณะคือ บอรดที่อยู
ทางดานบนเรียกวา PANEL BOARD มีอยูดว ยกัน 2 บอรดกับอีก 1 การด และมีการดวงจรที่
เสียบไวกับ Slot ภายในตู คือ การดสายในและการดสายนอกรวมทั้งการดทีท่ ําหนาที่ควบคุมระบบ
ทั้งหมดของตู ซึ่งมีลักษณะภายในทั้งหมดดังรูป

รูปแสดง ลักษณะโครงสรางภายในของตูสาขาฯ F-128
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บอรดและการดตางๆ ภายในตู

รูปแสดง รายละเอียดของอุปกรณภายใน
1. PANEL BORAD 2 เปนคอนเน็คเตอรสําหรับตอไปยังหมายเลขภายใน ( EXT
165 – 212 ) และสายนอก ( CO 17 – 32 )
2. PANEL BORAD 1 เปนคอนเน็คเตอรสําหรับตอไปยังหมายเลขภายใน ( EXT
101 – 164 ) สายนอก ( CO 1 – 16 ) นอกจากนี้ยังมีขั้วตอ
สัญญาณไปยังอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่อง
ขยายเสียง ขั้วตอสําหรับเสียงดนตรีจากภายนอก
3. MODEM CARD เปนการดทีใ่ ชสําหรับตอ MODEM เพื่อใชงานสําหรับการ
ตรวจสอบหรือแกไขโปรแกรมระยะไกล ( REMOTE
MAINTENANCE ) นอกจากนีย้ ังเปนตัวที่สามารถดึง
รายการการใชโทรศัพทเพื่อใชงานระบบบิลลิ่งของคอมพิวเตอรได
อีกดวย
4. SLIC CARD (Slot1)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
165 – EXT 180
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5. SLIC CARD (Slot2)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
181 – EXT 196
6. TRUNK CARD (Slot3) เปนการดที่ทําหนาที่เปนสายนอกตั้งแต CO 01 –
CO 16
7. TRUNK CARD (Slot4) เปนการดที่ทําหนาที่เปนสายนอกตั้งแต CO 17 –
CO 32
8. SLIC CARD (Slot5)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
101 – EXT 116
9. SLIC CARD (Slot6)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
117 – EXT 132
10. SLIC CARD (Slot7)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
133 – EXT 148
11. SLIC CARD (Slot8)
เปนการดที่ทําหนาที่เปนหมายเลขภายในตัง้ แต EXT
149 – EXT 164
12. TONE CARD (Slot9) เปนการดที่ทําหนาที่สรางและรับสัญญาณที่มีอยูใน
ระบบตูสาขาฯ
13. CPU CARD (Slot10) เปนการดที่ทําหนาที่ควบ คุมระบบการทํางานทั้งหมด
ของตู
14. POWER SUPPLY เปนตัวที่ทําหนาที่จายระบบไฟไปยังอุปกรณตางๆ ของตู

หนาทีก่ ารทํางานของบอรดและการดตางๆ
1. PANEL BOARD 1
PANEL BOARD 1 เปนบอรดที่มีไวสําหรับตอสายสัญญาณไปยังอุปกรณสวนตางๆ
เชน ตอไปยังหมายเลขภายใน ตอไปยังสายนอก คอมพิวเตอรหรือปริน้ เตอร เครื่องขยายเสียง และตอไปยัง
การด MODEM นอกจากนี้ยังมีจดุ ตอสัญญาณสําหรับตอจากอุปกรณเสียงจากภายนอก เชน
เสียงดนตรีโดยราย ละเอียดบน PANEL BOARD มีดังนี้
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รูปแสดง รายละเอียดบน PANEL BOARD 1

สวนประกอบของ PANEL BOARD 1
1. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังสายนอกที่ 1 ถึงสายนอกที่
16
2. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังหมายเลขภายใน EXT
101 – EXT 116
3. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังหมายเลขภายใน EXT
117 – EXT 140
4. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังหมายเลขภายใน EXT
141 – EXT 164
5. MODULA JACK เปนจุดตอสําหรับตอไปยังหมายเลขภายในที่เปน
KEY
TELEPHONE โดยหมายเลขที่จะนํามาตอใชจะเปนหมายเลขดังนี้
- KEY TELEPHONE 1 ( MODULA JACK 1 ) จะตอกับ
หมายเลข 101
- KEY TELEPHONE 2 ( MODULA JACK 2 ) จะตอกับ
หมายเลข 102
- KEY TELEPHONE 3 ( MODULA JACK 3 ) จะตอกับ
หมายเลข 103
- KEY TELEPHONE 4 ( MODULA JACK 4 ) จะตอกับ
หมายเลข 104
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ถาหากมีการตอหมายเลขภายใน 4 หมายเลขแรกเปน KEY TELEPHONE จะทํา
ใหหมายเลขภายในที่เปนหมายเลข 101 – 104 ที่ตอทาง CHAMP CONNECTOR จะไม
สามารถใชไดเนื่องจากถือวาเปนหมายเลขเดียวกันกับ KEY TELEPHONE ที่ใชหมายเลขนี้ไป
แลว
6. CONNECTOR
สําหรับตอ PANEL BOARD ไปยัง MAIN
BOARD ซึ่งมี อยู 2 ตัว เวลาตอใชงานจะตองแนใจวา CONNECTOR นี่ถูกตอเขากับ
MAIN BOARD เปนอยางดีแลว
7. ขั้วตอสัญญาณ DB9 ( RS-232 ) สําหรับตอสายไปยังปริ้นเตอร เพื่อใชในการพิมพ
ขอมูลและพารามิเตอรตางๆ รวมถึงขอมูลการใชโทรศัพททั้งหมด หรือนอกจากนี้ยังสามารถตอเขากับ
คอมพิวเตอรเพื่อถายขอมูลจากตูสาขาฯ ไปเปนขอมูลที่ใชสําหรับ Program Billing และยังสามารถ
ที่จะทําการ Setup โปรแกรมในตูสาขาฯ โดยใชคอมพิวเตอร ก็ตองใชการสงขอมูลทางขั้วตอสัญญาณ
ตัวนี้ดว ย
8. ขั้วตอสัญญาณเสียงประกาศ ( PAGING ) ซึ่งเปนแบบโมโน เปนสัญญาณเอาทพุท
เพื่อสงสัญญาณเสียงประกาศปอนเขาไปยังเครื่องขยายเสียงที่ตอไว จะใชในกรณีที่มีการประกาศเรียกหา
บุคคลที่ตองการ ผานทางเครื่องโทรศัพทภายใน
9. ขั้วตอสัญญาณมิวสิค เปนสัญญาณอินพุทที่มีไวสําหรับนําสัญญาณเสียงจากภายนอกเขามา ใช
ในกรณีที่มีการพักสาย เชน จากวิทยุ เทป ซีดี เพื่อใหเสียงที่ออกมาในขณะพักสายเปนไปตามความตองการ
คือ เสียงโฆษณาหรือประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับหนวยงาน หรือเสียงทีม่ าจากแหลงอื่นๆ ตามตองการ
10. ขั้วตอไปยังการด MODEM ซึ่งเปนแบบ 10 PIN
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2. PANEL BOARD 2
PANEL BOARD 2 จะประกอบไปดวย CHAMP CONNECTOR
จํานวน 2 อัน สําหรับตอสายนอกตั้งแต CO 17 ถึง CO 32 และตอสายในตั้งแตหมายเลข EXT
165 – EXT 212 ซึ่งลักษณะของ PANEL BOARD 2 จะเปนดังรูปตอไปนี้

รูปแสดง รายละเอียดของ PANEL BOARD 2
1. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังหมายเลขภายใน EXT
165 – EXT 188
2. CHAMP CONNECTOR เปนจุดสําหรับตอสายไปยังสายนอกที่ 17 ถึงสายนอก
ที่ 32
หรือถาหากใชสายนอกไมถึง 16 สายนอก
CONNECTOR ตัวนี้สามารถที่ทําการตอไปเปนหมายเลข
ภายในตั้งแต EXT 189 – EXT 212
3. CONNECTOR สําหรับตอ PANEL BOARD ไปยัง MAIN
BOARD เวลาตอใชงานจะตองแนใจวา CONNECTOR
นี่ถูกตอเขากับ MAIN BOARD เปนอยางดีแลว
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3. CPU CARD
รูปแสดง รายละเอียดของการด CPU
ตัวล็อคการดใหติด LED แสดงสถานะของตูสาขาฯ
REAL TIME
แนนกับ SLOT
CLOCK

E2
PROM
EPROM
(EVEN)
EPR
OM
(OD

FLAS
H

CPU

DIN CONNECTOR ใช เสียบลง SLOT บน MAIN
BOARD

CPU CARD เปนหัวใจหลักของการทํางานของตูสาขาฯ ซึ่งเปนหนวยประมวลผล
ทั้งหมด และเก็บขอมูลการใชโทรศัพทเก็บไวใน FLASH MEMORY ภายในการด โดย
FLASH MEMORY จะใช IC เบอร 29C020 จะสามารถเก็บขอมูลได 9000
RECORDS แตถาเปลี่ยนมาใช 29C040 จะสามารถเก็บขอมูล 18,000 RECORDS โดย
IC ตัวนี้สามารถถอดออกจากการดไดโดยที่ขอมูลไมสูญหาย สวนอีกตัวหนึ่งคือ 28C256 ซึ่ง IC
ตัวนี้เปนตัวเก็บขอมูลที่มีการตั้ง SETUP การทํางานตางๆ ของตู IC ตัวนี้ สามารถถอดออกจากการด
โดยที่ขอมูลยังสามารถเก็บไวโดยไมมีไฟเลี้ยงได การ SERVICE BOARD จะสามารถทําไดงาย
มาก เพราะถาการด CPU เกิดเสียขึ้นมา สามารถถอด E2 PROM และ FLASH
MEMORY ถอดจากการดเดิมที่เสียไปใสการดใหมซึ่งทําใหไมตองทําการ SETUP โปรแกรม
ใหม เพราะขอมูลจะที่ถูกบันทึกไวจะยังมีอยูใน IC 2 ตัวนี้ และในการด CPU จะมีตวั สรางสัญญาณ
นาฬิกา ( REAL TIME CLOCK ) ซึ่งเปนฐานเวลาของระบบ วาขณะนีเ้ ปนเวลาเทาไหรแลว
โดยถาทานทําการเปลี่ยนการด CPU แทนการดเดิมที่เสีย ทานตองตั้งเวลาใหมดวย เพราะเวลาแตละ
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การดอาจจะเดินไมเทากัน การด CPU นี้จะบรรจุ IC EPROM 2 ตัวคือ เบอร 27C020 โดยจะ
เปน ODD และ EVEN อยางละตัวทําหนาทีเ่ ปนตัวเก็บ PROGRAM ที่จะสั่งการใหตูทํางาน
โดยถามีการ UPDATE SOFTWARE ภายในตัวตู เราสามารถเปลี่ยนโดยการใช EPROM
VERSION ใหม โดยถอดตัวเกาออกแลวใสตวั ใหมลงไปแทน การใสตัวใหมเขาไปตองใสใหถูก
เนื่องจาก EPROM แตละชุด แตละ VERSION จะมี 2 ตัว พรอมกัน โดยจะมี EVEN 1 ตัว
และ ODD 1 ตัว การใสใหใสใหตรงกับ MARK ที่มีอยู ซึ่ง SOFTWARE ที่บรรจุลงไปใน
EPROM ภายในตูนจี้ ะมีการ UPDATE เกิดจากการแกไขขอผิดพลาดในฟงกชั่นตางๆ หรือเปน
การเพิ่ม FEATURE ตางๆ รวมทั้งเปนการ UPDATE ฐานขอมูลในระบบการคํานวณคา
โทรศัพท ( BILLING CALCULATOR )
ตําแหนงของดวงไฟบนการด CPU
หมายถึง มีการใชงาน Speech Path 1 : SP 1
หมายถึง มีการใชงาน Speech Path 2 : SP 2
หมายถึง มีการใชงาน Speech Path 3 : SP 3
หมายถึง มีการใชงาน Speech Path 4 : SP 4 และถา
หากวา LED ที่ตําแหนงนี้กระพริบ จะหมายถึง มีสายนอกเสีย (
เมื่อเปดระบบตรวจสอบสายนอกในฟงกชนั่ 227 )
LED 5 ( D/N ) ถาหากติดคือ กําลังอยูในเวลาการบริการชวงกลางวัน ซึ่งมีได 2 โหมด
คือ เวลาการบริการชวงกลางวันและหรือกลางคืน ( Day Mode/Night
Mode )
LED 6 ( PRINT )
ถาหากติดคือ กําลังติดตออยูก ับคอมพิวเตอรหรือปริ้นเตอร
LED 7 ( DATA )
ถาหากติดคือ มีขอมูลการใชโทรศัพทเก็บอยู
LED 8 ( POWER ) ถาหากติดคือ เปนสภาวะมีไฟเขา ( POWER GOOD :
PG )

LED 1 ( Status 1 )
LED 2 ( Status 2 )
LED 3 ( Status 3 )
LED 4 ( Status 4 )

นอกจากนี้แลวมักจะพบการติดพรอมกัน 3 ดวง คือ LED 1- 3 จะหมายถึงอยูระหวาง
การเขาโปรแกรมของระบบตูสาขาฯ หากพบวามี LED ติดวิ่งขึน้ ลงระหวาง LED 1- 4 จะเปนไปได
2 กรณีคือ ถาเปนตู LINK คือแตละตูจะติดตอกันไมได และอีกกรณีคือ จะเปนตัวที่คอยบอกวาระบบมี
การทํางานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น โดยสามารถที่จะทําการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดโดยการสั่งพิมพ
ดวยฟงกชนั่ 623 ซึ่งความผิดปรกติบางครั้งอาจจะไมรุนแรง และระบบของตูจะทําการแกไขใหเองอยาง
อัตโนมัติ
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4. TONE CARD

ตัวล็อคการดใหติดแนนกับ SLOT

VOICE
PROMPT 1

VOICE PROMPT
2
DIN CONNECTOR ใช เสียบลง SLOT บน
MAIN BOARD

รูปแสดง รายละเอียดของการด Tone
การดนี้จะมีวงจรในสวนของ
TONE
GENERATOR,
DTMF
DETECTOR , DTMF TONE GENERATE, OGM 2 ชุด และวงจร VOICE
MAIL 2 ชุด จะประกอบเปนสวนๆ คือ
- วงจรในสวนของ TONE GENERATOR
ประกอบดวย สัญญาณ TONE 4 แบบ คือ
1. Low tone มีความถี่ 350 Hz
2. High tone มีความถี่ 440 Hz
3. Dial Tone เกิดจากการรวมกันของ Low tone และ High tone
4. Music On hold มี 2 เพลงใหเลือกใชโดยการเลือกที่ Jumper
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- วงจร ในสวนของ Voice Mail
ในตู F-128 ไดมีวงจร Voice Mail ถึง 2 ชุด โดย 2 ชุดนี้สามารถทํางานได
พรอมกัน โดยชุดแรกจะบริการเบอรภายในของตูที่เปนเลขคี่ ( หมายเลข 101, 103 ….) สวน
Voice Mail ชุดที่ 2 จะบริการหมายเลขภายในที่เปนเลขคู ( หมายเลข 102, 104 ….) โดยถามี
การฝากขอความ ถึงเบอรภายใน ดังกลาวก็จะถูกฝากไวที่ Voice Mail แตละชุด เพื่อปองกันขอมูล
เต็มที่ตัวใดตัวหนึ่ง
โดยวงจร
Voice
Mail
นี้จะมี
E-prom อยูขางๆ คือ Voice Mail prompt เปน IC ที่เก็บเสียงพูดที่เปนขอความของระบบ
โดย
Voice
Mail
แตละชุดจะเก็บขอความได 128 Messages แตละ Message เก็บไดถึง 30 วินาที ดังนั้นเมื่อ
รวม Voice Mail ทั้ง 2 ชุด ในตู F-128 1 ตู สามารถเก็บ Message ไดรวมกันถึง 256
Messages
- ชุดวงจร OGM
ในตูสาขาฯ F-128 จะมีวงจรชุด OGM หรือเสียงตอบรับเมื่อมีการโทรเขามาจาก
สายนอก และตั้งโปรแกรมตูสาขาฯ เอาไวใหสายนอกสามารถตอไปยังหมายเลขภายในไดโดยตรง
(DISA) ซึ่งระบบของ OGM ในตูส าขาฯ F-128 จะมีอยูถงึ 2 ชุดและสามารถใชงานพรอมกันได
โดยที่แตละชุดของ OGM จะขอความตอบรับอยู 3 ขอความ แบงตามลักษณะการใชงานดังนี้
- ขอความที่ 1
ใชสําหรับการตอบรับเมื่อมีการโทรเขาเชน จะบันทึกวา “ สวัสดีคะ ที่นี่บริษัท จีเนียส
กรุณากดเบอรภายในที่ทานตองการติดตอ หรือกด “0” เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร ขอบคุณคะ” โดย
ขอความ นี้สามารถตั้งได 10 วินาที
- ขอความที่ 2
จะถูกใชเมื่อมีขอความที่ 1 ใหผูโทรเขาไดฟงแลว ผูโทรเขากดหมายเลขเบอรภายในแลว
สายไมวาง หรือสายวางแลวแตไมมีผูรับสายใน 30 วินาที ระบบตอบรับจะทําการตอบรับดวยขอความที่
2 อาจจะบันทึกวา “หมายเลขที่ทานเรียกไมสามารถติดตอได กรุณารอสักครู เพือ่ ติดตอโอเปอรเรเตอร”
ขณะที่ขอความที่ 2 กําลัง Play อยูสามารถกดเบอรภายในใหมตอ ได ระบบก็จะโทรไปเบอรภายในอื่น
ได หรือสามารถกด 0 เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร โดยจะดังตาม Ring group ที่ตั้งไวตามฟงกชั่น
[220, 221] โดยในขอความที่ 2 นี้ทานสามารถบันทึกเสียงไดเปนระยะเวลา 5 วินาที
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- ขอความที่ 3
จะถูกใชกรณีมีการตั้งใหตดั สายที่โทรเขามาจากสายนอกโดยใชฟงกชนั่
[213,
214] โดยอาจจะอัดขอความวา “หมายเลขที่ทานเรียกไมสามารถติดตอได กรุณาติดตอกลับมาใหม” ซึ่ง
ขอความนี้จะถูกใชกอนที่ตูจะตัดสาย เนื่องจากในตูระบบของอพารทเมนทหรือโรงแรม เมื่อผูโทรเขา
ตองการติดตอเบอรภายในไดโดยตรงแลวไมมีผูรับสาย ตู F-128 สามารถตั้งโปรแกรมไดวาจะใหโอน
เขาสูโอเปอรเรเตอร (Ring group) หรือตองการใหตัดสาย โดยมีรายละเอียดในการโปรแกรมฟงกชั่น
[213, 214]
กรณีการใช OGM 2 ชุดนี้จะสามารถโปรแกรมให OGM ทั้ง 2 ชุดทํางาน
พรอมกันไดหมายความวาถา OGM ชุดหนึ่งไมวางเมือ่ มีผูโทรเขา สามารถใหไปใช OGM ชุด 2 ได
โดยทานสามารถอัดขอความใน OGM แตละชุดทั้งชุด 1 และชุด 2 เปนขอความเดียวกัน หรืออาจจะ
แบงได โปรแกรมไดวาเมื่อมีการโทรเขาแตละสายนอกจะเจาะจงใหใช OGM ชุดไหนก็ได หรืออาจจะ
ทําการแบงวา OGM ชุดไหนใช ในชวงเวลากลางวัน หรือกลางคืนได โดยขอใหดูรายละเอียดใน
ฟงกชั่น [206, 207] ทานสามารถเลือกไดวาจะใชระบบ OGM แบบ 1 ขอความ หรือ 3 ขอความ
โดยใชฟงกชั่น [212] โดยถาทานเลือกแบบ 1 ขอความ ทานจะสามารถบันทึกขอความไดถึง 20 วินาที

5. การดสายนอก ( TRUNK CARD )
ตัวล็อคการดใหติดแนนกับ SLOT

LED แสดงสถานะเมื่อมีการใชสายนอก จะมี
จํานวนเทากับความสามารถของการด Trunk

DIN CONNECTOR ใช เสียบลง SLOT บน
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รูปแสดง รายละเอียดของการดสายนอก ( Trunk Card )
การดสายนอก ( Trunk Card ) 1 การดจะสามารถบรรจุวงจรไดถึง 16 port หรือ
16 สายนอกโดยสามารถที่จะแบงไดออกเปน 4 รุน คือ การดขนาด 4, 8, 12, 16 สายนอก โดยใช
การดที่มีลักษณะที่เหมือนกันแตจะใสอุปกรณในแผงวงจรสายนอกตามความสามารถของการดเทานั้น ถา
ทานใชการดขนาด 4 สายนอก แตทานตองการเปลี่ยนเปนการดที่มเี บอรสายนอกมากขึ้น จะตองนําการด
ขนาด 4 สายนอกการดนั้นไปเปลี่ยนเปนการดที่มีความสามารถในการใชสายนอกทีเ่ พิ่มขึ้น การดสายนอก
นี้สามารถเช็ค Line Reverse และ เช็คสายนอกทีม่ ีปญหา( Bad Line )ได
ตูสาขาฯ F-128 นี้ในการดสายนอก (Trunk card) ในวงจรแตละชุดของสายนอก
สามารถเช็คไดวาสายนอกทีเ่ ดินมาจากองคการโทรศัพทมาเขาที่สายนอกของตูไดวาสายขาดหรือไม โดยถา
ตั้งฟงกชั่นใหตูทําการเช็คสาย กรณีมีการโทรออกแตละครั้ง เมื่อระบบทําการใชสายนอกใดๆ แลวพบวา
สายนอกนัน้ ไมมีสัญญาณไฟที่เดินมาจากชุมสายโทรศัพท (Central office) ตูจะทําการตัดสาย
นอกนั้นชัว่ คราว ทําใหครั้งตอไปเมื่อระบบมีการคนหาสายนอกเพื่อโทรออกอีก จะไมนําสายนอกนี้มาใช
โดยระบบจะทําการเช็คสายนอก ที่เสียนี้ทุก 10 นาที ถาสายนอกมีสัญญาณไฟกลับคืนมา ระบบก็จะทํา
การเปดสายนอกนั้นใหใชไดทันที

6. การดสายใน ( SLIC CARD )
ตัวล็อคการดใหติดแนนกับ
LED แสดงสถานะเมื่อหมายเลขภายในในมีการใช

DIN CONNECTOR ใช เสียบลง SLOT บน
MAIN BOARD

รูปแสดง รายละเอียดของการดสายใน ( Slic Card )
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ในตูสาขาฯ F-128 ไดถูกออกแบบใหมีขนาดกระทัดรัดโดยใชเทคโนโลยีวงจรรวมจึง
สามารถบรรจุแผงเบอรภายในไดถึง 16 เบอรภายใน ซึ่งแตละเบอรภายในจะมี LED แสดงสถานะการ
ใชงานแสดงอยูทั้ง 16 เบอร โดยคาเริม่ ตนหลังจากที่มีการ System Clear ตูจะถูกตั้งใหเริ่มจาก
หมายเลขแรกมีหมายเลขเบอรภายในเปน 101, 102, 103 ….116 ( การดที่ 1 ตองใสใน Slot ที่
5 ) สวนการดที่ 2. เริ่มที่หมายเลข117, 118, …. 132 และเรียงไปเรือ่ ยๆ จนเต็มความสามารถ
ของตู ซึ่งการดสายในจะมีอยู 2 ชนิดคือ
- การดสายในแบบ SLIC/16
การดรุนนี้เหมาะสําหรับตูทขี่ นาดสายนอกไมเกิน 16
สายนอก
- การดสายในแบบ SLIC-32
การดสายในรุนนี้ก็คือการด F128 Slic/16 มาทํา
การตอขยาย Option เปน PCB ขนาดเล็กซอนอีกชั้น
โดยจะถูกใชในตูที่มี สายนอกมากวา 16 แตไมเกิน 32 สาย
นอก

7. การด MODEM
การด

MODEM

เปนการดที่ทําหนาที่สาํ หรับการตรวจสอบและแกไขโปรแกรม

ระยะไกล
( REMOTE MAINTENANCE ) ในกรณีที่การใชงานตูอยูไกลจากศูนยบริการ
การ
เดินทางของชางเพื่อไปทําการตรวจซอมหรือการแกไขโปรแกรมการทํางานของตูจะไมสะดวก และทําให
เสียเวลาในการเดินทาง แตถาตูสาขาฯ ทําการติดตัง้ การด MODEM ไวจะทําใหชางที่ศูนยบริการ
สามารถที่จะทําการโปรแกรมผานสายโทรศัพทไปยังตูสาขาฯ ที่อยูหางไกลออกไปไดโดยไมตองเดินทาง
ไป สามารถที่จะทําการดึงขอมูลของระบบจากตูสาขาฯ นั้นมายังที่ศนู ยบริการได นอกจากนี้แลวยังสามารถ
ขั้วตอสัญญาณไปยัง PANEL BORAD 1 เปนแบบ IDC 10
PIN
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ดึงรายการโทรศัพทเพื่อใชงานระบบบิลลิ่งบนคอมพิวเตอรไดอีกดวย ซึ่งลักษณะของการด MODEM
จะมีลักษณะดังนี้
รูปแสดง รายละเอียดของการด MODEM

การติดตั้งตูสาขาฯ F-128
การติดตั้งตูสาขาฯ F-128 จะแบงออกเปน 2 แบบ คือ
1. การติดตั้งตูสาขาเขากับผนังที่เปนไม
2. การติดตั้งตูสาขาเขากับผนังที่เปนปูน

การติดตั้งตูสาขาฯ เขากับผนังไม
1. วางแผนชี้ตําแหนงสกรู แนบกับกําแพง

ขั้วตอสัญญาณ DB9 ( RS-232 ) ตอไปยัง
MODEM

2. ไขสกรูทั้ง 5 ตัวยึดติดกับผนังไม ณ
ตําแหนงที่ชี้ไวบนแผนชี้ตําแหนงสกรู

3. สวมตูสาขาโทรศัพทเขากับหัวสกรูทั้งสาม
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การติดตั้งตูสาขาโทรศัพท เขากับผนังปูน
1. วางแผนชี้ตําแหนงสกรู มาแนบกับกําแพง

2. ใชสวานเจาะผนังปูน ณ ตําแหนงที่ชี้ไว
บนแผนชี้ตําแหนงสกรู

3. ใชฆอนตอกปุก พลาสติกเขากับรูที่เจาะไว

4. ใสสกรูทั้ง 5 ตัว ยึดติดกับปุกพลาสติก

3 mm

5.

สวมตูสาขาโทรศัพทเขากับหัวสกรูทั้งสาม
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สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงและคําแนะนําสําหรับการติดตั้ง
สถานที่ที่แสงแดดสองถึงโดยตรง ที่มีความรอนสูงหรือความชื้นสูง
สถานที่ที่มีความเปนกรด หรือเปนดางในอากาศสูงมาก
สถานที่ที่มีน้ําฝน น้ํา หรือน้าํ มัน ซึ่งมีโอกาสเขามาภายในเครื่อง
สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนเปนประจํา
สถานที่ที่ใกลกับอุปกรณไฟฟา ซึ่งมีการกระชากกําลังไฟฟาสูงๆ เชน เครื่องเชื่อมไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ
6. สถานที่ที่ใกลอุปกรณ กําเนิดหรือรับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องรับสง
วิทยุ
7. ควรติดตั้งระบบกันฟา
โดยการนําเอาคูสายจากองคการโทรศัพทตอผานกลองกันฟาของ
องคการโทรศัพทกอน
หลังจากนั้นก็ตอคูสายโทรศัพทจากกลองกันฟานั้นมาเขาที่ตําแหนง
LINE IN ในกลองกันฟาของ FORTH อีกทีหนึ่ง แลวนําเอา LINE OUT ที่ออก
จากกลองกันฟาของ FORTH ซึ่งเปนคูสายสําหรับตอเขาไปยังตูสาขาฯ แลวติดตั้งสายดินโดย
การตอสายไปที่มีขนาดพื้นทีห่ นาตัดไมนอยกวา 2.5 ตารางมิลลิเมตร ไปยังแทงกราวดที่ฝงไว
ไตดินความลึกไมนอยกวา 1.8 เมตร ( ไมควรใชแทงกราวดเดียวกันกับกราวดของระบบ
ไฟฟา ) ซึ่งจะชวยปองกันอันตรายจากฟาผาได
8. หลีกเลี่ยงการเดินสายไปยังหมายเลขภายในออกนอกอาคาร
หากจําเปนจะตองติดตั้งกันฟา
เพิ่มเติม โดยการนําคูสายภายในที่ออกจากตูสาขาฯ มาตอดาน MOV ตัวเล็กของตัวกันฟา
เสมอ
ซึ่ง
คูสายที่ออกนอกอาคารไปยังเครื่องโทรศัพท ใหตอจากดาน MOV ตัวใหญ และตอสายกราวด
ดวยทุกครั้ง
9. ไมควรเดินสายเครื่อง KEY TELEPHONE ใหอยูใ นกลุมของสายเคเบิล ควรเดินสาย
แยกตางหาก โดยใชสาย 4 CORE ซึ่งใชไดทั้งสายแบนและสายกลม แตถาระยะทางไกลๆ
ควรใชสายกลม
10. หลีกเลี่ยงการเดินสายของ KEY TELEPHONE ขนานไปกับสายไฟทีม่ ีการใชกระแส
หรือมีการเหนีย่ วนําไฟฟาสูงๆ
เนื่องจากจะทําใหเกิดเสียงรบกวนและการรับสงขอมูลอาจจะ
ผิดพลาดได
เชน สายไฟจากตูควบคุมไฟฟาของอาคาร เครื่องปรับอากาศ มอเตอรไฟฟา เครื่องเชื่อมไฟฟา
เปนตน
1.
2.
3.
4.
5.
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11. ควรติดตั้งแบตเตอรีเ่ พื่อสํารองไฟไวในกรณีไฟฟาดับ ซึ่งจะตองมีแรงดัน 24 VDC หากตองการ
ให
มีการใชงานไดนานมากขึน้ เมื่อไฟดับ ก็สามารถนําแบตเตอรี่สํารองมาทําการตอขนาน
เขาดวยกัน

การจับคูสายหมายเลขภายในและสายนอกของตูสาขาฯ F-128

คอนเน็คเตอรสําหรับตอไปยังสายนอกที่ CO1 - CO10

คอนเน็คเตอรสําหรับตอไปยังหมายเลขภายใน EXT 117 – EXE 140

รูปแสดง การตอ Champ connector เขากับตูส าขาฯ ผานทาง Panel board 1

การจัดคูสายที่ตอเขามายังตูสาขาฯ F-128
จะเห็นไดวาการจัดคูสายของตูสาขาฯ F-128 จะแบงออกเปน 2 สวน คือ การจัดคูสายทั้ง
หมายเลขภายในและภายนอกของ Panel board 1 และการจัดคูส ายทั้งหมายเลขภายในและสายนอก
ของ Panel board 2 โดยที่ Panel Board 1 จะตองมีไวเสมอไมวาจะติดตั้งความสามารถของตู
ขนาดเทาใดก็ตาม สวน Panel Board 2 จะถูกติดตั้งใชงานก็ตอเมื่อมีการใชงานสายนอกมากกวา
16 สายนอก ( CO 17 – CO 32 ) หรือมีการใชงานหมายเลขภายในที่มากกวา 64 หมายเลข (
EXT 165 – EXT 212 ) โดยที่ทั้ง 2 Panel จะมี Champ Connector ตัวเมียสําหรับ
เขาสายตามที่โรงงานใหมาขึน้ อยูกับขนาดของตูที่ใช ซึ่งเปนแบบ 24 คูสาย และ 16 คูสาย ใหเลือกใช
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ตามจํานวนคูส ายของตู โดยใหสังเกตจากหมายเลขภายใน และจํานวนสายนอกบน Panel วาควรใช
ขนาดใด สายที่ทางโรงงานไดจัดมาใหนนั้ จะติดอยูก ับ Champ Connector ตัวผู ซึ่งสามารถที่จะ
เขากับตัวเมียทีอ่ ยูบน Panel ตัวใดก็ได แตจะตองทําการตรวจสอบคูสายใหตรงกับหมายเลขภายในหรือ
สายนอกที่กําหนดจึงจะสามารถใชงานสายนอกและสายในไดอยางถูกตอง
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การจัดคูสายบน Champ connector
การเขาสายบน Champ Connector จะจัดคูสายตามสีดังตอไปนี้
หมายเลขคูสาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สีของคูสาย
ขาว-ฟา
ขาว-สม
ขาว-เขียว
ขาว-น้ําตาล
ขาว-เทา
แดง-ฟา
แดง-สม
แดง-เขียว
แดง-น้ําตาล
แดง-เทา
ดํา-ฟา
ดํา-สม

หมายเลขคูสาย สีของคูสาย
13
ดํา-เขียว
14
ดํา-น้ําตาล
15
ดํา-เทา
16
เหลือง-ฟา
17
เหลือง-สม
18
เหลือง-เขียว
19
เหลือง-น้ําตาล
20
เหลือง-เทา
21
มวง-ฟา
22
มวง-สม
23
มวง-เขียว
24
มวง-น้ําตาล

ตารางแสดง การเขาสายบน Champ Connector ตัวผูที่ใหมาจากโรงงาน
คูสายที่ 1

คูสายที่

คูสายที่

คูสายที่

รูปแสดง การจัดคูสายบน Champ Connector ตัวผู
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ในการตอสายใชงานใหตอตามลําดับที่เขียนไวบน Panel เชน Champ Connector
ตัวแรกของ Panel 1 จะเปนคูสายของสายนอก CO 1 จะถูกตอกับคูสายที่ 1 ( ขาว-ฟา ) CO 2
ตอกับคูสายที่ 2 ( ขาวสม ) และเรียงตามลําดับคูสีไปเรื่อยๆ จนครบทุกคูสาย และ Champ
Connector ตัวอื่นๆ ก็ทําเหมือนกันทั้งหมดซึ่งตําแหนงการเขาสายจะตองถูกตองตาม Connector
ดังนี้
- Connector บน Panel 1
Connector ตัวที่ 1 ไวสําหรับตอสายนอก CO 1 – CO 16
ใช
Connector แบบ 16 คูสายหรือไวสาํ หรับตอหมายเลขภายใน
EXT 213 – EXT 228 ใช Connector แบบ 16 คูสาย
Connector ตัวที่ 2 ไวสําหรับตอหมายเลขภายใน EXT 101 – EXT 116
ใช Connector แบบ 16 คูสาย
Connector ตัวที่ 3 ไวสําหรับตอหมายเลขภายใน EXT 117 – EXT 140
ใช Connector แบบ 24 คูสาย
Connector ตัวที่ 4 ไวสําหรับตอหมายเลขภายใน EXT 141 – EXT 164
ใช Connector แบบ 24 คูสาย
- Connector บน Panel 2
Connector ตัวที่ 5 ไวสําหรับตอหมายเลขภายใน EXT 165 – EXT 188
ใช Connector แบบ 24 คูสาย
Connector ตัวที่ 6 ไวสําหรับตอสายนอก CO 17 – CO 32
ใช
Connector แบบ 16 คูสาย หรือไวสําหรับตอหมายเลขภายใน
EXT 213 – EXT 228 ใช Connector แบบ 24 คูสาย

หมายเหตุ

1. หมายเลขภายใน EXT 101 – EXT 104 สามารถตอเครื่อง KEY
TELEPHONE จาก Modula jack บน Panel 1 ไดอีกดวย
2. การจัดคูสีของคูสายบน Panel 2 คอนเน็คเตอรจะมีการยอนคูสีกนั เริ่มจาก มวงน้ําตาล จนมาถึง ขาว-ฟา และ CO 17 – CO 32 จะอยูซ้ํากันกับตําแหนงของ
EXT 197 – EXT 212 โดยเรียงลําดับ เชน CO 17 ตรงกับ EXT 197
, CO 18 ตรงกับ EXT 198 เปนตน
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การใสการดตางๆ ลงในตูสาขาฯ F-128

รูปแสดง การใสการดตางๆ ลงบน Slot ในตูสาขาฯ F-128

รายละเอียดวิธีการใสการด
1. ทําการงางตัวล็อคที่ติดอยูกับการดทั้งดานบนและดานลางออกจากการตัวล็อค
2. นําการดที่งางตัวล็อคออกพอประมาณแลว ใสลงไปใน Slot ใหตรงกับตําแหนงของการดนั้น
โดยใหขอของตัวล็อคเขาไปอยูดานในของขอบตู
3. เมื่อใสลงไปใน Slot เรียบรอยแลวทําการกดตัวล็อคของการดใหยดึ ติดกับตําแหนงของรูบน
การด ซึ่งจะทําใหการดยึดติดกับตูพอดี จากนั้นทําการกดการดใหติดแนนกับ Main Board
ทั้ง ดานบน ตรงกลาง และดานลางของการด
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การถอดการดตางๆ ออกจากตูสาขาฯ F-128

รูปแสดง การถอดการดตางๆ ออกจาก Slot ในตูสาขาฯ F-128

รายละเอียดการถอดการดออกจากตูสาขาฯ F-128
1. งางตัวล็อคการดออกจากตําแหนงของการล็อค
2. ดึงการดออกจาก Slot

หมายเหตุ
1. การใสการดควรทําดวยความระมัดระวัง อาจจะทําใหตวั ล็อคหัก เปนผลใหการใสการดจะแนน
2. ควรแนใจวาการดที่ใสลงไปติดแนนกับ Main Board กอนที่จะทําการเปดเครื่อง เพราะ
อาจจะ ทําใหการดนั้นๆ เสียได หรือระบบจะทํางานไดไมสมบูรณ
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การตอใชงานตูสาขาฯ F-128

เครื่องขยายเสียง
สายนอก CO1 –
CO32

แบตเตอรี่สํารอง

คอมพิวเตอร

F-

FAX

เสียงจากภายนอก

ปริ้นเตอร

KEY TELEPHONE

อุปกรณปดเปดเครือ่ งขยายเสียง

Single line

รูปแสดง การตอใชงานตู F-128 กับอุปกรณตางๆ
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การตอสายจากตูสาขาฯ F-128 ไปยังคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร
- การตอสายระหวางตูสาขาฯ กับคอมพิวเตอร

TD(2)
RD(3)
GND(5)

RD(3)
TD(2)
GND(5)

ขั้วตอสายเขากับตู FORTH(DB9 ตัวเมีย)

ขั้วตอสายเขากับตู COMPUTER(DB9 ตัวเมีย)

- การตอสายระหวางตูสาขาฯ กับปริ้นเตอร

TD(2)
RD(3)
GND(5)

RD(2)
TD(3)
GND(7)
SLC(19)

ขั้วตอสายเขากับตู FORTH(DB9 ตัวเมีย)

ขั้วตอสายเขากับตู Printer(DB25 ตัวผู)

พารามิเตอร ในการติดตอระหวางตูสาขากับปริ้นเตอร หรือ คอมพิวเตอร
-

ขอมูลที่สงมีขนาด 8 bit
ความเร็วในการสง 2,400 bit per sec
ไมมี bit parity
มี bit stop 1 bit
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การตอตู LINK เพื่อขยายขนาดของตู
ตูสาขาฯ FORTH
F-128
สามารถที่จะทําการตอเปนตู LINK เพือ่ ใหสามารถที่
จะใชงานหมายเลขภายในไดเพิ่มขึ้น โดยสามารถตอ
LINK กันไดถึง 10 ตู โดยปรกติแลวตู Cabinet
1 ตู สามารถใชเบอรภายในไดสูงสุด 128
สายใน ถามีการใสการดสายนอกบางการด หมายเลข
ภายในก็จะลดลงดวย
แตถาตองการขยายหมายเลข
ภายในใหมากขึ้น สามารถนําตู Cabinet ตูอื่นๆ มา
ทําการ LINK เพิ่มเติมไดจนถึง 10 ตู แตจะมีตูแรก
เทานั้นที่ใสการดสายนอกไดซึ่งจะสูงสุด 32 สายนอก
โดยตู 2 –10 จะเปนเพียงหมายเลขภายในเทานัน้ เมื่อ
นํามาตอขยายสูงสุด 10 ตู สามารถรองรับการใชงาน
ไดสูงสุด 32 สายนอก 1248 สายใน แตการตอตู
LINK นี้ จํานวน Speech path คูสนทนา
ภายในจะยังเทาเดิม เชนเดียวกับตูแรก จึงเหมาะกับ
ระบบที่ไมตองการจํานวนคูส นทนาภายในมากนัก แต
สามารถใชสายนอกไดพรอมกันทั้ง 32 สายนอก โดย
แตละตูยอยจะสามารถมี VOICE MAIL เปน
ของตูตัวเองได เมื่อมีสายนอกโทรเขามาจะโทรเขาที่ตู 1 เสมอ
ดังนั้นในการด Tone ของตู LINK ตู 2 ถึง ตู 10 จะไมจําเปนตองมี
วงจรสวนของ OGM
รูปแสดง การเชื่อมตอตูสาขาฯ F-128
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วิธีการเชื่อมตอตู LINK
1. เริ่มแรกตองกําหนดกอนวาจะใหตูไหนเปนตู 1 จึงจะสามารถใสการดสายนอกได
โดยที่ตู 1 สามารถที่จะใสสายนอกไดสูงสุด 32 สายนอก แตตูที่นํามา LINK ไมสามารถใสการดสาย
นอกได จะมีเฉพาะการดสายใน การด CPU และการด Tone เทานั้น
2. เมื่อทําการติดตั้งตูแลว ใหทําการ Clear System กอนโดยใชฟงกชั่น 400
3. ทําการโปรแกรมกําหนดหมายเลขของตูทั้งหมด โดยใชฟงกชั่น 402 ซึ่งจะเปน
หมายเลขที่ใชกําหนดวาเปนตูใด แตละตูจ ะตองตั้งไมเหมือนกัน ( ปรกติถาไมมีการเชื่อมตอตู แตละตูจะ
เปน 00 )
4. ทําการตอสายแพที่ใช LINK ตู โดยถาสายนอกไมเกิน 16 สายนอก และใชการด
สายในแบบ SLIC 16/32 จะใชสายแพในการเชื่อมตอไปยังตูตางๆ เพียง 1 เสนเทานั้น แตถามีการใช
การดสายในแบบ SLIC 32 หรือมีสายนอกมากกวา 16 สายนอก จะตองใช LINK 2 เสน โดย
สายแพที่ใชจะตองยาวไมเกิน 4 เมตร
5. ตอไปก็เปนการโปรแกรม ซึ่งจะโปรแกรมที่ตู 1 เทานั้น ทําการติดตั้งโปรแกรมที่จะ
ใชงานตามตองการ
6. ทําการโปรแกรมสงขอมูลจากตู 1 ไปยังทุกตูที่มกี าร LINK ดวยกัน โดยใชการ
สงดังตอ
ไปนี้ เชน
- ตองการสงขอมูลจากตู 1 ไปยังตู 2 ใหกดหมายเลข [ *762# ]
- ตองการสงขอมูลจากตู 1 ไปยังตู 3 ใหกดหมายเลข [ *763# ]
- ตองการสงขอมูลจากตู 1 ไปยังตู 4 ใหกดหมายเลข [ *764# ]
หลังจากที่ทําการสงขอมูลไปยังตูตางๆ แลว จะไดยนิ สัญญาณ Programming Tone
เมื่อขอมูลไดสงไปตูนั้นเรียบรอยแลว จะไดยินสัญญาณ Confirm Tone เปนการสงขอมูลเสร็จสิ้น
สําหรับตูนั้น และทําการสงจากตู 1 ไปยังทุกตูที่มีการเชื่อมตอกัน

1-28

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

วิธีการโปรแกรมฟงกชั่นการทํางานตางๆ ของตูสาขาฯ F-128
คูมือการติดตั้งและการโปรแกรม FORTH F-128 เลมนี้ ไดจัดทําและเรียบเรียบ
ขึ้นใหม โดยจะแบงแยกฟงกชั่นตางๆ ออกมาเปนหมวดหมูเพื่อใหความสะดวกและรวดเร็ว สําหรับผูใช
นําไปใชงานและในการแกปญ
 หาเฉพาะหนาไดตามความเหมาะสม การเริ่มตนการโปรแกรม ผูใชตองกด
รหัสเขาสูการโปรแกรม และตามดวยรหัสผานของตูสาขา F-128 ซึ่งหากเปนตูใหมที่ออกจากโรงงาน
รหัสผานของตูจะเปน [000 000] ทั้งหมด แตรหัสผานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดจากฟงกชั่น 425, 426 และ
427 เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมเกีย่ วของมาตั้งโปรแกรม หรือเปลี่ยนแปลงฟงกชั่นการใชงานได

ขั้นตอนการเขาสูการโปรแกรม
1. ยกหูโทรศัพท หรือกดปุม "SP-PHONE" กดรหัสเขาสูการโปรแกรม [*][7][8][0][#]
2. กดรหัสผานของตู [000 000] (กรณีที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง) หากกดรหัสไมถูกตองจะมีสัญญาณ
ผิดพลาด (Error tone) เตือนใหทราบ และไมสามารถทําการโปรแกรมตูได
3. กดรหัสฟงกชนั่ การโปรแกรม 3 หลัก เพือ่ เขาสูโหมดการโปรแกรมของฟงกชั่นนัน้ ๆ และจะได
ยินสัญญาณดัง 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อรอปอนรายละเอียดของโปรแกรม และเมือ่ เสร็จสิ้นการ
โปรแกรมในแตละฟงกชั่นใหกดรหัส [#] ตูกจ็ ะทําการบันทึกโปรแกรมที่ปอนเขาไป และจะมี
สัญญาณ (ตูด สั้นๆ) ดังตลอดเพื่อบอกวากําลังบันทึกอยู เวลาในการบันทึกนานเทาใดขึ้นอยูก บั
ความยาวของโปรแกรมที่ปอน เมื่อบันทึกเสร็จจะมีสัญญาณดัง 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว แลวจึงสามารถ
เขาสูฟงกชั่นตอไปได หากมีการกดหมายเลขผิดและมีสัญญาณผิดพลาด (Error tone) ออกมา
ผูใชสามารถกดรหัส [#] เพื่อเขาสูฟง กชั่นใหมอีกครั้งได และหากเสร็จสิ้นการโปรแกรมทุก
ฟงกชั่นที่ตองการแลวใหวางหูโทรศัพท
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การโปรแกรมโดยวิธีการรีโมท
การใชงานโปรแกรมนี้จะใชสําหรับผูแทนจําหนายตูสาขาฯ FORTH เทานั้น เพื่อใหสามารถ
โปรแกรมตู FORTH F-128 ของลูกคาไดโดยไมตองสงชางไปโปรแกรมที่เครื่องโดยตรง ซึ่งจะเปนการ
โปรแกรมผานทางคูสายโทรศัพทเทานั้น ทําใหเกิดความรวดเร็วในการใชงาน หรือแกไขปญหาไดทัน
เหตุการณ (ในกรณีที่เกิดปญหาจากโปรแกรมระบบของตูสาขาฯ)

ขั้นตอนการรีโมทโปรแกรม
- การรีโมทโดยการใชโทรศัพทธรรมดา
1. โทรไปคุยกับลูกคาที่ติดตั้งตู FORTH F-128 ที่จะโปรแกรมระยะไกล โดยทางชางที่ทําการ
โปรแกรมสามารถโทรไดจากเครื่องโทรศัพทใดๆ ก็ไดที่เปนแบบกดปุม ( TONE) หรือให
ลูกคาโทรมาหาชางที่ทําการโปรแกรมก็ได
2. ขณะคุยกันอยูใ หลูกคาเคาะหูโทรศัพท 1 ครั้ง (หรือกดปุม FLASH) และกดหมายเลข [*][7][8]
3. ขณะนีจ้ ะเขาสูก ารรีโมทโปรแกรมระยะไกลแลว ซึ่งตอไปทางลูกคาจะตองถือหูโทรศัพทไว
แลวใหชางบริการกดปุมตางๆ เพื่อทําการโปรแกรม โดยตองใชเครื่องโทรศัพทที่เปนแบบกด
ปุม ( TONE ) เทานั้น และหามลูกคากดปุม ซอนในขณะโปรแกรม และชวงของการโปรแกรม
นี้จะสามารถพูดคุยกันไดตลอดเวลา
4. ชางบริการเริ่มโปรแกรม ขั้นตอนจะเหมือนการโปรแกรมปกติ คือ
4.1 กดรหัสผานของตูซึ่งจะตองทําการสอบถามจากลูกคากอน เปนตัวเลข 6 หลัก เชน
รหัส [000000] ถาใสรหัสถูกตองก็จะมีเสียงตูด ๆ สั้นๆ ดังออกมา แตถา กดรหัส
ผิดหรือมีการผิดพลาดก็จะมีเสียง Error Tone ออกมา ซึ่งจะไมสามารถทําการ
รีโมทตอได
4.2 เมื่อกดรหัสผานถูกตองแลว ตอไปก็เปนการโปรแกรมฟงกชั่นตางๆ ของตูตามตองการ
4.3 เมื่อเสร็จสิ้นการโปรแกรมแลวสามารถที่จะออกจากการรีโมทและกลับมาสนทนากัน
ไดอีก ซึ่งมีอยู 2 วิธีคือ
- ใหลูกคาเคาะที่วางหู 2 ครั้ง
- ชางที่ทําการรีโมทกดปุม [ * ] 1 ครั้ง
- การรีโมทผาน PCF โดยใช Modem
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เปนการโปรแกรมโดยใชโปรแกรม PCF RUN เปน PC แลวใช Modem โทรเขา
มาที่ตู F-128 ที่มีการติดตั้ง Modem Card เอาไว จะทําใหสามารถแกไข ตรวจสอบคาที่มีการตั้ง
ไวบนหนาจอคอมพิวเตอรไดทันที
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การโปรแกรมพารามิเตอรของสายนอกและการรับสาย
(201) การโปรแกรมเพื่อติดตั้งสายองคการโทรศัพท
การโปรแกรมเพื่อติดตั้งสายองคการโทรศัพทที่ตอเขาตูสาขาฯ
จะตองทําการโปรแกรมให
ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหสายนอกสามารถถูกใชงานไดตามความตองการ เพราะหากติดตั้งผิดพลาดแลวผลที่จะ
เกิดคือ
- กรณีสายนอกถูกตอกับสายองคการโทรศัพท แตไมไดโปรแกรมเพือ่ ติดตั้งใหใชงาน ผล
คือสายนอกจะใชงานไมไดเลย นั่นคือ ไมสามารถทําการโทรออกหรือโทรเขาได
- กรณีสายนอกไมไดตอกับสายองคการโทรศัพท แตมกี ารโปรแกรมเพื่อติดตั้งใหใชงาน ผล
คือ เมื่อมีการโทรออกสายนอกจะไมมีสัญญาณใดๆ เลย (เงียบ) หรือโทรไมติดในกรณีที่
ติดตั้งระบบ SEND TONE การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [201] ซึ่งมี
รูปแบบดังนี้
[ 201 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 คือ หากสายนอกไมไดตอกับสายองคการโทรศัพท
X = 1 คือ หากสายนอกถูกตอกับสายองคการโทรศัพทแบบปกติ
X = 2 คือ การติดตั้งสายนอกพิเศษแบบที่ 2
X = 3 คือ การติดตั้งสายนอกพิเศษแบบที่ 3
CO
คือ หมายเลขสายนอกมีตั้งแต 01-32 หรือ [00] หมายถึงทุกสายนอก

หมายเหตุ การติดตั้งสายนอกแบบที่ 2 และ 3 นั้นจะติดตั้งกับสายนอกที่ตองการใหโทรไปยังหมายเลขที่
กําหนดเทานั้น เชน ถาหากมีการติดตั้ง Line Interface ไวที่ CO. 5 และการโทรทางไกลใน
ประเทศใหใช CO. 5 ซึ่งผาน Line Interface เทานั้น เพราะฉะนัน้ CO. 5 จะตองติดตัง้ ใหเปน
แบบพิเศษแบบที่ 2 หรือแบบที่ 3 และตองทําการโปรแกรมใชงานรวมกันกับฟงกชั่น 230
เมื่อกดหมายเลข CO แลว จะไดยินสัญญาณ 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ก็
สามารถที่จะทําไดทันทีโดยไมตองกดฟงกชันใหม โดยการกําหนดวาตองการติดตั้งหรือไม
พรอมกับใสหมายเลขของ CO ที่ตองการ แลวกด [ # ] เพือ่ ออกจากฟงกชั่นนี้แลว รอสัญญาณ
2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม
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ตัวอยางเชน เมื่อตองการโปรแกรมใหสายนอกที่ 1, 2, 3 ติดตั้งแบบธรรมดา และ สายนอกที่ 5 ตอกับ Line
Interface ไวเพื่อใหโทรเฉพาะทางไกลในประเทศ สวนสายนอกอื่นๆ (6-32) ไมถูกติดตั้งให
กดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[201] [0] [0][0] เคลียรใหสายนอกทุกสายไมถูกติดตั้ง จะไดยินสัญญาณดัง 2 บี๊ฟ
[1] [0][1] สายนอกที่ 1. ถูกติดตั้งแบบปกติ จะไดยินสัญญาณดัง 2 บี๊ฟ
[1] [0][2] สายนอกที่ 2. ถูกติดตั้งแบบปกติ จะไดยินสัญญาณดัง 2 บี๊ฟ
[1] [0][3] สายนอกที่ 3. ถูกติดตั้งแบบปกติ จะไดยินสัญญาณดัง 2 บี๊ฟ
[2] [0][5] สายนอกที่ 5. ถูกติดตั้งแบบพิเศษที่ 2 จะไดยินสัญญาณดัง 2 บี๊ฟ
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ ถาหากโปรแกรม 201 [1] [0][0]

ตูจะทําการตรวจสอบสายนอกโดยอัตโนมัติ
กลาวคือเมื่อถูกโปรแกรมติดตั้งแบบไมระบุสายนอก (1 00) ตูจะทําการติดตัง้ สายนอก
ทั้งหมดทันที โดยจะทําการติดตั้งสายนอกที่มีสัญญาณไฟเลี้ยงจากองคการ (48V) และไม
ติดตั้งสายนอกที่ไมมีไฟเลี้ยง ดังนั้นกอนการโปรแกรมจึงควรตรวจสอบสายนอกใหพรอม
เสียกอน นอกจากนี้หากพบวาเมื่อตัด 9 เพื่อโทรออกสายนอกแลวเจอกับสายที่ไมมี
สัญญาณไฟเลี้ยง ตูจะทําการปดการใชงานโดยทันที โดยมีขอความแสดง "BAD
LINE" และจะทําการตรวจสอบสายนอกนั้นอีกครั้งในทุกๆ 10 นาที ซึ่งถากลับมาเปน
ปกติดังเดิมก็จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งสายนอกแบบพิเศษแบบที่ 2 และแบบที่ 3 นั้นเวลาใชงานจริงจะตองสัมพันธกับ
ฟงกชั่น 229 และ 230 ดวย
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(202) การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดของสายองคการโทรศัพท
เมื่อมีการติดตัง้ สายองคการโทรศัพทเขากับสายนอกของตู FORTH แลว ผูใชตองกําหนด
ชนิดของสายนอกใหตรงกับสายองคการโทรศัพทที่ตอไวดว ย เพราะหากกําหนดไมตรงกันจะไมสามารถ
โทรติดตอภายนอกได การโปรแกรมสามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [202] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 202 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 หากสายองคการโทรศัพทเปนชนิดกดปุม (DTMF TYPE)
X = 1 หากสายองคการโทรศัพทเปนชนิดหมุน (PULSE TYPE)
CO
คือหมายเลขสายนอกมีตั้งแต 01 – 32 หรือกด (00) หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลข CO แลว จะไดยนิ สัญญาณ 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ก็
สามารถที่จะทําไดทันทีโดยไมตองกดฟงกชันใหม โดยการกําหนดชนิดสายขององคการโทรศัพท พรอมกับ
ใสหมายเลขของ CO ที่ตองการ แลวกด [ # ] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้แลว รอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อ
เขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการโปรแกรมใหสายนอกที่ 1.และ 2. เปนชนิดกดปุม นอกนัน้ (4-32) เปนชนิดหมุน
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[202] [1] [0][0] เคลียรใหสายนอกทุกสายเปนชนิดหมุน (PULSE TYPE)
[0] [0][1] สายนอกที่ 1. เปนชนิดกดปุม (DTMF TYPE)
[0] [0][2] สายนอกที่ 2. เปนชนิดกดปุม (DTMF TYPE)
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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203) การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก
การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก
กระทําเพื่อใหการ
บันทึกรายการโทรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีลักษณะการบันทึกเปน 3 ลักษณะ การโปรแกรมทํา
ไดโดยการกดรหัสหมายเลข [203] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 203 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 บันทึกรายงานการโทรออกสายนอก ดวยการใชระบบจับเวลา
X = 1 บันทึกรายงานการโทรออกสายนอกดวยการติดตั้งสายองคการโทรศัพท
ระบบ LINE REVERSE
X = 2 บันทึกรายงานการโทรออกสายนอกดวยการติดตั้งระบบ LINE
REVERSE เทียม หรือ VOICE SENSOR
X = 3 บันทึกรายงานการโทรออกสายนอกดวยการตรวจเช็คความถี่ 16 kHz ที่
เขามาทางสายนอก ( ระบบตรวจเช็คความถี่ 16 kHz จะมีใชในบาง
ประเทศเทานัน้ )
CO
คือ หมายเลขสายนอกมีตั้งแต 01-32 หรือกด (00) หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลข CO แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ให
ไปเริ่มตนตั้งแตใสตัวเลขกําหนดชนิดของการบันทึกใหม แลวตามดวยหมายเลข CO ที่ตองการจากนั้นกด
ปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ใหสายนอกที่ 4. ติดตั้งบันทึกการโทรออกระบบ LINE REVERSE และสายนอกที่เหลือเปน
บันทึกการโทรออกดวยระบบจับเวลาสามารถทําการโปรแกรมโดยกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[203] [0] [0][0] เคลียรใหทุกสายนอกเปนระบบจับเวลา
[1] [0][4] สายนอกที่ 4. ติดตั้งระบบ LINE REVERSE
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม
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(204) การโปรแกรมอัตราเร็วในการหมุน (กรณีสายนอกเปนชนิดหมุน)
ในกรณีที่มีการติดตั้งสายองคการโทรศัพทที่เปนระบบหมุน (PULSE TYPE) ผูใชสามารถ
โปรแกรมเพื่อกําหนดอัตราเร็วในการหมุนได โดยการกดรหัสหมายเลข [204] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 204 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 คือ ใหสายนอกมีอัตราเร็วในการหมุนเปน 10 pulse ตอวินาที
X = 1 คือ ใหสายนอกมีอัตราเร็วในการหมุนเปน 20 pulse ตอวินาที
CO
คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการกําหนดอัตรา (01-32) หรือ (00)
หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลขแทนคา X และกําหนดหมายเลขของ CO แลว จะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ หาก
ตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ใหไปกําหนดคาของ X และหมายเลข CO อื่นๆ ใหมจนครบทุกสาย กดปุม
[#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟ งกชั่นใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการโปรแกรมใหเฉพาะสายนอกที่ 1. มีอัตราเร็วในการหมุนเปน 20 pulse ตอวินาที
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[204] [0] [0][0] เคลียรใหทุกสายนอกมีอัตราเร็วในการหมุนเปน 10 PULSE ตอวินาที
[1] [0][1] สายนอกที่ 1. มีอัตราเร็วในการหมุนเปน 20 pulse ตอวินาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(205) การโปรแกรมลักษณะการโอนสายเครื่อง PABX เครื่องใหญ
กรณีที่มีการตอตูสาขาฯ ของ FORTH ไวหลัง PABX เครื่องใหญ ผูใชสามารถกําหนดลักษณะ
การโอนสายระหวางตูได 2 ลักษณะ โดยการกดรหัสหมายเลข [205] ซึง่ มีรูปแบบดังนี้
[ 205 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 หากตองการโอนสายแบบกดที่วางหู 1 ครัง้ (HOOK FLASH)
X = 1 หากตองการโอนสายแบบสงตัวเลข (DIGIT)
CO
คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการโปรแกรม (01-32) หรือ (00) หมายถึง
ทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลขแทนคา X และใสหมายเลขของ CO แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หาก
ตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ใหไปเริม่ กําหนดคาของ X และหมายเลขของ CO ใหมจนครบทุกสาย
จากนั้นทําการกดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหการโอนสายของเครื่อง PABX เครื่องใหญ ทุก C.O เปนแบบกดทีว่ างหู 1 ครั้ง
(HOOK FLASH) ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[205] [0] [0][0] ใหการโอนสายของเครื่อง PABX เครื่องใหญทุก C.O เปนแบบกดที่
วางหู (HOOK FLASH)
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ การตั้งโปรแกรมการโอนสายของเครื่อง PABX เครื่องใหญ นั้น จะตองพิจารณาจากการทํางาน
ของ PABX เครื่องใหญเปนหลัก ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนแบบกดที่วางหู 1 ครั้ง
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(206) การโปรแกรมเพื่อกําหนดใหสายนอกสามารถเลือกตอสายใน
ไดโดยตรงในการบริการชวงกลางวัน
ผูใชสามารถกําหนดใหสายนอกที่โทรเขามายังตูสาขาฯ ของ FORTH เลือกตอสายในได
โดยตรงโดยไมจําเปนตองผานโอเปอรเรเตอรสําหรับการบริการในชวงกลางวันได
โดยการกดรหัส
หมายเลข [206] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 206 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 คือ ไมตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง
X = 1 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยใช OGM ชุดที่ 1 เทานั้น
X = 2 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยใช OGM ชุดที่ 2 เทานั้น
X = 3 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยเลือกใช OGM ทั้ง 2 ชุด
แบบอัตโนมัติ
X = 4 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยเลือกใชสัญญาณ BEEP
(2 ครั้ง)
CO
คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการเลือกตอสายในไดโดยตรง(01-32)
หรือ กด (00) หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลขแทนคาของ X และหมายเลขของ CO แลวจะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ หาก
ตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆใหไปเริ่มกําหนดคา X และหมายเลขของ CO อื่นๆ ใหมจนครบทุกสาย
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยาง

เมื่อตองการโปรแกรมใหสายนอกที่ 1.และ 2. สามารถเลือกตอสายในไดโดยตรง ( สายนอกที่
3-32 ไมสามารถเลือกตอสายในไดโดยตรง) ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[206] [0] [0][0] เคลียรใหทุกสายนอกไมสามารถเลือกตอสายในโดยตรงได
[1] [0][1] ใหสายนอกที่ 1. สามารถเลือกตอสายในโดยตรงได
[1] [0][2] ใหสายนอกที่ 2. สามารถเลือกตอสายในโดยตรงได
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. ถาโปรแกรมมีการติดตั้ง FAX (ฟงกชั่น 208) สายนอกที่ 1 จะถูกโปรแกรมหามตอสายใน
โดยตรง (หาม DISA) ใหโดยอัตโนมัติ
2. เมื่อมีการโปรแกรมใหสายนอกสามารถเลือกตอสายในไดโดยตรงจากฟงกชั่น 206 และ
207 (แบบใช OGM) แลว ผูใชจะตองทําการบันทึกเสียงตอบรับเสมอ มิฉะนั้น เมื่อมี
การโทรเขาจากสายนอกจะไดยินเสียงเงียบ (การฟงและบันทึกเสียงตอบรับทําไดโดยกด
ฟงกชั่น 434 และ435 ตามลําดับ) และกําหนดใหมีจํานวนขอความของเสียงตอบรับไดจาก
ฟงกชั่น 212
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(207) การโปรแกรมเพื่อกําหนดใหสายนอกสามารถเลือกตอสายในไดโดยตรง
ในการบริการชวงกลางคืน
ผูใชสามารถกําหนดใหสายนอกที่โทรเขามายังตูสาขาฯ ของ FORTH เลือกตอสายในได
โดยตรงโดยไมจําเปนตองผานโอเปอรเรเตอรสําหรับการบริการในชวงกลางคืนได
โดยการกดรหัส
หมายเลข [207] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 207 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 คือ ไมตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง
X = 1 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยใช OGM ชุดที่ 1 เทานั้น
X = 2 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยใช OGM ชุดที่ 2 เทานั้น
X = 3 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยเลือกใช OGM ทั้ง 2 ชุด
แบบอัตโนมัติ
X = 4 คือ ตองการใหเลือกตอสายในไดโดยตรง โดยเลือกใชสัญญาณ BEEP
(2 ครั้ง)
CO
คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการเลือกตอสายในไดโดยตรง(01-32)
หรือ กด (00) หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลขแทนคา X และใสหมายเลขของ CO แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หาก
ตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ใหไปเริม่ กําหนดคาของ X และ CO อื่นๆ ใหมจนครบทุกสายนอก
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. ถาโปรแกรมมีการติดตั้ง FAX (ฟงกชั่น 208) สายนอกที่ 1 จะถูกโปรแกรมหามตอสายใน
โดยตรง (หาม DISA) ใหโดยอัตโนมัติ
2. เมื่อมีการโปรแกรมใหสายนอกสามารถเลือกตอสายในไดโดยตรงจากฟงกชั่น 206 และ
207 (แบบใช OGM) แลว ผูใชจะตองทําการบันทึกเสียงตอบรับเสมอ มิฉะนั้น เมื่อมี
การโทรเขาจากสายนอกจะไดยินเสียงเงียบ (การฟงและบันทึกเสียงตอบรับทําไดโดยกด
ฟงกชั่น 434 และ 435 ตามลําดับ) และกําหนดใหมจี ํานวนขอความของเสียงตอบรับได
จากฟงกชนั่ 212
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(208) การโปรแกรมการติดตั้งเครื่องโทรสาร (FAX) กับหมายเลขภายใน
กรณีที่มีการสงสัญญาณ FAX เขามาโดยตรง ตูสาขาฯ FORTH สามารถทําการแยกสัญญาณ
FAX ไดโดยอัตโนมัติ แลวทําการโอนสายสัญญาณ (FAX) ไปยังหมายเลขภายในที่ไดทําการโปรแกรม
ติดตั้งเครื่องรับโทรสาร (FAX) ไวโดยอัตโนมัติ และสําหรับในกรณีที่ไมไดสงสัญญาณ FAX โดยตรง
ผูใชก็สามารถทําการโอนสายจากหมายเลขภายในอื่นๆ ไปยังหมายเลขภายในที่ไดโปรแกรมติดตัง้ เครื่องรับ
FAX ได ทั้งนีผ้ ูใชจะตองตั้งโปรแกรมเพื่อติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ FAX เสียกอน โดยการกดรหัสหมายเลข
[208] และตามดวยหมายเลขภายในที่ตองการติดตั้ง FAX (0001-9999) (หากหมายเลขภายในใดไมเปน 4
หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ 4 หลัก)
[ 208 ] [ EEEE ]
โดยที่ EEEE คือ หมายเลขภายในที่ตองการติดตั้งเครื่อง FAX

ตัวอยาง

ตองการติดตั้ง FAX ที่หมายเลขภายใน 108 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[208] [0][1][0][8] ติดตั้ง FAX ที่หมายเลขภายใน 108
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. ถาตองการยกเลิกการติดตั้ง FAX ที่หมายเลขภายในใดๆ ใหกด 208 [0000]
2. เทคนิคการติดตั้งเพื่อใหตูสาขาฯ FORTH แยกสัญญาณ FAX โดยอัตโนมัติ
2.1 เบอรโทรศัพทที่ใชในการรับ-สง FAX ตอที่ CO1 เสมอ
2.2 ตั้งโปรแกรมหาม DISA ที่ CO1 (ฟงกชนั่ 206,207) (โดยปกติแลวเมื่อติดตั้ง FAX
EXT. ตูจะปด DISA ที่ CO. 1 ใหเองโดยอัตโนมัติ)
2.3 กําหนด EXT ที่ตองการติดตัง้ เครื่องรับ-สง FAX ในฟงกชัน 208
2.4 หาม EXT ที่ตดิ ตั้ง FAX (ในขอ 2.3) อยูในกลุมการรับสาย (ฟงกชั่น 312) เนื่องจาก
ไมตองการใหกระดิ่งดัง
2.5 ตั้งระบบการรับสัญญาณ FAX ของเครื่องโทรสาร (FAX) ใหเปนแบบ AUTO
2.6 แจงตนทางทีส่ ง FAX ใหกด START เพื่อเริ่มสงไดทันที โดยไมจําเปนตองรอ
สัญญาณ FAX
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(209) การโปรแกรมกลุมสายนอก
โดยปกติแลว กลุมสายนอกจะมีทั้งหมด 32 กลุม เมื่อทําการเคลียรโปรแกรมทั้งระบบ(ฟงกชั่น
400) ซึ่งในแตละสายนอกจะถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 01-32 เรียงตามลําดับ ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อ
จัดกลุมสายนอกใหมได ซึ่งจะทําใหมีผลกับการโทรออกสายนอกแบบระบุกลุมสายนอก (*801 - *832) และ
เกี่ยวของกับการใชงานตามโปรแกรมในบางฟงกชั่น เชน การโปรแกรมกลุมสายนอกเพื่อการโทรออกของ
หมายเลขภายใน ฯลฯ การโปรแกรมกลุมสายนอกทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [209] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 209 ] [ Y ] [ XX ] [ CO ]
เมื่อ
Y = 0 คือ ไมติดตั้งสายนอกที่ถูกระบุ อยูในกลุมสายนอกที่ตองการ
Y = 1 คือ ติดตั้งสายนอกที่ถูกระบุ ใหอยูในกลุมสายนอกที่ตองการ
XX
คือ หมายเลขกลุมสายนอก มีตงั้ แต (01-32) หากกด (00) หมายถึงทุกกลุมสาย
นอก
CO
คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการโปรแกรมใหอยูในกลุมตามขอ 2. โดยสามารถ
ระบุสายนอกที่ตองการจาก 01-32 ไดหรือกด (00) หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายแทนคา X , Y และ CO เสร็จแลว จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ และหากตองการ
โปรแกรมสายนอกอื่นๆ ใหไปเริ่มกําหนดคา X, Y และ CO อื่นๆใหมจนครบทุกสายนอกที่ตองการ จากนั้น
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน
ตองการโปรแกรมใหสายนอกสายที่ 1 - 2 อยูในกลุมสายนอกที่ 01 และสายนอกสายที่ 3 – 4
อยูในกลุมสายนอกที่ 02 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[209] [0] [0][0] [0][0] เคลียรใหทุกสายนอกไมอยูในกลุมใดเลย
[1] [0][1] [0][1] ใหสายนอกที่ 1. อยูในกลุมที่ 1.
[1] [0][1] [0][2] ใหสายนอกที่ 2. อยูในกลุมที่ 1.
[1] [0][2] [0][3] ใหสายนอกที่ 3. อยูในกลุมที่ 2.
[1] [0][2] [0][4] ใหสายนอกที่ 4. อยูในกลุมที่ 2.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(210) การโปรแกรมใหมีการคนหาสายนอก
เมื่อโทรออกสายนอกครั้งใหม แบบไมระบุกลุมสายนอก
โดยปกติเมื่อมีการกด (9) สําหรับการกําหนดเบอรภายในแบบ 3 DIGIT หรือการกด (
0 ) สําหรับการกําหนดเบอรแบบ 4 DIGIT เพือ่ ทําการโทรออกสายนอกแบบไมระบุกลุม สายนอก
ตูสาขาฯ FORTH จะทําการคนหาสายนอกทีว่ างอยูใหโดยอัตโนมัติ แตผูใชสามารถโปรแกรมใหสาย
นอกแตละสายถูกคนหาหรือไมก็ไดโดยการกดรหัสหมายเลข [210] ซึง่ มีรูปแบบดังนี้
[ 210 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X = 0 หากไมตองการใหสายนอกถูกคน
X = 1 หากตองการใหสายนอกถูกคน
CO คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการใหถูกคน (01-32) หรือกด (00)
หมายถึงทุกสายนอก
เมื่อกดหมายเลขที่แทน X และใสหมายเลขของ CO แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หาก
ตองการโปรแกรมสายนอกอื่นๆ ใหไปเริม่ กําหนดคา X และใสหมายเลข CO อื่นๆ ใหมจนครบทุกสาย กด
ปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน
ตองการใหสายนอกที่ 1-3 ถูกคนหา เมื่อมีการโทรออกสายนอกแบบไมระบุกลุมสายนอก
(การกดหมายเลข 9 เพื่อโทรออก) สวนสายนอกที่เหลือใหโทรเขาไดอยางเดียว หรือโทร
ออกแบบเจาะจงกลุมสายนอกได ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[210] [0] [0][0] เคลียรใหทุกสายนอกไมถูกคนเมื่อตองการโทรออกสายนอกแบบไมระบุกลุมสาย
นอก
[1] [0][1] ใหสายนอกสายที่ 1. ถูกคนหาเมื่อมีการโทรออกแบบไมระบุกลุมสายนอกได
[1] [0][2] ใหสายนอกสายที่ 2. ถูกคนหาเมื่อมีการโทรออกแบบไมระบุกลุมสายนอกได
[1] [0][3] ใหสายนอกสายที่ 3. ถูกคนหาเมื่อมีการโทรออกแบบไมระบุกลุมสายนอกได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

หมายเหตุ
จะพบวาสายนอกสายที่ 4-32 ถูกโปรแกรมที่บรรทัดแรกวาไมใหถูกคนเมื่อจะมีการโทร
ออก (ตองการใหโทรเขาอยางเดียวหรือโทรออกแบบเจาะจงกลุมสายนอกได) จึงเปนวิธีการ
ตั้งโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่ง
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(211) การโปรแกรมลักษณะการคนหาสายนอก
สําหรับการโทรออกสายนอกครั้งใหม แบบไมระบุกลุมสายนอก
เมื่อผูใชตองการโปรแกรมใหมีการคนหาสายนอกทีว่ าง เมื่อมีการโทรออกสายนอกแบบไม
ระบุกลุมสายนอก ผูใชสามารถโปรแกรมลักษณะการคนหาสายนอกที่วางได 2 ลักษณะ โดยการกดรหัส
หมายเลข [211] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 211 ] [ X ]
โดยที่ X = 0 คือ เริ่มคนหาสายนอกทีว่ าง ตอจากสายนอกที่โทรออกครั้งหลังสุด
X = 1 คือ เริ่มคนหาสายนอกทีว่ าง โดยเริ่มจากสายนอกสายที่ 1. ทุกครั้ง
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟ งกชั่นใหม

ตัวอยางเชน
ตองการใหเริ่มคนสายนอกทีว่ างตอจากสายนอกที่โทรออกครั้งหลังสุด ใหทําการกดหมายเลข
ตางๆ ดังนี้
[211] [0] ใหคนหาสายนอกตอจากสายนอกที่โทรออกครั้งลาสุด
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(212) การโปรแกรมเพื่อกําหนดจํานวนขอความทีใ่ ชบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ (OGM)
ในกรณีที่มีการโปรแกรมใหสายนอกสามารถกดหมายเลขเพื่อเลือกตอสายในไดโดยตรงจาก
ฟงกชั่น (206) และ (207) แลวนั้น ผูใชยงั สามารถกําหนดจํานวนขอความที่ใชบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ในการรับสายนอกเพื่อตอสายในโดยตรง (DISA) ได 2 แบบ โดยการกดรหัสหมายเลข [212] ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้
[ 212 ] [ X ]
โดยที่ X = 0 เมื่อตองการใหบันทึกเสียงได 3 ชวง (3 MESSAGES)
X = 1 หากตองการใหบันทึกเสียงได 1 ชวง (1 MESSAGE)
กดปุม [#] เพือ่ ออกจากฟงกช่นั นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการกําหนดใหตูสาขาฯ สามารถบันทึกเสียงตอบรับได 3 ชวง ( 3 MESSAGES ) ให
กดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[212] [0]
กําหนดใหตูสามารถบันทึกเสียงได 3 ชวง ( 3 MESSAGES )
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
เมื่อมีการโปรแกรมใหสายนอกสามารถเลือกตอสายในไดโดยตรงจากฟงกชั่น (206) และ(207)
ในแบบทีใ่ ช OGM แลว ผูใชจะตองทําการบันทึกเสียงตอบรับกอนเสมอ (การฟงและการ
บันทึกเสียงตอบรับทําไดโดยฟงกชั่น 434 และ 435 ตามลําดับ) และหากกําหนดใหมกี าร
บันทึกเสียงตอบรับได 3 ชวง (3 MESSAGES) จะตองทําการบันทึกเสียงใหครบทั้ง 3 ชวง
มิเชนนั้นอาจจะทําใหเกิดปญหากับผูที่ทําการโทรเขาจากสายนอกได
สําหรับเสียงตอบรับ
ในชวงที่ 3. (MESSAGE 3.) จะมีการใชงานในกรณีที่มกี ารโปรแกรมใหมีการตัดสายที่โทรเขา
เทานั้น (การโปรแกรมการตัดสายมีในฟงกชั่น (213 และ 214)
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(213) การโปรแกรมเพื่อตัดสายนอกที่โทรเขาในการบริการชวงกลางวัน
ผูใชสามารถโปรแกรมใหสายนอกที่โทรเขาสําหรับการบริการในชวงเวลากลางวันถูกตัดสาย
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวได โดยการกดรหัสหมายเลข ดังนี้
[ 213 ] [ X ]
โดยที่คาของ X เปนที่แทนเงื่อนไขของการตัดสายคือ ถา
X = 0 หมายถึง - ไมมีการตัดสายนอกที่โทรเขา ในทุกๆกรณี คือสายนอกที่โทรเขาก็จะทํางาน
ตามปกติจะไมมีการตัดสาย หากติดตอไมไดจะมีกระดิ่งไปดังที่โอเปอรเรเตอร
X = 1 หมายถึง -

-

-

X = 2 หมายถึง -

-

-

ตัดสายนอกทีโ่ ทรเขา ที่ใชวิธีการเลือกตอสายในโดยตรง (DISA) และกด
หมายเลขภายในไดถูกตองแลวสายไมวางหรือกดเลขหมายไมถูกตองครบ 3
ครั้ง หรือกดถูกตองแตไมมกี ารรับสายภายในเวลา 30 วินาที แลวไมกด 0 เมื่อ
ตองการติดตอโอเปอรเรเตอร หรือกด "#" เมื่อตองการเขาสูระบบฝากขอความ
(ถามีการติดตัง้ )
ไมตัดสายนอกที่โทรเขาแลวไมไดกดหมายเลขเพื่อเลือกการตอสายในโดยตรง
(DISA) หรือ ไมกด "0" เพือ่ ติดตอโอเปอรเรเตอร สายนอกที่โทรเขาจะไปดัง
ยังเครื่องที่มีการโปรแกรมใหรับสายนอกในการบริการชวงกลางวัน
ไมตัดสายที่มกี ารโอนไปแลวสายไมวาง หรือไมมีการรับสายภายในเวลา 30
วินาที สายนอกที่โอนก็จะกลับมาดังที่เครื่องที่ทําการโอนอีก
ตัดสายนอกทีโ่ ทรเขา ที่ใชวิธีการเลือกตอสายในโดยตรง (DISA) และกดหมาย
เลขภายในไดถูกตองแลวสายไมวางหรือกดเลขหมายไมถูกตองครบ 3 ครั้ง
หรือ กดถูกตองแตไมมีการรับสายภายในเวลา 30 วินาที แลวไมกด 0 เมื่อ
ตองการติดตอโอเปอรเรเตอร หรือกด [ # ] เมื่อตองการเขาสูระบบฝากขอความ
(ถามีการติดตัง้ )
ไมตัดสายนอกที่โทรเขาแลวไมไดกดหมายเลขเพื่อเลือกการตอสายในโดยตรง
(DISA) หรือ ไมกด "0" เพือ่ ติดตอโอเปอรเรเตอร สายนอกที่โทรเขาจะไปดัง
ยังเครื่องที่มีการโปรแกรมใหรับสายนอกในการบริการชวงกลางวัน
ตัดสายนอกทีม่ ีการโอนไปแลวสายไมวาง หรือไมมีการรับสายภายในเวลา 30
วินาที สายนอกนั้นจะถูกตัดทันทีโดยไมกลับมาดังที่เครื่องที่ทําการโอนอีก
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X = 3 หมายถึง -

-

-

X = 4 หมายถึง -

-

-

X = 5 หมายถึง -

ตัดสายนอกทีโ่ ทรเขา ที่ใชวิธีการเลือกตอสายในโดยตรง (DISA) และกด
หมายเลขภายในไดถูกตองแลวสายไมวาง หรือกดเลขหมายไมถูกตองครบ 3
ครั้ง หรือกดถูกตองแตไมมกี ารรับสายภายในเวลา 30 วินาที แลวไมกด [ # ]
เมื่อตองการฝากขอความ กับระบบฝากขอความ (ถามีการติดตั้ง) สําหรับใน
กรณีนี้โอเปอรเรเตอรไมตองการรับเรื่องหรือรับฝากขอความ
ไมตัดสายนอกที่โทรเขาแลวไมไดกดหมายเลขเพื่อเลือกการตอสายในโดยตรง
(DISA) หรือ ไมกด "0" เพือ่ ติดตอโอเปอรเรเตอร สายนอกที่โทรเขาจะไปดัง
ยังเครื่องที่มีการโปรแกรมใหรับสายนอกในการบริการชวงกลางวัน
ตัดสายนอกทีม่ ีการโอนไปแลวสายไมวาง หรือไมมีการรับสายภายในเวลา 30
วินาที สายนอกนั้นจะถูกตัดทันทีโดยไมกลับมาดังที่เครื่องที่ทําการโอนอีก
ตัดสายนอกทีโ่ ทรเขา ที่ใชวิธีการเลือกตอสายในโดยตรง (DISA) และกด
หมายเลขภายในไดถูกตองแลวสายไมวางหรือกดเลขหมายไมถกู ตองครบ 3
ครั้ง หรือกดถูกตองแตไมมกี ารรับสายภายในเวลา 30 วินาที แลวไมกด "#" เมื่อ
ตองการฝากขอความ กับระบบฝากขอความ (ถามีการติดตั้ง) สําหรับในกรณีนี้
โอเปอรเรเตอรไมตองการรับเรื่องหรือรับฝากขอความ
ตัดสายนอกทีไ่ มยอมกดเลขหมายใดๆ (กรณีแบบนี้จะทําใหเครื่องโทรศัพท
แบบล็อค DIGIT หรือ แบบหมุน (Pulse) จะติดตอไมได) แตกด "0" เพื่อ
ตองการติดตอโอเปอรเรเตอร ได
ตัดสายนอกทีม่ ีการโอนไปแลวสายไมวาง หรือไมมีการรับสายภายในเวลา 30
วินาที สายนอกนั้นจะถูกตัดทันทีโดยไมกลับมาดังที่เครื่องที่ทําการโอนอีก
ตัดสายนอกทุกกรณีที่ไมไดกดเลขหมายเพื่อเลือกตอสายในโดยตรง
(DISA)และกด "0" ไมได (เหมาะสําหรับไมมีโอเปอรเรเตอร) หรือตองการให
ติดตอโดยกด DISA อยางเดียว

กดปุม [#] เพือ่ ออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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ตัวอยางเชน ตองการโปรแกรมใหมกี ารตัดสายนอกทีไ่ มไดโทรเขาโดยเลือกตอสายในโดยตรง ( DISA )
ใหกดหมายเลขดังนี้
[213] [5] ใหมีการตัดสายนอกทีไ่ มไดโทรเขาโดยเลือกตอสายในโดยตรง (DISA)
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ กรณี DISA แลวกดเลขหมายผิดหรือใหโอเปอรเรเตอรโอนสาย เมื่อมีการฝากขอความที่
ระบบ VOICE MAIL จะพบวาไมสามารถทําไดหรือฝากไดแตฝากผิดหอง ทําใหขอมูลหรือขาวสารอาจไม
ถึงผูรับ ดังนั้นในการติดตั้งจึงตองแจงใหผูใชงานตูสาขาฯ ทราบโดยทัว่ กัน

การตั้งโปรแกรมตัดสายนอกเมื่อมีการโทรเขาในการบริการชวงกลางวัน
การตั้งตัด
สายนอก

กด ( 0
)

กดถูกแตสาย
ไมวาง

กดถูกไมมีคน
รับสาย

กดเบอร
หองผิด

ไมกด
เบอรหอง

โอนแลวไม
มีคนรับ

0

-

-

-

-

-

-

- กด ( 0 )
ได
- กด ( # )
ได
- ถาไมกดตัด
- กด ( 0 )
ได
- กด ( # )
ได
- ถาไมกดตัด
- กด ( # )
ได
- ถาไมกดตัด

- กด ( 0 )
ได
- กด ( # )
ได
- ถาไมกดตัด
- กด ( 0 )
ได
- กด ( # )
ได
- ถาไมกดตัด
- กด ( # )
ได
- ถาไมกด
ตัด

- กด ( 0 )
ได
- ถาไมกด
ตัด

-

-

- กด ( 0
)ได
- ถาไมกด
ตัด

-

ตัด

ถาไมกดตัด

-

ตัด

1

-

2

-

3

-
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4

-

5

ตัด

- กด ( # )
- กด ( # )
ได
ได
ถาไมกดตัด
- ถาไมกดตัด - ถาไมกด
ตัด
ตัด

ตัด

ตัด

ตัด

ตัด

ตัด

ตัด

(214) การโปรแกรมเพื่อตัดสายนอกที่โทรเขาในการบริการชวงกลางคืน
ผูใชสามารถโปรแกรมใหสายนอกที่โทรเขา สําหรับการบริการในชวงเวลากลางคืนถูกตัดสาย
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวได โดยการกดรหัสหมายเลข [214] และตามดวยหมายเลขดังนี้
1. กดรหัสเงื่อนไขเลือกการตัดสายนอกจากตารางที่กําหนด ( ดูคําอธิบายตามฟงกชั่น 213 )
2. กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพือ่ เขาสู
ฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการโปรแกรมใหมกี ารตัดสายนอกทีไ่ มไดโทรเขาโดยเลือกตอสายในโดยตรง ( DISA )
ใหกดหมายเลขดังนี้
[214] [5] ใหมีการตัดสายนอกทีไ่ มไดโทรเขาโดยเลือกตอสายในโดยตรง (DISA)
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(215) การโปรแกรมชวงเวลาเริ่มบันทึก สําหรับการโทรออกในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
ผูใชสามารถโปรแกรมการกําหนดชวงเวลาในการบันทึกการโทรออกของสายนอกในเขต
พื้นที่จังหวัดเดียวกันได โดยการกดรหัสหมายเลข [215] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวตามดวยหมายเลข
ที่ตองการกําหนดชวงเวลาทีต่ องการใหเริ่มบันทึกเปนหมายเลข 2 หลัก มีหนวยเปนวินาที (00-59)

ตัวอยางเชน กําหนดใหชว งเวลาเริ่มตนการบันทึกการโทรออกสายนอกในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันเปน
เวลา 35 วินาที นับตั้งแตการตัด '9' (กรณีตั้ง 3 digits หรือ ตัด '0' กรณีตั้ง 4 digits) เพื่อ
โทรออกสายนอก สามารถโปรแกรมได ดังนี้
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[215] [3][5] ใหเริ่มบันทึกรายงานการโทรออกสายนอกในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดเดียวกัน ใน
เวลา 35 วินาที

(216) การโปรแกรมชวงเวลาเริ่มบันทึก สําหรับการโทรเรียกวิทยุติดตามตัว (PAGER)
ผูใชสามารถโปรแกรมการกําหนดชวงเวลาในการบันทึกการโทรออกเบอร PAGER ทํา
ไดโดยการกดรหัสหมายเลข [216] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวตามดวยหมายเลขที่ตองการกําหนด
ชวงเวลาที่ตองการใหเริ่มบันทึกเปนหมายเลข 2 หลักมีหนวยเปนวินาที ( 00-59 )

ตัวอยางเชน กําหนดใหชว งเวลาเริ่มตนการบันทึกการโทรออกเบอร PAGER เปนเวลา 20 วินาที
สามารถโปรแกรมได ดังนี้
[216] [2][0] ใหเริ่มบันทึกรายงานการโทรออกเบอร PAGER ในเวลา 20 วินาที

(217) การโปรแกรมชวงเวลาเริ่มบันทึก
สําหรับการโทรออกเบอรมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่
ผูใชสามารถโปรแกรมการกําหนดชวงเวลาในการบันทึกการโทรออกเบอรมือถือ ทําไดโดย
การกดรหัสหมายเลข [217] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวตามดวยหมายเลขที่ตองการกําหนด
ชวงเวลาที่ตองการใหเริ่มบันทึกเปนหมายเลข 2 หลักมีหนวยเปนวินาที ( 00-59 )

ตัวอยางเชน กําหนดใหชว งเวลาเริ่มตนการบันทึกการโทรออกเบอรมือถือ เปนเวลา 40 วินาที สามารถ
โปรแกรมได ดังนี้
[217] [4][0] ใหเริ่มบันทึกรายงานการโทรออกเบอรมือถือ ในเวลา 40 วินาที

(218) การโปรแกรมชวงเวลาเริ่มบันทึก สําหรับการโทรออกเบอร ทางไกลในประเทศ
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ผูใชสามารถโปรแกรมการกําหนดชวงเวลาในการบันทึกการโทรออกเบอรทางไกลในประเทศ
ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [218] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวกดตามดวยหมายเลขที่ตองการ
กําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเริ่มบันทึกเปนหมายเลข 2 หลักมีหนวยเปนวินาที ( 00-59 )

ตัวอยางเชน กําหนดใหชว งเวลาเริ่มตนการบันทึกการโทรออกเบอรทางไกล เปนเวลา 40 วินาทีสามารถ
โปรแกรมได ดังนี้
[218] [4][0] ใหเริ่มบันทึกรายงานการโทรออกเบอร ทางไกลในประเทศในเวลา 40
วินาที

(219) การโปรแกรมชวงเวลาเริ่มบันทึก สําหรับการโทรออกเบอรทางไกลตางประเทศ
ผูใชสามารถโปรแกรมการกําหนดชวงเวลาในการบันทึกการโทรออกเบอรทางไกล
ตางประเทศ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [219] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวตามดวยหมายเลขที่
ตองการกําหนดชวงเวลาที่ตอ งการใหเริ่มบันทึกเปนหมายเลข 2 หลักมีหนวยเปนวินาที ( 00-59 )

ตัวอยางเชน กําหนดใหชว งเวลาเริ่มตนการบันทึกการโทรออกเบอร ตางประเทศ เปนเวลา 40 วินาที
สามารถโปรแกรมได ดังนี้
[219] [4][0] ใหเริ่มบันทึกรายงานการโทรออกเบอร ตางประเทศ ในเวลา 40 วินาที

(220) การโปรแกรมกลุมการรับสายเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
สําหรับการบริการชวงกลางวัน
การโปรแกรมใหกลุมการรับสาย คือการกําหนดใหมีเสียงกระดิ่งดังไปยังเครื่องรับโทรศัพท
ของกลุมการรับสายเมื่อมีการโทรเรียกเขาจากสายนอก ซึ่งสามารถกําหนดใหกลุม การรับสาย สําหรับการ
บริการชวงกลางวันได โดยการกดรหัสหมายเลข [220] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 220 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X คือ กลุมการรับสายที่กําหนดใหมีเสียงกระดิ่งดังสําหรับการบริการชวงกลางวัน (กลุม
การรับสายที่ 1 -5)
CO คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการใหรับสาย (01-32) หรือ (00) หมายถึงทุกสายนอก
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟ งกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหกลุม การรับสายที่ 1 รับสายนอกไดทุกสาย (มีกระดิ่งดัง) และกลุมการรับสายที่
2 รับสายนอกที่โทรเขาจาก สายนอกสายที่ 2 และ 3 ได ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[220] [0] [0][0] เคลียรใหทุกกลุมการรับสายนอก ไมสามารถรับสายนอกที่โทรฯเขาได
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[1] [0][0]
[2] [0][2]
[2] [0][3]
[#]

ใหกลุมการรับสายนอกที่ 1 รับสายนอกทุกสาย
ใหกลุมการรับสายนอกที่ 2 รับสายนอก สายที่ 2. ได
ใหกลุมการรับสายนอกที่ 2 รับสายนอก สายที่ 3. ได
ออกจากฟงกชนั่ นี้แลวรอสัญญาณ2บีฟสั้น1บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

หมายเหตุ
กลุมการรับสายจะประกอบดวยหมายเลขภายในที่ตองการตั้งใหกระดิง่ ดัง เมื่อมีการโทรเขา
จากสายนอกซึ่งสามารถกําหนดหมายเลขภายในที่ตองการใหรับสายนอกไดจากฟงกชนั่ 312

(221) การโปรแกรมกลุม การรับสายเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
สําหรับการบริการชวงกลางคืน
การโปรแกรมใหกลุมการรับสาย คือการกําหนดใหมีเสียงกระดิ่งดังไปยังเครื่องรับโทรศัพท
ของกลุมการรับสายเมื่อมีการโทรเรียกเขาจากสายนอก ซึ่งสามารถกําหนดใหกลุม การรับสาย สําหรับการ
บริการชวงกลางคืนได โดยการกดรหัสหมายเลข [221] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 221 ] [ X ] [ CO ]
โดยที่ X คือ กลุมการรับสายที่กําหนดใหมีเสียงกระดิ่งดังสําหรับการบริการชวงกลางคืน (กลุม
การรับสายที่ 1 -5)
CO คือ หมายเลขสายนอกที่ตองการใหรับสาย (01-32) หรือ (00) หมายถึงทุกสายนอก
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟ งกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดให กลุม การรับสายที่ 1 รับสายนอกไดทุกสาย (มีกระดิ่งดัง) และกลุมการรับสายที่
2 รับสายนอกที่โทรเขาจาก สายนอกสายที่ 2 และ 3 ได ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[221] [0] [0][0] เคลียรใหทุกกลุมการรับสายนอก ไมสามารถรับสายนอกที่โทรฯเขาได
[1] [0][0] ใหกลุมการรับสายนอกที่ 1 รับสายนอกทุกสาย
[2] [0][2] ใหกลุมการรับสายนอกที่ 2 รับสายนอก สายที่ 2. ได
[2] [0][3] ใหกลุมการรับสายนอกที่ 2 รับสายนอก สายที่ 3. ได
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่
ใหม
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(222) การโปรแกรมการติดตั้งระบบ SEND TONE
ระบบ SEND TONE มีไวเพื่อจําลองสัญญาณเสียง DIAL TONE (โดยสรางจากตูส าขาฯ) เมื่อ
โทรออกสายนอก (ตัด 9) ทั้งนี้เพื่อตองการจะกลบเสียงสัญญาณ DIAL TONE ทีส่ งมาจากองคการโทรศัพท
และเพื่อปองกันการบันทึกเบอรโทรผิดพลาด กลาวคือระบบ SEND TONE จะทําหนาที่สงตัวเลข (DIGIT)
ไปยังตูชุมสายขององคการฯ แทนการกดจากเครื่องโทรศัพทโดยตรง ทําใหมั่นใจวาเบอรโทรที่ถูกบันทึกมี
ความถูกตองแนนอน การติดตั้งระบบ SEND TONE ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [2][2][2] ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้คือ
[ 222 ] [ X ]
เมื่อ
X = 0 ไมติดตั้งระบบ SEND TONE
X = 1 ติดตั้งระบบ SEND TONE

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหตูสาขาฯ มีการติดตั้งระบบ SEND TONE เมื่อมีการโทรออกสาย
นอกใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[222] [1] โปรแกรมใหตูมีการติดตั้งระบบ SEND TONE

หมายเหตุ
- หากตองการตรวจสอบสัญญาณจากสายนอก (กรณีเช็คสาย) ใหปดฟงกชั่น SEND TONE
- หากโทรออกไปแลวไมตรงกับเลขหมายที่ตอ งการแสดงวา เครื่องโทรศัพท หรือการด
TONE มีปญหา

2 - 21

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

(223) การโปรแกรมการติดตั้งระบบ บันทึกหมายเลขภายใน
ระบบบันทึกหมายเลขภายใน เปนระบบที่ตองการบันทึกการใชสายระหวางเบอรภายในกับ
เบอร ภายในดวยกัน (ระบบนี้ไมควรติดตั้งถาวร เพราะจะทําใหเปลืองพื้นที่ RECORD ในการเก็บขอมูล)
ซึ่งมีขอดี คือ ทําใหทราบวาหมายเลขใดบางโทรติดตอกัน และในเวลาใดบาง ซึ่งในบางครั้งอาจมีประโยชน
ในการตรวจสอบการใชสาย การติดตั้งระบบบันทึกหมายเลขภายใน ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข
[223]ซึ่งมีรูปแบบดังนี้คือ
[ 223 ] [ X ]
เมื่อ
X = 0 ไมติดตั้งระบบบันทึกหมายเลขภายใน
X = 1 ใหติดตั้งระบบบันทึกหมายเลขภายใน

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหมกี ารติดตั้งระบบบันทึกหมายเลขภายใน เมือ่ มีการติดตอกันโดย
การใชสาย (โทรศัพท) ภายใน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[223] [1] โปรแกรมใหตูมีการติดตั้งระบบบันทึกหมายเลขภายใน

(224) การโปรแกรมการติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือนกอนการบันทึก(คิดเงิน)
กรณีใชระบบบันทึกแบบจับเวลา
ระบบสงสัญญาณเตือนกอนการบันทึก RECORD (เพือ่ คิดเงินคาบริการ) จะใชรว มกับการตั้ง
ระบบการบันทึกเมื่อมีการโทรออกสายนอกแบบจับเวลา ซึ่งหากติดตั้งระบบเตือนในฟงกชั่นนีไ้ ว เมื่อถึง
เวลากอนทีจ่ ะทําการบันทึกประมาณ 5 วินาที จะมีสัญญาณเตือนเพื่อแจงใหผูโทรออกไดทราบ ทําไดโดย
การกดรหัสหมายเลข [224] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้ คือ
[ 224 ] [ X ]
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เมื่อ

X = 0 ไมติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือนกอนคิดเงิน
X = 1 ใหติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือนกอนคิดเงิน

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหมกี ารติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือนกอนบันทึกขอมูลการโทรฯ เพื่อ
คิดเงินคาบริการ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[224] [1] โปรแกรมใหตูมีการติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือนกอนคิดเงิน

(225) การโปรแกรมการติดตั้งใหโทรออกเบอร PIN PHONE 108
ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อกําหนดไดวาจะใหโทรออกเบอร PIN PHONE ไดหรือไม ทํา
ไดโดยการกดรหัสหมายเลข [225] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้คือ
[ 225 ] [ X ]
เมื่อ
X = 0 ไมติดตั้งระบบใหโทรออกเบอร PIN PHONE
X = 1 ใหติดตั้งระบบใหโทรออกเบอร PIN PHONE

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหตูสาขาฯ สามารถทําการโทรออกสายนอกเพื่อโทรเบอร PIN
PHONE 108 ได ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[225] [1] โปรแกรมใหตูสาขาฯ โทรออกเบอร PIN PHONE 108 ได

หมายเหตุ
ความสามารถในการโทรออกเบอร PIN PHONE นี้จะขึน้ อยูกับการโปรแกรมความสามารถ
ในการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายใน จากฟงกชั่น 303 และ 304 ดวย

(226) การโปรแกรมการติดตั้งระบบการตรวจสอบจํานวน DIGIT
เมื่อมีการโทรออกสายนอก
ระบบการตรวจสอบจํานวน DIGIT มีไวเพื่อตรวจสอบการกดเลขหมายที่โทรออกสายนอก
(ตัด 9) และเพื่อความถูกตองในการโทรออกสายนอก ซึ่งชวยในกรณีที่กดเลขหมายไมครบแลวถือสายรอ
หรือปองกันการแอบโทรสายนอก ทั้งนีโ้ ปรแกรมจะทําการตัดสายนอกที่กดตัวเลขการโทรออกไมถูกตอง
เมื่อครบเวลาที่กําหนด (ไมเกิน 20 วินาที)การติดตั้งระบบเช็คจํานวนหลักทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข
[226] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้คือ
[ 226 ] [ X ]
เมื่อ
X = 0 ไมติดตั้งระบบเช็คจํานวนหลัก
X = 1 ติดตั้งระบบเช็คจํานวนหลัก
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ตัวอยางเชน ตองการโปรแกรมใหมกี ารติดตั้งระบบเช็คจํานวนหลัก
[226] [1]

โปรแกรมใหตูมีการติดตั้งระบบเช็คจํานวนหลัก

หมายเหตุ
หากนําตูสาขาฯ FORTH ไปตอจาก PABX เครื่องใหญ ควรปดฟงกชนั นี้ เนื่องจากการนํา
หมายเลขภายในของ PABX เครื่องใหญ มาเปนสายนอก ทําใหจึงไมมีความจําเปนที่
จะตองตรวจสอบจํานวน DIGIT

(227) การโปรแกรมระบบตรวจสอบสายนอก แบบอัตโนมัติ
การโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้มปี ระโยชนไวสาํ หรับตรวจสอบสายนอก ทีต่ อไวกับตู F-128 แบบ
อัตโนมัติกลาวคือ เมื่อทําการติดตั้งสายนอกแลวตรวจพบวาไมมีสัญญาณไฟเลี้ยง (48V) ทีส่ ายนอกนัน้
ระบบของตูสาขาฯ จะทําการปดการใชงานที่สายนอกนัน้ ทันที ทําใหเมือ่ ตองการโทรออกสายนอก (ตัด "9"
หรือตัด "0")จะไมเจอสายนอกที่เสียอยู และนอกจากนี้แลวเมื่อทําการพิมพขอมูลพารามิเตอรของสายนอก
จะมีขอความ "BAD LINE" แสดงที่ตําแหนงของสายนอกนั้นๆ อีกดวย การโปรแกรมระบบตรวจสอบสาย
นอกแบบอัตโนมัติสามารถทําได โดยการกดรหัสหมายเลข [227] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 227 ] [ X ]
โดยที่ X = 0 ไมตองการติดตั้งระบบตรวจสอบสายนอก แบบอัตโนมัติ
X = 1 ตองการใหตดิ ตั้งระบบตรวจสอบสายนอก แบบอัตโนมัติ
กด [#] เมื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟ สั้น 1 บีฟ ยาว เพื่อเขาสูฟง กชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการใหตดิ ตั้งระบบตรวจสอบสายนอก แบบอัตโนมัติ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[227] [1]
[#]

ติดตั้งระบบตรวจสอบสายนอก
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. การโปรแกรมติดตั้งในฟงกชั่นนี้ จะมีผลกับการตั้งโปรแกรมในฟงกชั่น 201 เมื่อตั้ง
โปรแกรมติดตั้งสายนอกแบบอัตโนมัติ เชน [201] 1 00 ระบบจะทําการคนหาและ
ติดตั้งสายนอกที่มีสัญญาณไฟเลี้ยง (48V) ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสายนอกใหพรอม
การติดตั้งฟงกชั่นนี้เสียกอน
2. เมื่อโปรแกรมติดตั้งฟงกชนั่ นี้ไปแลว ทุกๆ ตนชั่วโมงระบบจะทําการตรวจสอบสายนอกที่
วางจากการใชงาน ซึ่งหากคนพบสายนอกที่เสีย จะทําการปดการใชงานโดยทันที พรอมกับ
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มีไฟกระพริบแสดงที่การด CPU ในตําแหนง STATUS 4 และหากพิมพขอมูลพารามิเตอร
ของสายนอกจะมีขอความ "BAD LINE" และหากสายนอกเปนปกติดังเดิมจะถูกเปดใชงาน
โดยอัตโนมัติ

(228) การโปรแกรมลักษณะการดังของกระดิ่ง เมือ่ โทรเขามาจากสายนอก
จากฟงกชนั่ 312 หรือ 318 ที่ไดมีการกําหนดใหกลุมการรับสายนอก ( ใหหมายเลขภายในมี
กระดิ่งดังเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก ) สามารถโปรแกรมเพื่อกําหนดลักษณะการดังของกระดิง่ ในแตละ
กลุมการรับสายไดตามความตองการ โดยการกดรหัสหมายเลข [ 228 ] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 228 ] [ X ] [ GG ]
โดยที่ X = 0 คือ ตองการใหทกุ เครื่องภายในที่อยูในกลุมการรับสายนอก มีกระดิ่งดังพรอมกัน
X = 1 คือ ตองการใหเครือ่ งภายในที่อยูใ นกลุมการรับสายมีกระดิ่งดังเพียง 1 เครือ่ ง ตอ 1
สายนอกเทานัน้ โดยเริ่มคนจากหมายเลขภายในที่แรกทีว่ าง และถัดไปตามลําดับ
GG
คือ หมายเลขกลุมการรับสายนอก ( 01 - 05 ) หากกด 00 หมายถึงทุกกลุม
เมื่อกดหมายเลขกลุมของสายนอกแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรม
ลักษณะการดังของกระดิ่งในกลุมสายนอกอื่นๆ ใหไปเริ่มตนตั้งแตใสตัวเลขกําหนดชนิดการดังของกระดิ่ง
ใหม แลวตามดวยหมายเลขที่แทนกลุมสายนอกที่ตองการ จากนัน้ กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอ
สัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยาง

ตองการใหเครือ่ งภายในที่อยูใ นกลุมการรับสายนอกที่ 1 และ 2 มีกระดิ่งดังเพียง 1 เครื่อง
ตอ 1 สายนอกเทานั้น ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[228]
[1] [01]
ตองการใหกลุมที่ 1 มีกระดิ่งดัง 1 เครื่องตอ 1 สาย
นอก
[1] [02]
ตองการใหกลุมที่ 2 มีกระดิง่ ดัง 1 เครื่องตอ 1 สายนอก
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(229) การโปรแกรมชนิดการคนหาสายนอกที่โทรออก ( TYPE OF SEARCH CO )
เปนการโปรแกรมเพื่อกําหนดวาเวลาโทรออกไปที่เบอรปลายทางแบบใหนจะใหใช CO ชนิด
ใด เชนการโทรออกภายในพื้นที่ตองการใหโทรออกสายนอกที่ตดิ ตั้งแบบธรรมดา สวนการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่เปนมือถือหรือการโทรทางไกลใหใชการโทรออกผานสายนอกที่ติดตั้งแบบที่ 2 ซึ่งมีรูปแบบการ
โปรแกรมดังนี้
[ 229 ] [ Type Search ] [ Type CO. Connection in function 201 ] [
#]
โดยที่
Type Search คือ ชนิดของการคนหาสายนอก มีอยูดังนี้คือ
ถา = 0 หมายถึงการคนหาสายนอกตอจากสายนอกเดิมที่ใชกอนหนานี้
ถา = 1 หมายถึงการคนหาสายนอกโดยเริ่มจากสายนอกที่ 1
Type CO
คือ ชนิดของการติดตั้งสายนอกที่โปรแกรมไวในฟงกชนั่ 201 ซึ่งมีอยู 3
ชนิดคือ
ถา = 1 คือ เปนการติดตั้งสายนอกแบบปรกติ
ถา = 2 คือ เปนการติดตั้งสายนอกพิเศษแบบที่ 2
ถา = 3 คือ เปนการติดตั้งสายนอกพิเศษแบบที่ 3
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยาง

ถาตองการใหการคนหาสายนอกที่ติดตั้งแบบปรกติโดยใหเริ่มที่ CO 1 ทุกครั้งที่โทรออก
และสายนอกที่ติดตั้งแบบที่ 2 และ 3 ใหคนหาแบบตอจากหมายเลข CO เดิมทีใ่ ชกอ นหนา
นี้ ซึ่งสามารถโปรแกรมไดดงั นี้
[229] [1] [1] สายนอกแบบปรกติคนหาสายนอกโดยเริม่ จากสายนอกที่ 1
[0] [2] สายนอกแบบพิเศษที่ 2 คนหาสายนอกโดยหาตอจาก CO กอนหนานี้
[0] [3] สายนอกแบบพิเศษที่ 3 คนหาสายนอกโดยหาตอจาก CO กอนหนานี้
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(230) การโปรแกรมหมายเลขที่ใหโทรออกใน CO ที่ตองการ ( CO Routing )
ฟงกชั่นนีเ้ ปนฟงกชั่นที่ใชในการเลือกหมายเลข CO ที่ใชในการโทรออก ที่นอกเหนือจากการ
ติดตั้ง CO แบบปรกติในฟงกชั่น 201 เชนการโทรไปยังโทรศัพทมือถือหรือการโทรทางไกล จะใหใช CO
Routing ที่ไดติดตั้งใหเปนแบบพิเศษแบบที่ 2 และ 3 ในฟงกชั่น 201 และสามารถที่จะทําการโปรแกรมเพื่อ
กําหนดเวลาในการใชงานไดดวย สวนการโทรในเขตพืน้ ที่เดียวกันก็ใหใช CO ที่ติดตั้งแบบปกติ ซึ่งรูปแบบ
การโปรแกรมเปนดังนี้
[ 230 ] [ Rout No. ] [ Number 5 digits ] [ Type of CO ] [
Number Cut ] [ Insert Number]
[ Start Time ] [ End Time ]
Rout No. คือ หมายเลขของ Rout ที่ใช ซึ่งมีอยูตั้งแต 01 - 10 ถาเปน 00 หมายถึง
ทุก Route
Number 5 digit คือ หมายเลขเริ่มตน 5 หลัก สําหรับการโทรออกใน Rout นั้นๆ ถาใสไม
ครบใหตามดวย “ * “ จนครบ 5 หลัก
Type of CO คือ ชนิดของ CO ที่ใช เชน แบบปกติ แบบพิเศษที่ 2 และแบบพิเศษที่ 3
Number Cut
คือ จํานวน Digit ที่จะตัดออกของ Number 5 digit ที่ไดโปรแกรม
ไปแลว
Insert Number คือ คือตัวเลขที่จะสงไปกอนหมายเลขที่ตองการ เปนเลข 3 หลัก ถาใสไม
ครบ ใหใส “ * “ จนครบ
Start Time คือ เวลาเริ่มตนที่จะใหใชงาน
End Time คือ เวลาสิ้นสุดที่จะใหใชงาน
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ตัวอยาง

ในระบบมีการใชงานสายนอก 4 สาย ( 4 CO ) ซึ่งสายนอกที่ 1, 2, และ 3 ถูกติดตั้งแบบปกติ
สามารถโทรไดเฉพาะในพืน้ ที่และทางไกลตางประเทศเทานั้น สวนสายนอกที่ 4 ไดติดตั้ง
Line Interface เอาไว และถูกติดตั้งใหเปนแบบพิเศษที่ 2 ใชสําหรับโทรทางไกลและมือถือ
เทานั้น สามารถโปรแกรมไดดังนี้

การโปรแกรมในฟงกชั่น 201
[201]
[0] [00] ยกเลิกสายนอกทั้งหมด โดยไมมีการติดตั้ง
[1] [01] สายนอกที่ 1 ถูกติดตั้งแบบปกติ
[1] [02] สายนอกที่ 2 ถูกติดตั้งแบบปกติ
[1] [03] สายนอกที่ 3 ถูกติดตั้งแบบปกติ
[2] [04] สายนอกที่ 4 ถูกติดตั้งแบบพิเศษที่ 2
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

การโปรแกรมในฟงกชั่น 230
[230]

[00] [*****] [1] [0] [***] [0000]
[0000] เคลียรใหทุก Route ใชสายนอก
แบบที่ 1
[01] [001**] [1] [0] [***] [0000] [0000] การโทรทางไกลตางประเทศ
ใหใช CO แบบปกติ
[02] [01***] [2] [2] [***] [0000] [0000] การโทรมือถือใหใช CO
แบบพิเศษที่ 2 ตัดหมายเลข 2 หลักแรกออก
(01) และสามารถใชไดตลอดเวลา
[03] [0****] [2] [0] [***] [0800] [1800] การโทรทางไกลใหใช CO
แบบพิเศษที่
2
ใชได
ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00
[04] [*****] [1] [0] [***] [0000] [0000] การโทรในพืน้ ที่ใหใช CO
แบบปกติ
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

Route
1
2

Dial
001**
01***

CO Connect
1
2

Digit
0
2

Insert Number
***
***
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3
4
5
6
7
8
9
10

0****
*****

2
1

0
0

***
***
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(231) การโปรแกรมการติดตั้งใหโทรออกเบอร 1900
ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อกําหนดไดวาจะใหโทรออกเบอร 1900 ไดหรือไม ทําไดโดย
การกดรหัสหมายเลข [231] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้คือ
[ 231 ] [ X ]
เมื่อ
X = 0 ไมติดตั้งระบบใหโทรออกเบอร 1900
X = 1 ใหติดตั้งระบบใหโทรออกเบอร 1900

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหตูสาขาฯ สามารถทําการโทรออกสายนอกเพื่อโทรเบอร 1900 ได
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[231] [1] โปรแกรมใหตูสาขาฯ โทรออกเบอร 1900 ได
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การโปรแกรมพารามิเตอรของสายใน
(301) การโปรแกรมเพื่อกําหนดจํานวนหลักของหมายเลขภายใน
โดยปกติแลว ตูสาขาฯ ของ FORTH จะมีการกําหนดหมายเลขภายในเปนตัวเลข 3
หลัก ซึ่งผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อกําหนดเบอรภายในใหม โดยจะกําหนดได ตั้งแต [100899] แตในกรณีที่โปรแกรมใหเปนตัวเลข4 หลัก เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในบางสถานที่ ซึ่งเมื่อ
โปรแกรมใหเปนหมาย เลข 4 หลักแลว จะสามารถกําหนดเบอรภายในใหมได ตั้งแต [0001-9999]
และในการโทรติดตอภายในสามารถกดหมายเลขตั้งแตตัวเลขหลักเดียวจนถึงสี่หลักได โดยมีขอจํากัดวา
ในการกดเลขแตละตัวจะตองใชเวลาหางกันไมเกิน 3 วินาที หากเกินกวานี้ ตูจะไมรับรูตัวเลขที่กดครั้งหลัง
และจะทําการเรียกไปยังหมายเลขที่กดไปกอนที่จะเวนไป 3 วินาที เชน ตองการเรียกไปหมายเลข
ภายในเบอร [1001] หากกด 10 แลวหยุดไปเกิน 3 วินาที จึงกด 01 เมื่อทําเชนนี้ ตูสาขาฯจะเรียกไป
ยังหมายเลข [10] ทันที การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [301] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 301 ] [ X ]
โดยที่ X = 3 คือ กําหนดหมายเลขภายในเปนเลข 3 หลัก
X = 4 คือ กําหนดหมายเลขภายในเปนเลข 4 หลัก
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่น
ใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการโปรแกรมใหตูมหี มายเลขภายในเปนเลข 4 หลัก ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[301] [4] โปรแกรมใหตูมีหมายเลขภายในเปน 4 หลัก
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
- กรณีตองการโปรแกรมหมายเลขภายในเปน 4 หลัก ควรทําการโปรแกรมฟงกชั่นนีก้ อนที่
จะทําการโปรแกรมเพื่อกําหนดเบอรภายในใหม (ในฟงกชั่น 302) แตหากตองการใหมีหมายเลขภายในเปน
3 หลัก ก็ไมจาํ เปนตองโปรแกรมฟงกชนั่ นี้ก็ได ทั้งนีเ้ นือ่ งจาก การเคลียรคาพารามิเตอร (ในฟงกชั่น400) จะ
ทําการกําหนดจํานวนหลักของหมายเลขภายในใหเปน 3 หลักอยูแ ลว
- หากโปรแกรมหมายเลขภายในเปนตัวเลข 4 หลัก การโทรออกสายนอกแบบไมระบุกลุม
สายนอกจะตองกด "0" หรือ "*9" แทนการกดหมายเลข "9" (เมื่อหมายเลข ภายในเปนเลข 3
หลัก)
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- หากโปรแกรมหมายเลขภายในเปน 3 หลัก การกด "0" จะเปนการเรียกโอเปอรเรเตอร

(302) การโปรแกรมการกําหนดเบอรภายในแบบอัตโนมัติ
และเลือกหมายเลขที่เริ่มโปรแกรมได
ผูใชสามารถกําหนดเบอรภายในแบบอัตโนมัติและเลือกหมายเลขที่เริม่ โปรแกรมจากหมายเลข
ใดๆ ของตูใดๆ (01-10) ก็ได และจะเรียงลําดับไปเรื่อยๆ จนถึงหมายเลขสุดทายของตูนั้นๆ ซึ่งในภายหลัง
ยังสามารถสงขอมูลการโปรแกรมกําหนดเบอรภายในสงไปยังตูพว งที่ 02-10 ไดดวยการโปรแกรมทําได
โดยการกดรหัสหมายเลข [302] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 302 ] [ XX ] [ YYY ] [ ZZZZ ]
โดยที่ XX คือ หมายเลขตูที่ตอ งการโปรแกรม ( 01 – 10 )
YYY คือ หมายเลขภายในที่ตองการเริม่ โปรแกรมเปนหมายเลข 3 หลักเดิม
(101-228)
ZZZZ คือ หมายเลขที่ตองการเปลี่ยนเปนหมายเลข 4 หลัก ( 0001 – 9999 ) ( ถา
หมายเลขใดไมเปน 4 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ )
เมื่อกดหมายเลขในการกําหนดคาทั้ง [ XX ] [ YYY ] และ [ ZZZZ ] แลว จะไดยนิ สัญญาณ
ดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขภายในอื่น ๆ (ที่เรียงลําดับกัน) ใหไปเริ่มตนใสคาของ [ ZZZZ ]
ไดทันที ถาหากสิ้นสุดในการโปรแกรมของแตละตูใหกด [****] เพือ่ เริ่มเขาสูการกําหนดหมายเลขตูใหม
(โดยเริ่มจากการกําหนดคาทัง้ 3 พารามิเตอรใหม)
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม

ขอควรระวัง การกําหนดหมายเลขเบอรภายในจะตองไมซ้ําหมายเลขเดียวกัน เนื่องจากอาจจะทําใหไม
สามารถทําการติดตอในบางหมายเลขภายในได
ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันเหตุการณ
ดังกลาว ผูใชควรทําการเคลียรหมายเลขทั้งหมดเสียกอน โดยกดหมายเลขดังนี้
[302] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขภายใน(เดิม)ของทุกตูเ ปนหมายเลข 0000 และ
เมื่อตองการเปลี่ยนกลับเปนหมายเลขเดิมคือ (0101-1379) ใหกด
หมายเลขดังนี้
[302] [9][9][9][9] เคลียรใหทุกหมายเลขภายในทุกตูเรียงลําดับเปนหมายเลขเดิม คือ เริ่ม
จาก (0101-1379)
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ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนหมายเลขภายในตูที่ 1. จากหมายเลข 110 เปน 191 จากหมายเลข
111 เปน 199 และตองการเปลี่ยนหมายเลขภายในตูที่ 2. จากหมายเลข 102 เปน
801 จากหมายเลข 103 เปน 888 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[302] [0][1] [1][1][0] [0][1][9][1] กําหนดใหตูที่ 1. หมายเลข 110 เปลี่ยนเปน 191
[0][1][9][9] กําหนดใหตูที่ 1. หมายเลข 111 เปลี่ยนเปน 199
[*][*][*][*] เสร็จสิ้นการโปรแกรมของตูที่ 1
[0][2] [1][0][2] [0][8][0][1] กําหนดใหตูที่ 2. หมายเลข 102 เปลี่ยนเปน 801
[0][8][8][8] กําหนดใหตูที่ 2. หมายเลข 103 เปลี่ยนเปน 888
[*][*][*][*] เสร็จสิ้นการโปรแกรมของตูที่ 2
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. เมื่อโปรแกรมหมายเลขภายในตูเดียวกันเสร็จใหผูใชกดหมายเลข [****] เพื่อเริ่ม
กําหนดจากตูใ หมเลย แตถาผูใชกดหมายเลข [#] ผูใชจะตองรอใหตูเก็บขอมูลเสร็จ
กอน (รอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว) แลวตองเริ่มกดรหัสฟงกชั่น [302] ใหม
2. ในกรณีตัวอยางขางตนจะพบวาตูที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในใหม เมื่อเสร็จ
สิ้นจากการติดตั้งโปรแกรมที่ตองการแลว ใหกด [*7602#] เพื่อสงขอมูลใหกับตูท่ี 2
ใหม กลาวคือ ถามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของแตละตู (ที่เกี่ยวของกับเบอรภายใน) หรือ
เปลี่ยนพารามิเตอรที่สําคัญๆ จะตองทําการสงขอมูลใหกับตูอื่นๆ ดวยทุกครั้ง
3. ขอควรระวัง คือ เมื่อมีการกําหนดจํานวนหลักเปน 3 DIGITS ไมควร ASSIGN ให
หมายเลขภายในขึ้นตนดวยเลข 9 เชน 900-999 ทั้งนี้การโทรออกแบบ 3 DIGITS ตอง
กดเลข "9" ทําใหไมสามารถโทรภายในติดตอ EXT 900-999 ได ดังนั้นหากมีความ
จําเปนใหกําหนดจํานวนหลักเปน 4 DIGITS และการโทรออกแบบไมเจาะจงสายนอก
จะตองกด "0" แทนการกด "9"
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(303) การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน
สําหรับการบริการชวงกลางวัน
การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในสําหรับการบริการชวง
กลางวันของตูท ี่มีการตอขยาย ผูใชสามารถทําการโปรแกรมไดที่ตูที่ 1. เพียงตูเดียว แลวสงขอมูลไปยังตูที่
2-10 ไดการโปรแกรมสามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [303] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 303 ] [ XX ] [ EXT ]
โดยที่ XX คือ รหัสของความสามารถในการโทรออกสายนอก
ถา
XX = [00] หมายถึง หามโทรออกทุกประเภท
XX = [01] หมายถึง โทรออกไดทั้งหมด
XX = [02] หมายถึง โทรออกไดทั้งหมด ยกเวนโทรทางไกลตางประเทศที่ตอ
ผานศูนยโทรศัพท ระหวางประเทศ (รหัส100 และ 101) แตสามารถ
โทรออกทางไกลตางประเทศระบบอัตโนมัติ รหัส 001 ได
XX = [03] หมายถึง หามโทรทางไกลตางประเทศทัง้ หมด
XX = [04] หมายถึง หามโทรทางไกล แตโทรมือถือ (01) และโทรในกลุม
จังหวัดที่มีรหัสทางไกลเดียวกันได
XX = [05] หมายถึง โทรทางไกลในประเทศและโทร (09) ได แตโทรมือถือ (01)
ไมได
XX = [06] หมายถึง โทรในกลุมจังหวัดที่มีรหัสทางไกลเดียวกันได (ไมตอง
หมุนรหัสทางไกล) และโทรมือถือ (01) ไมได
XX = [07] หมายถึง โทรเรียกวิทยุติดตามตัว และโทรในพื้นทีไ่ ด
XX = [08] หมายถึง โทรในพื้นที่ได
XX = [09] หมายถึง โทร PIN PHONE 108 ได
XX = [10] หมายถึง โทรหมายเลขยอไดทั้งหมด
EXT คือ หมายเลขภายใน ( 0001 – 9999 ) ที่ตองการโปรแกรมความสามารถ
ในการโทรออก ถาหมายเลขใดไมครบ 4 หลัก ใหเติมเลข "0"
ขางหนาจนครบ
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม
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เมื่อกดหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขอื่น ๆ
ใหไปเริ่มตนกําหนดคา XX และหมายเลขภายในอื่นๆ ทีต่ องการใหม
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการกําหนดให
- เครื่องหมายเลข 110 สามารถโทรออกไดทั้งหมด
- เครื่องหมายเลข 111 โทรทางไกลตางประเทศไมได
- เครื่องหมายเลข 310 โทรทางไกลไมได แตโทรมือถือ (01)ได
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[303] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขโทรออกไมไดเลย
[0][1] [0][1][1][0] เครื่องหมายเลข 110 โทรออกไดทั้งหมด
[0][3] [0][1][1][1] เครื่องหมายเลข 111 โทรทางไกลตางประเทศไมได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ

ตัวอยางเชน

1. จากกรณีตัวอยางขางตน หากพบวาตูที่ 2-10 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการโทรออกสายนอกสําหรับการบริการชวงกลางวัน ของเบอรภายใน ภายหลังจาก
เสร็จสิ้นจากการโปรแกรมที่ตองการแลวใหกด [*76] และตามดวยหมายเลขตูขยาย(ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง)
ทั้งนี้เพือ่ สงขอมูลของหมายเลขภายในใหกับตูที่มกี ารเปลี่ยนแปลงใหม
หากมิไดทําการสงขอมูลใหม อาจจะทําใหการโทรออกมีปญหาได
หากเปลี่ยนแปลงความสามารถในการโทรออกสายนอกของเบอรภายใน ของตูที่ 2 และเมื่อ
เสร็จสิ้นจากการโปรแกรมทั้งหมดแลว ใหสงขอมูลไปที่ตู 2 ดวยการกด [*7602#] เปนตน

2. ขอควรระวัง คือ การโปรแกรมความสามารถในการโทรออก จะตองทําหลังจากที่ได
กําหนดเบอร (ASSIGN) ภายในเสร็จสิ้นแลว และหากมีการเปลี่ยนแปลง ASSIGN ใหม
จะตองโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้ใหม
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(304) การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน
สําหรับการบริการชวงกลางคืน
การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในสําหรับการบริการชวง
กลางคืนของตูที่มีการตอขยาย ผูใชสามารถทําการโปรแกรมไดที่ตูที่ 1. เพียงตูเดียว แลวสงขอมูลไปยังตูที่
2-10 ไดการโปรแกรมสามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [304] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 304 ] [ XX ] [ EXT ]
โดยที่ XX คือ รหัสของความสามารถในการโทรออกสายนอก
ถา
XX = [00] หมายถึง หามโทรออกทุกประเภท
XX = [01] หมายถึง โทรออกไดทั้งหมด
XX = [02] หมายถึงโทรออกไดทั้งหมดยกเวนโทรทางไกลตางประเทศ ที่ตอ
ผานศูนยโทรศัพทระหวางประเทศ (รหัส 100 และ 101) แตสามารถ
โทรออกทางไกลตางประเทศระบบอัตโนมัติ รหัส 001 ได
XX = [03] หมายถึง หามโทรทางไกลตางประเทศทั้งหมด
XX = [04] หมายถึง หามโทรทางไกล แตโทรมือถือ (01) และโทรในกลุม
จังหวัดที่มีรหัสทางไกลเดียวกันได
XX = [05] หมายถึง โทรทางไกลในประเทศและโทร (09) ได แตโทรมือถือ
(01) ไมได
XX = [06] หมายถึง โทรในกลุมจังหวัดที่มีรหัสทางไกลเดียวกันได (ไมตอง
หมุนรหัสทางไกล) และโทรมือถือ (01) ไมได
XX = [07] หมายถึง โทรเรียกวิทยุติดตามตัว และโทรในพื้นทีไ่ ด
XX = [08] หมายถึง โทรในพื้นที่ได
XX = [09] หมายถึง โทร PIN PHONE 108 ได
XX = [10] หมายถึง โทรหมายเลขยอไดทั้งหมด
EXT คือ หมายเลขภายใน (0001-9999) ที่ตองการโปรแกรมความสามารถใน
การโทรออก ถาหมายเลขใดไมครบ 4 หลัก ใหเติมเลข "0" ขางหนา
จนครบ
เมื่อกดหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขอื่นๆ
ใหไปเริ่มตนทีก่ ําหนดคาของ XX ใหม และตามดวยหมายเลขภายในที่ตอ งการ กดปุม [#] เพื่อออกจาก
ฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม
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ตัวอยางเชน ถาตองการกําหนดให
- เครื่องหมายเลข 110 สามารถโทรออกไดทั้งหมด
- เครื่องหมายเลข 111 โทรทางไกลตางประเทศไมได
- เครื่องหมายเลข 310 โทรทางไกลไมได แตโทรมือถือ (01)ได
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[304] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขโทรออกไมไดเลย
[0][1] [0][1][1][0] เครื่องหมายเลข 110 โทรออกไดทั้งหมด
[0][3] [0][1][1][1] เครื่องหมายเลข 111 โทรทางไกลตางประเทศไมได
[0][4] [0][3][1][0] เครื่องหมายเลข 310 โทรทางไกลไมได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. จากกรณีตัวอยางขางตน หากพบวาตูที่ 2-10 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
โทรออกสายนอกสําหรับการบริการชวงกลางคืนของเบอรภายใน ภายหลังจากเสร็จสิ้น
จากการโปรแกรมที่ตองการแลว ใหกด [*76] และตามดวยหมายเลขตูขยาย(ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง)
ทั้งนี้เพือ่ สงขอมูลของหมายเลขภายในใหกับตูที่มกี ารเปลี่ยนแปลงใหม
หากมิไดทําการสงขอมูลใหม อาจจะทําใหการโทรออกมีปญหาได
ตัวอยางเชน หากเปลี่ยนแปลงความสามารถในการโทรออกสายนอกของเบอรภายใน ของตูที่ 2 และเมื่อ
เสร็จสิ้นจากการโปรแกรมทั้งหมดแลว ใหสงขอมูลไปที่ตู 2 ดวยการกด [*7602#] เปนตน
2. ขอควรระวัง คือ การโปรแกรมความสามารถในการโทรออก จะตองทําหลังจากที่ได
กําหนดเบอร (ASSIGN) ภายในเสร็จสิ้นแลว และหากมีการเปลี่ยนแปลง ASSIGN ใหม
จะตองโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้ใหม
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(305) การโปรแกรมการกําหนดใหเครื่องภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมสายนอก
ในการบริการชวงกลางวัน
ผูใชสามารถกําหนดใหหมายเลขภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมสายนอกที่ตองการไดซึ่ง
โปรแกรมไดจากฟงกชั่น [305] นี้ และจะมีใชติดตั้งโปรแกรมไดเฉพาะตูที่ 1. ของตูที่มีการตอขยายเทานัน้
การกําหนดใหหมายเลขภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมของสายนอก (ที่ไดจากการโปรแกรมในฟงกชั่น [209]
และภายในแตละกลุมสายนอก อาจจะมีสายนอกหลายสายก็ได) เมื่อโปรแกรมในฟงกชั่น [305] นี้เสร็จแลว
ยังสามารถทําการสงขอมูลไปยังตูที่ 2-10 ไดอีกดวย การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [305] ซึ่ง
มีรปู แบบดังนี้
[ 305 ] [ XX ] [ EXT ]
โดยที่ XX คือ หมายเลขกลุมสายนอกที่ตองการใหโทรออกตั้งแตกลุม 01-32 หรือ 00
หมายถึงไมมีกลุมสายนอก (โทรออกไมไดเลย) และถา XX เปน 99 จะ
หมายถึงโทรออกไดทุกกลุมสายนอก
EXT คือ หมายเลขภายในที่จะติดตั้งใหโทรออกในกลุมสายนอกที่ตองการเปน
หมายเลข 4 หลัก ซึ่งเปนหมายเลขที่ผานการโปรแกรม (ASSIGN) จาก
ฟงกชั่น [302] มาแลว หากหมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม "0"
ขางหนาจนครบ

ตัวอยางเชน กําหนดให

- หมายเลข 110โทรออกไดทกุ กลุมสายนอก
- หมายเลข 111โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 1.
- หมายเลข 310โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 2.
ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[305] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขโทรออกไมไดเลย
[9][9] [0][1][1][0] เครื่องภายในหมายเลข 110 โทรออกไดทุกสายนอก
[0][1] [0][1][1][1] เครื่องภายในหมายเลข 111 โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 1.
[0][2] [0][3][1][0] เครื่องภายในหมายเลข 310 โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 2.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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หมายเหตุ 1. การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกกลุมสายนอก จะตองทําหลังจากที่ได กําหนด
เบอร (ASSIGN)ภายในเสร็จสิ้นแลว และหากมีการเปลีย่ นแปลง ASSIGN ใหม จะตอง
โปรแกรมในฟงกชั่นนีใ้ หม
2. หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการโทรออกกลุมสายนอกสําหรับการบริการ
ชวงกลางวันของเบอรภายใน ที่อยูในตูที่ 2 -10 เมื่อเสร็จสิ้นจากการโปรแกรมที่ตองการ
แลว ใหกด [*76] และตามดวยหมายเลขตู (ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้เพื่อสงขอมูลของ
หมายเลขภายใน ใหกับตูที่มกี ารเปลี่ยนแปลงใหม (หากมิไดทําการสงขอมูลใหม อาจจะทํา
ใหการโทรออกในบางกรณีมีปญหาได)

(306) การโปรแกรมการกําหนดใหเครื่องภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมสายนอก
ในการบริการชวงกลางคืน
ผูใชสามารถกําหนดใหหมายเลขภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมสายนอกที่ตองการได ซึ่ง
โปรแกรมไดจากฟงกชั่น [306] นี้ และจะมีใชติดตั้งโปรแกรมไดเฉพาะตูที่ 1. ของตูที่มีการตอขยายเทานัน้
การกําหนดใหหมายเลขภายในโทรออกไดเฉพาะกลุมของสายนอก (ที่ไดจากการโปรแกรมในฟงกชั่น [209]
และภายในแตละกลุมสายนอก อาจจะมีสายนอกหลายสายก็ได) เมื่อโปรแกรมในฟงกชั่น [306] นี้เสร็จแลว
ยังสามารถทําการสงขอมูลไปยังตูที่ 2-10 ไดอีกดวย การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [306] ซึ่ง
มีรูปแบบดังนี้
[ 306 ] [ XX ] [ EXT ]
โดยที่ XX คือ หมายเลขกลุมสายนอกที่ตองการใหโทรออกตั้งแตกลุม 01-32 หรือ 00
หมายถึงไมมีกลุมสายนอก (โทรออกไมไดเลย) และถา XX เปน 99 จะ
หมายถึงโทรออกไดทุกกลุมสายนอก
EXT คือ หมายเลขภายในที่จะติดตั้งใหโทรออกในกลุมสายนอกที่ตองการเปน
หมายเลข 4 หลัก ซึ่งเปนหมายเลขที่ผานการโปรแกรม (ASSIGN)
จากฟงกชนั่ [302] มาแลว หากหมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม "0"
ขางหนาจนครบ

ตัวอยางเชน กําหนดให

- หมายเลข 110โทรออกไดทกุ กลุมสายนอก
- หมายเลข 111โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 1.
- หมายเลข 310โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 2.
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ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[306] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขโทรออกไมไดเลย
[9][9] [0][1][1][0] เครื่องภายในหมายเลข 110 โทรออกไดทุกสายนอก
[0][1] [0][1][1][1] เครื่องภายในหมายเลข 111 โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 1.
[0][2] [0][3][1][0] เครื่องภายในหมายเลข 310 โทรออกไดในสายนอกกลุมที่ 2.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. การโปรแกรมความสามารถในการโทรออกกลุมสายนอก จะตองทําหลังจากที่ไดกาํ หนด
เบอร (ASSIGN)ภายในเสร็จสิ้นแลว และหากมีการเปลีย่ นแปลง ASSIGN ใหม จะตอง
โปรแกรมในฟงกชั่นนีใ้ หม
2. หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการโทรออกกลุมสายนอกสําหรับการบริการ
ชวงกลางวันของเบอรภายใน ที่อยูในตูที่ 2 -10 เมื่อเสร็จสิ้นจากการโปรแกรมที่ตองการ
แลว ใหกด [*76] และตามดวยหมายเลขตู (ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้เพื่อสงขอมูลของ
หมายเลขภายใน ใหกับตูที่มกี ารเปลี่ยนแปลงใหม (หากมิไดทําการสงขอมูลใหม อาจจะทํา
ใหการโทรออกในบางกรณีมีปญหาได)

(307) การโปรแกรมเพื่ออนุญาตใหหมายเลขภายในโอนสายนอกได
โดยปกติหมายเลขภายในทุกหมายเลขสามารถทําการโปรแกรมการโอนสายนอกไปให
หมายเลขอื่นไดแตหากผูใชตอ งการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการโอนสายนอกก็สามารถทําไดโดยการ
กด รหัสหมายเลข [307] ซึ่งมีรูปแบบในการโปรแกรมดังนี้
[ 307 ] [ X ] [ EEEE ]
โดยที่ X
คือ หมายเลขที่จะแทนความสามารถในการโอนสาย
ถา
X = 0 คือ ไมตองการใหโอนสายนอกได
ถา
X = 1 คือ ตองการใหโอนสายนอกได
EEEE คือ กดหมายเลขภายในที่ตองการโปรแกรม (0001-9999) หรือ (0000)
หมาย ถึงทุกหมายเลข(หมายเลขภายในใด ไมเปน 4 หลัก ใหเติม "0"
ขางหนาจนครบ)
เมื่อกดหมายเลขแทนคา X และหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณ 2 บีฟ หากตองการ
โปรแกรมหมายเลขภายในอืน่ ๆ ใหไปเริ่มที่กําหนดตัวเลขทั้ง 2 ตัวใหมจนครบทุกหมายเลข
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม
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ตัวอยางเชน ตองการโปรแกรมใหหมายเลขภายในเฉพาะเครื่อง 101-102 สามารถโอนสายนอกไปยัง
หมายเลขภายในอื่นไดใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[307] [0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขไมสามารถโอนสายนอกได
[1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 สามารถโอนสายนอกได
[1] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 สามารถโอนสายนอกได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. หากมีการโปรแกรมใหโอนสายนอกได จะตองระวังในการใชฟงกชนั่ 417 (การเลือก EXT
ที่บันทึกรายงานการโทรออกสายนอก)
2. โดยปกติแลวเมื่อมีการเคลียรโปรแกรม จะมีการตั้งให EXT 101-104 (เดิม) สามารถทําการ
โอนสายนอกได

(308) การโปรแกรมเพื่ออนุญาตใหหมายเลขภายใน แทรกสายหมายเลขอื่นได
ผูใชสามารถกําหนดไดวาจะใหหมายเลขภายในแตละหมายเลข สามารถแทรกสายหมายเลข
ภายในหมายเลขอื่นที่กําลังใชงานอยูไดหรือไม โดยการกดรหัสหมายเลข [308] มีรูปแบบในการโปรแกรม
ดังนี้คือ
[ 308 ] [ X ] [ EEEE ]
โดยที่ X
คือ หมายเลขที่แทนการอนุญาตใหหมายเลขภายในสามารถแทรกสายได
หรือไม
ถา
X = 0 คือ ไมตองการใหแทรกสายภายในได
ถา
X = 1 คือ หากตองการใหแทรกสายภายในได
EEEE
หมายเลขภายในที่ตองการใหแทรกสายหมายเลขอื่นได( 0001-9999 )
หรือ ( 0000 ) หมายถึงทุกหมายเลขภายใน (หมายเลขภายในใดไม
เปน 4 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)
เมื่อกดหมายเลขตางๆ ครบแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลข
ภายในอื่นๆ ใหไปเริ่มที่กําหนดคา X และหมายเลขภายในที่ตองการใหมจนครบทุกหมายเลข
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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ตัวอยางเชน กําหนดใหหมายเลขภายใน 101-103 สามารถแทรกสายหมายเลขภายในอื่นได ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[308] [0] [0][0][0][0]

เคลียรใหทุกหมายเลขภายในไมสามารถแทรกสายหมายเลข
อื่นได
[1] [0][1][0][1] ใหหมายเลขภายใน 101 สามารถแทรกสายหมายเลขอื่นได
[1] [0][1][0][2] ใหหมายเลขภายใน 102 สามารถแทรกสายหมายเลขอื่นได
[1] [0][1][0][3] ใหหมายเลขภายใน 103 สามารถแทรกสายหมายเลขอื่นได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ เมื่อมีการเคลียรโปรแกรมจะมีการตั้งให EXT 101-104 (เดิม) สามารถทําการแทรกสายในได

(309) การโปรแกรมติดตั้งหมายเลขภายในที่ตองการกําหนดระยะเวลา
เมื่อมีการโทรฯ ออกสายนอก
ภายหลังจากมีการโปรแกรมเพือ่ กําหนดระยะเวลาในการใชสายนอกเมื่อมีการโทรฯออกจาก
ฟงกชั่น 411 แลว ผูใชสามารถกําหนดใหแตละหมายเลขภายในที่ตองการ ติดตั้งการกําหนดระยะเวลาในการ
ใชสายนอกเมือ่ มีการโทรฯ ออกได โดยการโปรแกรมในฟงกชั่นนี้เสียกอน จึงจะมีผลในการตัดสายนอกเมื่อ
โทรฯออกถึงเวลาตามที่กําหนด การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [309] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 309 ] [ X ] [ EXT ]
โดยที่ X
คือ ตัวเลขที่ใชแทนชนิดของการติดตั้งระบบกําหนดระยะเวลาในการ
โทรออก
ถา
X = 0 คือ ไมตองการใหมีการตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯออกและถึงระยะเวลา
ที่กําหนด
X = 1 คือ หากตองการใหมีการตัดสายนอก
เมื่อมีการโทรฯออกและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
EXT คือ หมายเลขภายในที่ตองการโปรแกรมการกําหนดระยะเวลาใชสาย
นอกเมื่อมีการโทรออก (ตามระยะเวลาทีต่ ิดตั้งไวในฟงกชั่น 411)
เริ่มตั้งแต 0001- 9999 หรือกด (0000) หมายถึงทุกหมายเลขภายใน
(หากหมายเลขภายในใดไมเปน 4 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)
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เมื่อกดหมายเลขแทนชนิดของการติดตั้งระบบกําหนดเวลาและหมายเลขภายในทีต่ อ งการแลว
จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขภายในอืน่ ๆ ใหไปเริ่มกําหนดใหมจนครบทุก
หมายเลข กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหหมายเลขภายใน 101-103 มีการตัดสาย เมื่อมีการใชสายนอกเพื่อโทรฯออก
และถึงระยะเวลาตามที่กําหนด สวนหมายเลขภายในอืน่ ๆ ไมมีการตัดสาย ใหกดหมายเลข
ตางๆ ดังนี้
[309] [0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขไมมีการตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯออก
และถึงเวลาทีก่ ําหนด
[1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 ถูกตัดสายนอก เมื่อการโทรฯออกและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[1] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 ถูกตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯออกและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[1] [0][1][0][3] ใหหมายเลข 103 ถูกตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯออกและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(310) การโปรแกรมติดตั้งหมายเลขภายในที่ตองการกําหนดระยะเวลา
เมื่อมีการโทรฯ เขาจากสายนอก
ภายหลังจากมีการโปรแกรม

เพื่อกําหนดระยะเวลาในการใชสายนอกเมื่อมีการโทรฯเขา

จาก
ฟงกชั่น 415 แลว ผูใชสามารถกําหนดใหแตละหมายเลขภายในทีต่ อ งการ ติดตั้งการกําหนดระยะเวลาใน
การใชสายนอกเมื่อมีการโทรฯ เขาได โดยการโปรแกรมในฟงกชนั่ นีเ้ สียกอน จึงจะมีผลในการตัดสายนอก
เมื่อโทรฯเขาถึงเวลาตามที่กําหนด การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [310] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 310 ] [ X ] [ EXT ]
โดยที่ X
คือ ตัวเลขที่ใชแทนชนิดของการติดตั้งระบบกําหนดระยะเวลาในการ
โทรออก
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ถา

X = 0 คือ ไมตองการใหมีการตัดสายนอกเมื่อมีการโทรฯเขาและถึงระยะเวลาที่
กําหนด
X = 1 คือ หากตองการใหมีการตัดสายนอกเมื่อมีการโทรฯเขาและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
EXT คือ หมายเลขภายในที่ตองการโปรแกรมการกําหนดระยะเวลาใชสาย
นอกเมื่อมีการโทรฯ เขา (ตามระยะเวลาที่ติดตั้งไวในฟงกชั่น 415)
เริ่มตั้งแต 0001- 9999 หรือกด (0000) หมายถึงทุกหมายเลขภายใน
(หากหมายเลขภายในใดไมเปน 4 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ )
เมื่อกดหมายเลขแทนคา X และหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการ
โปรแกรมหมายเลขภายในอืน่ ๆ ใหไปเริ่มที่กําหนดคาใหมจนครบทุกหมายเลข
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหหมายเลขภายใน 101-103 มีการตัดสาย เมื่อมีการโทรฯเขาจากสายนอกและ
ถึงระยะเวลาตามที่กําหนด สวนหมายเลขภายในอื่นๆ ไมมีการตัดสาย ใหกดหมายเลข
ตางๆ ดังนี้
[310] [0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขไมมีการตัดสาย เมื่อมีการโทรฯเขาจาก
สายนอกและถึงระยะเวลาทีก่ ําหนด
[1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 ถูกตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯเขาและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[1] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 ถูกตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯเขาและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[1] [0][1][0][3] ใหหมายเลข 103 ถูกตัดสายนอก เมื่อมีการโทรฯเขาและถึง
ระยะเวลาที่กําหนด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(312) การโปรแกรมการตั้งกลุมหมายเลขภายในเพื่อรับสายที่มีการเรียกเขาจากสายนอก
ผูใชสามารถกําหนดใหแตละหมายเลขภายในมีความสามารถในการรับสายที่มีการเรียกเขาจาก
สายนอกได กลาวคือ เปนการกําหนดใหมีเสียงกระดิ่งดังที่เครื่องรับโทรศัพทของหมายเลขที่ตองการเมื่อมี
การโทรฯเรียกเขามาจากสายนอก โดยมีกลุมการรับสายนอกอยูทั้งหมด 5 กลุม ๆ ละ 10 สายใน การ
โปรแกรมเพื่อกําหนดกลุมของสายในที่ตองการใหรับสายนอกได สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข
[312] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 312 ] [ X ] [ YY ] [ EXT ]
โดยที่ X
คือ หมายเลขกลุมเพื่อการรับสายนอกที่มกี ารเรียกเขา [1-5] หากกด [0]
หมายถึงทุกกลุม
YY
คือ หมายเลขตําแหนงของแตละกลุม [01-10] หากกด [00] หมายถึงทุก
ตําแหนง
EXT คือ หมายเลขภายในที่ตองการใหอยูในกลุมตามคา X และอยูในตําแหนง
ตาม YY ตั้งแต 0001 ถึง 9999 (หมายเลขภายในใดไมเปน 4 หลักให
เติม "0" ขางหนาจนครบ หากกด 0000 หมายถึง เคลียรหมายเลข
ภายในที่ตําแหนงนั้น เนื่องจาก EXT "0000" ไมสามารถเรียกได
นั่นเอง)
เมื่อกดหมายเลขในแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขภายใน
อื่นๆ ใหไปเริม่ ที่กําหนดคา X , YY และหมายเลขภายในใหมจนครบทุกหมายเลขภายในที่ตองการ
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการใหกลุมการรับสายนอกกลุมที่ 1 ประกอบดวยหมายเลขภายใน 101 และ
102 และกลุมการรับสายนอกกลุมที่ 2 ประกอบดวยหมายเลขภายใน 101,102 และ
110 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[312] [0] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขไมสามารถรับสายนอกที่เรียกเขามาได
[1] [0][1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 อยูในกลุมรับสายที่ 1. ตําแหนงที่ 1
[1] [0][2] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 อยูในกลุมรับสายที่ 1. ตําแหนงที่ 2
[2] [0][1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 อยูในกลุมรับสายที่ 2. ตําแหนงที่ 1
[2] [0][2] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 อยูในกลุมรับสายที่ 2. ตําแหนงที่ 2
[2] [0][3] [0][1][1][0] ใหหมายเลข 110 อยูในกลุมรับสายที่ 2. ตําแหนงที่ 3
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[#]

ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. จากตัวอยางจะพบวา EXT 101 อยูในกลุมการรับสายนอกทั้งสองกลุม ดังนั้นจึงอยูที่
โปรแกรมกลุมการรับสาย ในฟงกชั่น 220 และ 221 วาจะใหสายนอก มีกระดิ่งดังทีก่ ลุม ใด
2. การโปรแกรมกลุมการรับสายนอกจะตองทําภายหลังจากที่ไดกําหนดเบอร
(ASSIGN)
ภายในแลว มิฉะนั้นอาจมีกระดิ่งดังที่เครือ่ งอื่นที่ไมตองการ เมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
ได

(313) การโปรแกรมการตั้งกลุมหมายเลขภายใน
เพื่อรับสายที่มีการเรียกเขาแทนหมายเลขภายในอืน่
หมายเลขภายในแตละหมายเลขสามารถรับสายที่มีการเรียกเขาแทนหมายเลขภายในอืน่ ได แต
จะตองเปนหมายเลขภายในที่ถูกกําหนดใหอยูในกลุมเดียวกัน ผูใชสามารถโปรแกรมกําหนดกลุมที่ตองการ
เพื่อใหหมายเลขภายในสามารถรับสายแทนกันได โดยการกดรหัสหมายเลข [313] ซึง่ มีรูปแบบดังนี้
[ 313 ] [ XX ] [ EXT ]
โดยที่ XX
คือ หมายเลขกลุมเพื่อการรับสายแทนกัน [01-50] หากกด [00] หมายถึง
ไมมีกลุม และไมสามารถรับสายแทนกันได
EXT คือ หมายเลขภายในที่ตองการใหอยูในกลุมตามขอ 1. ตั้งแต 00019999 หรือกด (0000) หมายถึงทุกหมายเลขภายใน (หมายเลข
ภายในใดไมเปน 4 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)
เมื่อกดหมายเลขแทนคา XX และหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการ
โปรแกรมหมายเลขภายในอืน่ ๆ ใหไปเริ่มที่กําหนดคาทั้ง 2 ใหม จนครบทุกหมายเลขภายในที่ตองการ
กดหมายเลข [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อเขาสู
ฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการใหหมายเลขภายใน 101 และ 102 อยูในกลุมสายในที่ 1 หมายเลข 103
และ104 อยูในกลุมสายในที่ 2. ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[313] [0][0] [0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขไมสามารถรับสายแทนกันได
[0][1] [0][1][0][1] ใหหมายเลข 101 สามารถรับสายแทนกันในกลุมสายในที่ 1. ได
[0][1] [0][1][0][2] ใหหมายเลข 102 สามารถรับสายแทนกันในกลุมสายในที่ 1. ได
[0][2] [0][1][0][3] ใหหมายเลข 103 สามารถรับสายแทนกันในกลุมสายในที่ 2. ได
[0][2] [0][1][0][4] ใหหมายเลข 104 สามารถรับสายแทนกันในกลุมสายในที่ 2. ได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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หมายเหตุ การโปรแกรมกลุมการรับสายแทนกันจะตองทําภายหลังจากที่ไดกําหนดเบอร

(ASSIGN)

ภายในแลว มิฉะนั้นอาจเกิดการดึงสายขามกลุมที่ตองการได

(314) การโปรแกรมใหมีการเรียกสายภายในอื่นแทนหมายเลขที่สายไมวาง ภายในกลุม
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อติดตั้ง หรือไมติดตั้ง ใหมีการเรียกสายภายในทีว่ าง(หมายเลขอื่น)
แทนหมายเลขภายในที่ไมวาง ซึ่งอยูภ ายในกลุมสายในกลุมเดียวกันทีผ่ านการโปรแกรมจากฟงกชนั่ 313
ได โดยการกดรหัสหมายเลข [314] ซึ่งมีรูปแบบในการโปรแกรมดังนี้
[ 314 ] [ X ]
โดยที่ X
คือ ตัวเลขที่แทนการโปรแกรมวาจะใหมกี ารเรียกหมายเลขภายในอื่น
หรือไม
ถา
X = 0 คือ ไมตองการติดตั้ง ใหมีการเรียกสายอื่นทีอ่ ยูภายในกลุมเดียวกันแทน
สายที่ไมวาง
ถา
X = 1 คือ ไมตองการติดตั้ง ใหมีการเรียกสายอื่นทีอ่ ยูภายในกลุมเดียวกันแทน
สายที่ไมวาง
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน ตองการติดตั้งใหมีการใชงานโปรแกรมการเรียกสายภายในอื่นแทนหมายเลขภายในที่ติด
สายอยูหรือไมวาง ภายในกลุม สายในเดียวกัน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[314] [1] การติดตั้งใหมกี ารใชงานโปรแกรมการเรียกสายภายในอื่นแทนหมายเลข
ภายในที่สายไมวางภายในกลุมสายในเดียวกัน
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(315) การโปรแกรมเงื่อนไขการคนหาหมายเลขที่วาง
กรณีที่ติดตั้งการเรียกสายแทน ที่อยูภายในกลุมเดียวกัน
เนื่องจากการเรียกสายภายในหมายเลขอื่น แทนหมายเลขที่สายไมวาง จะทําไดเฉพาะหมายเลข
ภายในที่มีการโปรแกรมให อยูในกลุมการดึงสาย(รับสายแทน)กลุมเดียวกันเทานัน้ โดยเมื่อมีการเรียกเขา
มายังหมายเลขภายใน หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งแลวสายไมวาง ตูสาขาฯ ก็จะทําการคนหาหมายเลขภายใน
อื่นภายในกลุมที่วางอยูใ นขณะนัน้ แลวจะทําการเรียกไปยังหมายเลขนั้นโดยอัตโนมัติ การโปรแกรมทําได
โดยการกดรหัสหมายเลข [315] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 315 ] [ X ] [ G ]
โดยที่ X
คือ รหัสที่ใชแทนเงื่อนไขการคนหาหมายเลขภายในที่วา งอยูเพื่อทําการ
เรียกสายแทนการคนหาจะนับจากตําแหนงหมายเลขภายในเดิม (101228)
ถา
X = [0] หมายถึง ไมใหมีการเรียกสายแทน
X = [1] หมายถึง ใหเริม่ คนหมายเลขภายในทีว่ าง ถัดจากหมายเลขที่ถูกเรียก ไป
หาหมายเลขสุดทาย แลววนไปหาหมายเลขแรกสุดของกลุม จนมาถึง
หมายเลขภายในที่ถูกเรียกอีกครั้ง จึงหยุดคน
X = [2] หมายถึง ใหเริม่ คนหมายเลขภายในทีว่ าง ถัดจากหมายเลขที่ถูกเรียก ไป
หาหมายเลขแรกสุด แลววนไปหาหมายเลขสุดทายของกลุม จนมาถึง
หมายเลขภายในที่ถูกเรียกอีกครั้ง จึงหยุดคน
X = [3] หมายถึง ใหเริ่มคนหมายเลขภายในที่วาง ถัดจากหมายเลขที่ถูกเรียกไป
หาหมายเลขสุดทาย แลวหยุด
X = [4] หมายถึง ใหเริม่ คนหมายเลขภายในทีว่ าง ถัดจากหมายเลขที่ถูกเรียก ไป
หาหมายเลขแรกสุด แลวหยุด
X = [5] หมายถึง ใหเริ่มคนหมายเลขภายในที่วา งจากหมายเลขแรก ไปหา
หมายเลขสุดทาย แลวหยุด
X = [6] หมายถึง ใหเริ่มคนหมายเลขภายในทีว่ างจากหมายเลขสุดทาย ไปหา
หมายเลขแรก แลวหยุด
G
คือ หมายเลขกลุมการดึงสาย (1-9) หรือกด (0) หมายถึงทุกกลุม (กลุม
ที่ 1-9)
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เมื่อกดหมายเลขแทนคาตางๆ แลวจะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมใหมีการ
เรียกสายภายในอื่นแทนสายที่ไมวางภายในกลุมสายในเดียวกันของกลุมอื่นๆ อีก ใหไปเริ่มทีก่ ารกําหนดคา
X และ G ใหมจนครบทุกกลุม ที่ตองการ
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการใหกลุมการดึงสาย(รับสาย)ที่ 2. มีลักษณะการเรียกสายแทนตามเงื่อนไขที่ 1. และ
กลุมการดึงสายที่ 3. มีลักษณะการเรียกสายแทนตามเงื่อนไขที่ 5. ใหกดหมายเลขตางๆ
ดังนี้
[315] [0] [0] เคลียรใหทุกกลุมการดึงสายไมมีการเรียกสายแทน
[1] [2] ใหกลุมการดึงสายที่ 2. มีการเรียกสายแทนตามเงื่อนไขที่ 1.
[5] [3] ใหกลุมการดึงสายที่ 3. มีการเรียกสายแทนตามเงื่อนไขที่ 5.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(316) การโปรแกรมเพื่อกําหนดหมายเลขภายในที่ทําหนาที่เปน OPERATOR
ผูใชสามารถโปรแกรมกําหนดหมายเลขภายในที่ตองการ เพื่อใหทําหนาที่เปนโอเปอรเรเตอร
ได ซึ่งสามารถกด "0" เพื่อเรียกโอเปอรเรเตอร ไดทันที และมีขอจํากัดของการใชงานในฟงกชนั่ นี้ คือ จะ
ใชไดในกรณีที่ตั้งจํานวนหลักของหมายเลขภายในเปน 3 หลักเทานั้นและฟงกชั่นนี้จะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติเมื่อตั้งจํานวนหลักเปน 4 หลัก (การโทรฯออกแบบไมระบุกลุมสายนอกจะตองกด "0" เมื่อตั้งเปน
4 หลัก)การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [316] และตามดวยหมายเลขภายในที่ตองการใหทํา
หนาที่
โอเปอรเรเตอร (0001-9999)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหหมายเลขภายใน 101 ทําหนาที่เปนโอเปอรเรเตอร ใหกดหมายเลขตางๆ
ดังนี้
[316] [0][1][0][1] กําหนดใหหมายเลขภายใน 101 ทําหนาที่เปนโอเปอรเรเตอร
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(317) การโปรแกรมใหหมายเลขภายในใชบริการระบบฝากขอความ ( VOICE
MAIL)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อกําหนดใหแตละหมายเลขภายใน ใชหรือไมใหใชบริการระบบฝาก
ขอความ (VOICE MAIL) ได โดยการกดรหัสหมายเลข [317] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ คือ
[ 317 ] [ X ] [ EXT ]
โดยที่ X
คือ การกําหนดวาตองการที่จะติดตั้งระบบฝากขอความหรือไม
ถา
X=0
กําหนดไมใหใชบริการ VOICE MAIL
X=1
กําหนดใหใชบริการ VOICE MAIL ได
EXT คือ หมายเลขภายในที่ตองการโปรแกรมการใชระบบฝากขอความ 00019999 (ถาหมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม '0' ขางหนาจนครบ)
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการใหหอง 202 และ 404 ใชบริการ VOICE MAIL ได ใหกดหมายเลขดังนี้
[317] [1] [0][2][0][2] ใหหมายเลข 202 ใช VOICE MAIL ได
[1] [0][2][0][2] ใหหมายเลข 404 ใช VOICE MAIL ได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. หากมีการติดตัง้ ระบบฝากขอความเพียงชุดเดียว จะตองสลับกันใชงาน
2. หากมีการติดตัง้ ระบบฝากขอความ 2 ชุด จะสามารถใชงานไดพรอมๆ กัน โดยแบงให
หมายเลขภายในที่เปนเลขคูจะใช VOICE MAIL ชุดที่ 2 สวนหมายเลขภายในทีเ่ ปนเลขคี่
จะใช VOICE MAIL ชุดที่ 1
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(318) การโปรแกรมตัง้ หมายเลขภายใน
เพื่อการรับสายมีการเรียกเขาจากสายนอก แบบอัตโนมัติ
กลุมการรับสายนอกมีทั้งหมด 5 กลุมๆ ละ 10 หมายเลขภายใน สามารถตั้งไดจากฟงกชั่น 312
แตเนื่องจากในบางสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการตั้งเครื่องภายใน เพื่อรับสายนอกซึ่งอาจจะไมมี
เครื่องพิมพตรวจสอบไดวามีตําแหนงใดวางอยู หรือหมายเลขภายในเครื่องใดถูกตั้งใหรับสายนอกดวยเหตุนี้
จึงเกิดความไมสะดวกในการตั้งโปรแกรมการรับสายนอก ตามฟงกชนั่ 312 ได ผูใ ชสามารถติดตั้งหรือไม
ติดตั้งเครื่องภายในเพื่อรับสายนอกแบบอัตโนมัติได โดยการกดรหัสหมายเลข [318] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 318 ] [ X ] [ GG ] [ EEEE ]
โดยที่ X
คือ การกําหนดวาตองการใหหมายเลขภายในอยูในกลุมที่จะโปรแกรม
หรือไม
ถา
X = 0 คือ ไมตองการใหหมายเลขภายในดังกลาว อยูในกลุมการรับสายนอก
(ลบอัตโนมัติ)
X = 1 คือ ติดตั้งใหหมายเลขภายในดังกลาว อยูใ นกลุมการรับสายนอก (เพิ่ม
อัตโนมัติ)
GG
คือ หมายเลขกลุมการรับสายนอก (01-05) หากกด "00" หมายถึงทุกกลุม
EEEE คือ หมายเลขภายในที่ตองการใหติดตั้ง หรือไมติดตั้งในกลุมตามขอ 2.
หากหมายเลขภายในใดไมเปนเลข 4 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจน
ครบ และถากด "0000" หมายถึงทุกหมายเลขภายใน (ใชไดกรณีไม
ติดตั้งทุกหมายเลขภายในเทานั้น
เมื่อกดหมายเลขกําหนดกลุมและหมายเลขภายในแลวจะไดยินสัญญาณ 2 บีฟ หากตองการ
โปรแกรมหมายเลขภายในอืน่ ๆ ใหไปเริ่มกําหนดคาตางๆ ใหม จนครบทุกหมายเลขภายในที่ตองการ
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟง กชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการใหเพิม่ หมายเลข 200 และ 300 เขาไปในกลุมการรับสายนอกที่ 2 และให
หมายเลข 101 ออกจากทุกกลุมการรับสายนอก ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[318] [0] [00] [0101] หมายเลข 101 ออกจากทุกกลุมการรับสายนอก
[1] [02] [0200] หมายเลข 200 อยูในกลุมการรับสายนอกที่ 2
[1] [02] [0300] หมายเลข 300 อยูในกลุมการรับสายนอกที่ 2
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[#]

ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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การโปรแกรมพารามิเตอรของระบบหลัก ( Main System )
(400) การเคลียรขอมูลพารามิเตอรทุกอยางทั้งระบบ
การเคลียรขอมูลพารามิเตอรในฟงกชนั่ นีจ้ ะเปนการเคลียรขอมูลภายในตูทั้งระบบ (ซึ่งควรทํา
ทุกครั้งเมื่อติดตั้งตูใหม หรือไดนําการด CPU สํารองจากที่อื่นมาใช) แลวจึงติดตัง้ โปรแกรมเพือ่ กําหนด
พารามิเตอรใหมตามความตองการ ทําใหมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อมีการใชงานตูสาขาฯ วาไดติดตั้งโปรแกรมใชงาน
เปนคาที่ถูกตองตามความตองการ โดยไมกังวลตอคาเดิมที่ติดมากับการด นอกจากนี้แลวจะทําใหงายตอการ
โปรแกรมครั้งใหมอีกดวย การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [400] และตามดวยหมายเลข
"8888"

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเคลียรขอมูลพารามิเตอรภายในของตู F-128 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[400] [8][8][8][8] เคลียรขอมูลพารามิเตอรของระบบหลักทั้งหมด

หมายเหตุ
1. ในขณะที่ตูกําลังเคลียรขอมูลอยูจะมีสัญญาณ (ตูด สั้นๆ) ดังตลอด จนกระทั่งการเคลียร
ขอมูลเสร็จหลังจากนั้นจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อแสดงวาสามารถเขาสู
ฟงกชั่นตอไปได
2. เนื่องจากพารามิเตอรของระบบจะถูกจัดเก็บอยูใน E2PROM (28C256) และขอมูลการ
โทรฯอยูใน FLASH MEMORY (29C010 หรือ 29C020) ในตําแหนง U6 และ U7
ตามลําดับ ดังนั้นถาหากถอดเปลี่ยนไอซีทั้งสองได ก็ไมจําเปนตองตัง้ ฟงกชั่นใหมทั้งหมด
ใหตรวจสอบเฉพาะวันที่และเวลา
3. พารามิเตอรที่จําเปนบางอยางจะถูกกําหนดดวยคาเริ่มตนจากโรงงาน (DEFAULT) ไดแก
เวลาและวัน-เดือน-ป ตลอดจนเลขลําดับของการด(Serial number) สวนคาพารามิเตอร
ตางๆ เมื่อเคลียรขอมูลในฟงกชั่น 400 จะเปนดังตารางตอไปนี้

ตารางแสดงคาของระบบหลังจากมีการใชฟงกชั่น 400
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หัวขอการโปรแกรม

คาพารามิเตอรที่กําหนดใหม

1. รหัสผานของตู
2. หมายเลขภายใน
3. การติดตั้งสายองคการโทรศัพท
4. ชนิดของสายองคการโทรศัพท
5. ชนิดการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก
6. อัตราเร็วในการหมุน
7. ลักษณะการโอนสายเครื่อง PABX เครื่องใหญ
8. การเลือกตอสายในโดยตรง (DISA) ชวงกลางวันและ กลางคืน
9. กลุมการรับสายนอกเมื่อมีการโทรเขา ชวงกลางวันและกลางคืน
10. การตั้งเวลาบริการชวงกลางวัน
11. การตั้งเวลาบริการชวงกลางคืน
12. AUTO-MANUAL สําหรับการบริการกลางวัน-กลางคืน
13. ชวงเวลาการบริการ (สําหรับโหมด MANUAL)
14. กลุมสายนอก
15. การโทรออกสายนอก
16. ความสามารถในการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายใน
17. กลุมการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายใน กลางวันและกลางคืน

18. รหัสพื้นที่การโทรออกสายนอก
19. ชวงเวลาเริ่มบันทึกสําหรับการโทรออกสายนอก
20. ขอมูลในรายงานการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก
21. กลุมการดึงสายของหมายเลขภายใน
22. การติดตั้งเครื่องโทรสาร (FAX)
23. การตอตูขยาย (LINK)
24. ระบบ SEND TONE
25. ระบบตรวจสอบจํานวน DIGIT ที่มีการโทรออก
26. ระบบเตือนกอนคิดเงิน
27. การกําหนดวงเงินในการใชโทรศัพท
28. ระบบฝากขอความ VOICE MAIL
29. การกําหนดจํานวนขอความของเสียงตอบรับ (OGM)
30. การกําหนดรหัสพื้นที่ที่ติดตั้งตูสาขาฯ

4-2

[000000]
มีหมายเลขเปน 101-228 (เบอรเดิมของตู)
ทุกสายนอกถูกติดตั้ง
ทุกสายนอกเปนชนิดกดปุม (TONE TYPE)
จับเวลาเพื่อบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก
ทุกสายนอกมีอัตราเร็วในการหมุน 10 pps
กดที่วางหู 1 ครั้ง (HOOK FLASH)
ตอสายภายในโดยตรงไมได (NOT DISA)
กลุมที่ 1 (หมายเลข 101-104 รับสายได)
00:00:00
00:00:00
MANUAL MODE
อยูในชวงกลางวัน
สายนอกที่ 1-32 อยูในกลุมที่ 01-32 ตามลําดับ
ทุกสายนอกโทรออกไดแบบระบุกลุมสายนอก
(กด*801-*832) และไมระบุกลุมสายนอก(กด9)
ทุกหมายเลขโทรออกได (ทั้งหมด)
ทุกหมายเลขโทรออกไดทุกกลุมสายนอก
ไมมีรหัสพื้นที่
บันทึกที่ 00 วินาที
หากมีขอมูลเกาก็จะยังคงเก็บอยู
ทุกหมายเลขภายในอยูในกลุมที่ 1.
ไมไดติดตั้ง FAX
ไมมีการตอขยาย
ถูกติดตั้ง
ถูกติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ไมติดตั้ง
3 ขอความ
00 ( BKK=กรุงเทพหรือเขตปริมณฑล)
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(401) การโปรแกรมรหัสจังหวัดที่ตูสาขาติดตั้ง
การโปรแกรมรหัสพื้นที่ของจังหวัดที่ตูสาขาฯ ถูกติดตั้ง โดยเมื่อมีการโปรแกรมรหัสหลักตาม
ตารางขางลางแลว ตูสาขาฯก็จะนําไปเขารหัสพื้นที่ทุกรหัสภายในจังหวัดนั้นโดยอัตโนมัติ (ซึ่งรหัสพื้นที่นี้
สามารถโปรแกรมเพิ่มเติมไดจากฟงกชั่น 419) และเมือ่ มีการโทรออกทางไกล ตูสาขาฯก็จะยึดเอารหัสพื้น
ที่มาเปนตัวเปรียบเทียบอัตราคาบริการ
ซึ่งคาบริการจะถูกคํานวณตามเวลาที่ใชและพืน้ ที่ที่โทรฯไป
นอกเหนือจากนี้แลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการตามเวลาที่เริ่มตนโทรไดอีก ซึ่งเหมือนกับการคิด
คาบริการขององคการโทรศัพทที่ตั้งไว ทุกประการ การโปรแกรมทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [401] ซึ่งมี
รูปแบบดังนี้
[ 401 ] [ XX ]
โดยที่ XX = คือ รหัสหลักในเขตของจังหวัดที่ตูสาขาติดตั้ง สามารถดูไดจากตารางขางลางนี้

ตัวอยางเชน หากมีการติดตัง้ ตูในเขตจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีรหัสหลักเปน (61) ใหกดหมายเลขดังนี้
[401] [6][1] กําหนดใหรหัสหลักเปน [6][1] เพื่อนําไปเปรียบเทียบอัตราคาบริการในการ
โทรออกทางไกล
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ

รหัสหลัก 00 (BKK) ใชสําหรับพื้นที่ที่ตดิ ตั้งตูสาขาอยูใ นเขตปริมณฑล ซึ่งประกอบดวย
จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ตารางรหัสหลักของจังหวัดที่ติดตั้งตูสาขาโทรศัพท FORTH
รหัสหลัก

ชื่อยอจังหวัด

ชื่อจังหวัด

รหัสทางไกล

00
01
02
03
04
05
06
07

BKK
PBI
RBR
PKN
NPT
SKN
SKM
KRI

กรุงเทพฯ
เพชรบุรี
ราชบุรี
ประจวบฯ
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี

02
032
032
032
034
034
034
034

รหัสหลัก

ชื่อยอจังหวัด

ชื่อจังหวัด
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รหัสทางไกล
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08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

รหัสหลัก

AYA
SPB
ATG
SRI
LRI
SBR
PRI
NYK
CBI
RYG
CCO
CTI
TRT
UDN
NKI
NPM
MDH
SNK
LEI
KKN
MKM
RET
KSN
NMA
CPM
BRM
SRN
YST
SSK
UBN
CMI
LPN
MSN
CRI

อยุธยา
สุพรรณบุรี
อางทอง
สระบุรี
ลพบุรี
สิงหบุรี
ปราจีนบุรี
นครนายก
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ตราด
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
เลย
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
เชียงใหม
ลําพูน
แมฮองสอน
เชียงราย

ชื่อยอจังหวัด

ชื่อจังหวัด
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035
035
035
036
036
036
037
037
038
038
038
039
039
042
042
042
042
042
042
043
043
043
043
044
044
044
044
045
045
045
053
053
053
053

รหัสทางไกล
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ลําปาง
แพร
นาน
พะเยา
พิษณุโลก
อุตรดิตถ
สุโขทัย
กําแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค
อุทัยธานี
ชัยนาท
เพชรบูรณ
พิจิตร
ยะลา
ปตตานี
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ตรัง
กระบี่
ภูเก็ต
พังงา
สุราษฏรธานี
ระนอง
ชุมพร
สระแกว
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําพู

LPG
PRE
NAN
PYO
PLK
UTI
STI
KPT
TAK
NSN
UTN
CNY
PBN
PCT
YLA
PTN
NWT
SKA
STN
PLG
NRT
TRG
KRI
PKT
PNA
SNI
RNG
CPN
SKW
ONJ
NBL
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054
054
054
054
055
055
055
055
055
056
056
056
056
056
073
073
073
074
074
074
075
075
075
076
076
077
077
077
037
045
042
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(402) การโปรแกรมหมายเลขตูสาขาที่มีการตอขยาย (LINK)
เนื่องจากตู FORTH รุน F-128 นี้ สามารถทําการตอพวงหรือขยาย (Link) ไดสูงสุดถึง 10 ตู
ดังนั้นผูใชจึงสามารถโปรแกรมหมายเลขตู เพื่อกําหนดใหเปนตูใดๆ ก็ไดตามความตองการตั้งแต 01-10
และการโปรแกรมหมายเลขตูในฟงกชั่นนี้ จะตองโปรแกรมเปนตูๆ ไป กลาวคือตองการใหตูไหนเปน
หมายเลขใดก็ตองไปทําการโปรแกรมที่ตูนั้น ถาหากมีตูขยาย 3 ตู ก็ตอ งไปโปรแกรมทั้ง 3 ตู คือตูที่ 1, ตูที่ 2
และตูที่ 3 การโปรแกรมหมายเลขตู จึงควรกระทําภายหลังจากการเคลียรพารามิเตอร (ถาหากไมมีการติดตั้ง
ตูขยายใหขามฟงกชั่นนีไ้ ป) รูปแบบของการโปรแกรมมีดังนี้
[ 402 ] [ XX ]
โดยที่ XX คือ หมายเลขตูที่ตอ งการโปรแกรม หากเปนตูเ ดี่ยว (STAND ALONE) ที่ไมมีการตอ
ขยายใหกดหมายเลข [00]

ตัวอยางเชน หากมีการตอขยายจํานวน 3 ตู ใหกดหมายเลขตางๆ ในแตละตู ดังนี้
[402] [0][1]
[402] [0][2]
[402] [0][3]

กําหนดใหตูเปนหมายเลข 1 ( ตองโปรแกรมที่ตูที่ 1 เทานัน้ )
กําหนดใหตูเปนหมายเลข 2 ( ตองโปรแกรมที่ตูที่ 2 เทานัน้ )
กําหนดใหตูเปนหมายเลข 3 ( ตองโปรแกรมที่ตูที่ 3 เทานัน้ )

หมายเหตุ ประโยชนของฟงกชั่นนี้ ก็เพือ่ ให CPU ในแตละตูสาขาฯ ทราบวาตนเองเปนตูที่เทาไร เพื่อการ
รับ-สงขอมูลจะไดถูกตอง และหากผิดพลาดจะมีไฟแสดงสถานะ 4 ดวงลาง ของ CPU CARD
วิ่งขึ้น-ลง

(403) การโปรแกรมจํานวนตูสาขาที่มีการตอขยาย (LINK)ทั้งระบบ
เนื่องจากตู FORTH รุน F-128 นี้ สามารถทําการตอพวงหรือขยาย (Link) ไดสูงสุดถึง 10 ตู
ดังนั้นผูใชจึงจําเปนตองโปรแกรมจํานวนตูที่มีการตอขยายในระบบ เพื่อใหระบบการทํางานในลักษณะที่
เราเรียกวา CENTER PROGRAM ทํางานไดดว ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะทําการ
โปรแกรมฟงกชั่นนี้ในตูที่ 1 เพียงตูเดียว และการทํางานที่อาศัยฟงกชั่นนี้ ไดแก การตรวจสอบระบบรับ-สง
ขอมูลของในแตละตูขยายกับตูที่ 1 การสั่งพิมพรายงานการโทรแบบไมเจาะจงหมายเลข(ทั้งระบบ) และ
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ฟงกชั่นที่เกี่ยวของกับระบบตูขยายทั้งหมด กลาวคือ จะทําการตรวจสอบขอมูลทั้งระบบตามจํานวนของตู
ขยายที่แจงไว จึงเปนการลดเวลาการทํางานที่ไมจําเปนออกไป รูปแบบของการโปรแกรมมีดังนี้
[ 403 ] [ XX ]
โดยที่ XX คือ จํานวนตูขยายที่มีในระบบ (หากเปนตูเดีย่ ว = 01)

ตัวอยางเชน หากมีการตอตูข ยายจํานวน 3 ตู ใหกดหมายเลขตางๆ (เฉพาะตูที่ 1) ดังนี้
[403] [0][3]
กําหนดใหจํานวนตูขยายมีทั้งหมด 3 ตู
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(404) การโปรแกรมการตั้งเวลา
การตั้งเวลาจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการใชโปรแกรมอยางอื่นหลายอยางดวยกัน เชน การบันทึก
รายงานการโทรออก การคิดคาบริการการใชโทรศัพทเมื่อโทรออกทางไกล การเปลี่ยนชวงเวลาบริการ
กลางวันและกลางคืน เปนตน ดังนั้นเวลาที่ถูกติดตั้งจึงตองเปนเวลาปจจุบันในขณะทีท่ ําการโปรแกรม การ
โปรแกรมในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [404] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 404 ] [ HH ] [ MM ]
โดยที่ HH คือ หมายเลขของเวลาที่เปนชั่วโมง ซึ่งเปนตัวเลข 2 หลัก ( 00 – 23 )
LL คือ หมายเลขของเวลาที่เปนนาที ซึ่งเปนตัวเลข 2 หลัก ( 00 – 59 )
เมื่อกดหมายเลขชั่วโมงและนาทีแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่น
นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ในขณะที่ทําการโปรแกรมตูเปนเวลา 18:35 น. ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[404] [1][8] [3][5] ตั้งเวลาเปน 18:35 น.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(405) การโปรแกรมการตั้งวัน-เดือน-ป
การตั้ง วัน-เดือน-ป จะมีผลโดยตรงในการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก ซึง่ สามารถดู
ไดจากการสั่งพิมพรายงานตางๆ การโปรแกรมก็ตองใหเปนวัน-เดือน-ป ปจจุบันในขณะที่ทําการโปรแกรม
ตู รูปแบบการโปรแกรมในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [405] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 405 ] [ X] [ DD ] [ MM ] [ YY ]
โดยที่ X คือ หมายเลขวันในสัปดาห (1-7 ไดแก วันอาทิตย = 1, วันจันทร = 2, …, วันเสาร =7)
DD คือ หมายเลขวันที่ เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
MM คือ หมายเลขเดือน เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
YY คือ หมายเลขป เปนหมายเลข 2 หลัก (เปนป ค.ศ.)
เมื่อกดหมายเลขแทนวันเดือนปที่ตองการแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ กดปุม [#] เพื่อออก
จากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ในขณะที่ทําการโปรแกรมตูเปน วันพุธที่ 4 สิงหาคม 1997 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[405] [4] [0][4] [0][8] [9][7] ตั้งวัน-เดือน-ป เปน วันพุธที่ 4 สิงหาคม 1997
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ขอควรระวัง การตั้งหมายเลขปที่เปนตัวเลข 2 หลักนั้น ตองระวังมากเปนพิเศษ เนื่องจากถาตั้งผิดไป
เปนป พ.ศ. อาจทําใหขอมูลที่มีการติดตอกับคอมพิวเตอร ( กรณีที่ใชระบบบิลลิ่งบนระบบ
COMPUTER ) มีปญหาในการออกบิลได
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(406) การโปรแกรมเพื่อกําหนดวันหยุด ใน 1 ป
การโปรแกรมเพื่อกําหนดวันหยุดใน 1 ป นั้น มีไวเพื่อตองการปรับเปลี่ยนเวลาบริการชวง
กลางวันและกลางคืนใหเปนไปตามความจริง ดังตัวอยางเชน ในบริษทั แหงหนึ่ง มีวนั ทํางานเริ่มตนจากวัน
จันทร-เสารสวนวันอาทิตยเปนวันหยุดประจําสัปดาห
โดยมีความตองการใหเวลาในการบริการชวง
กลางวันใหมีกระดิ่งดังที่โอเปอรเรเตอรเมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอก สวนในเวลากลางคืนใหกระดิ่งดังที่
ปอมยาม และถาหากมีวนั หยุดพิเศษที่ตรงกับวันทําการ ตองการใหกระดิ่งดังที่ปอมยามทั้งสองชวงเวลา หรือ
อาจจะถูกโปรแกรมใหไปดังที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติ(ถามี) ก็ได
(ซึ่งมีตัวอยางการโปรแกรมกําหนด
ชวงเวลาบริการในฟงกชนั่ 407 และ 408) การโปรแกรมเพื่อกําหนดวันหยุดในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการก
ดรหัสหมายเลข [406] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 406 ] [ PP ] [ DD ] [ MM ]
โดยที่ PP คือ หมายเลขตําแหนงที่ตองการใสวันหยุดพิเศษ (01-50) ถากด "00" หมายถึงทุก
ตําแหนง
DD คือ หมายเลขวันที่ เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
MM คือ หมายเลขเดือน เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
เมื่อกดหมายเลขตางๆ แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมวันอืน่ ๆ อีก ให
เริ่มตนที่การใสหมายเลขตําแหนงไดทันที จากนั้นกดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟ
สั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน ถากําหนดวันหยุดพิเศษของบริษัทประกอบดวย วันที่ 1 มกราคม ,7 เมษายน,5 พฤษภาคม
12 สิงหาคม ,23 ตุลาคม,5 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[406] [0][0] [0][0] [0][0]
เคลียรการตั้งวันหยุดพิเศษทัง้ หมด
[0][1] [0][1] [0][1]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 1 มกราคม
[0][2] [0][7] [0][4]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 7 เมษายน
[0][3] [0][5] [0][5]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 5 พฤษภาคม
[0][4] [1][2] [0][8]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 12 สิงหาคม
[0][5] [2][3] [1][0]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 23 ตุลาคม
[0][6] [0][5] [1][2]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 5 ธันวาคม
[0][7] [1][0] [1][2]
ตั้งวันหยุดพิเศษ เปน วันที่ 10 ธันวาคม
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(407) การโปรแกรมการตั้งเวลาเริ่มการบริการในการบริการชวงกลางวัน
การตั้งเวลาเริม่ การบริการในชวงกลางวัน ก็เพื่อใหโปรแกรมตางๆ ที่กําหนดใหอยูในการ
บริการชวงกลางวันทํางานเมือ่ ถึงเวลาที่กําหนด การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [407] และ
ตามดวยหมายเลขดังนี้
[ 407 ] [ X ] [ HH ] [ MM ]
โดยที่ X คือ หมายเลขวันเปนหมายเลข 1 หลัก (1= วันอาทิตย, 2=วันจันทร, …, 7=วันเสาร ,
8=วันหยุดพิเศษ)
HH คือ หมายเลขชั่วโมง เปนหมายเลข 2 หลัก (00-23)
MM คือ หมายเลขนาที เปนหมายเลข 2 หลัก (00-59)
เมื่อกดหมายเลขแทนพารามิเตอรตางๆ แลวจะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ กด [#] เพื่อออกจาก
ฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหเวลาบริการชวงกลางวันของวันจันทร-เสาร เริ่มตั้งแต 09:00 น. สวนวันอาทิตย
และวันหยุดพิเศษ ใหกําหนดไวในชวงเวลา 03:00 น. ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[407] [0] [0][9] [0][0] ใหเวลาบริการชวงกลางวัน ของทุกวัน เริม่ ตั้งแต 09:00 น.
[1] [0][3] [0][0] ใหเวลาบริการชวงกลางวัน ของทุกวันอาทิตย เริ่มตั้งแต 03:00 น.
[8] [0][3] [0][0] ใหเวลาบริการชวงกลางวัน ของทุกวันหยุดพิเศษ เริ่มตั้งแต 03:00 น.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

หมายเหตุ
1. ฟงกชั่น 407 จะทํางานอัตโนมัติ เมื่อตั้งฟงกชั่น 409 เปนแบบ AUTO MODE
2. ถากําหนดเวลาใหบริการเปน [0][0] [0][0] จะหมายถึงตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง
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(408) การโปรแกรมการตั้งเวลาเริ่มการบริการในการบริการชวงกลางคืน
การตั้งเวลาเริม่ การบริการในชวงกลางคืน ก็เพื่อใหโปรแกรมตางๆ ที่กําหนดใหอยูในการ
บริการชวงกลางคืนทํางานเมื่อถึงเวลาที่กาํ หนด การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [408] ซึ่งมี
รูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 408 ] [ X ] [ HH ] [ MM ]
โดยที่ X คือ หมายเลขวันเปนหมายเลข 1 หลัก (1= วันอาทิตย, 2=วันจันทร, …, 7=วันเสาร ,
8=วันหยุดพิเศษ)
HH คือ หมายเลขชั่วโมง เปนหมายเลข 2 หลัก (00-23)
MM คือ หมายเลขนาที เปนหมายเลข 2 หลัก (00-59)
เมื่อกดหมายเลขแทนพารามิเตอรตางๆ แลวจะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ กด [#] เพื่อออกจาก
ฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน กําหนดใหเวลาบริการชวงกลางคืนของวันจันทร-เสาร เริ่มตั้งแต 17.30 น. สวนวันอาทิตย
และวันหยุดพิเศษ ใหกําหนดไวในชวงเวลา 03:01 น. ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[408] [0] [1][7] [3][0] ใหเวลาบริการชวงกลางคืนของทุกวัน เริ่มตั้งแต 17:30 น.
[1] [0][3] [0][1] ใหเวลาบริการชวงกลางคืน ของทุกวันอาทิตย เริ่มตั้งแต 03:01 น.
[8] [0][3] [0][1] ใหเวลาบริการชวงกลางคืนของทุกวันหยุดพิเศษ เริ่มตั้งแต03:01 น.
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

หมายเหตุ
1. ฟงกชั่น 408 จะทํางานอัตโนมัติ เมื่อตั้งฟงกชั่น 409 เปนแบบ AUTO MODE
2. ถากําหนดเวลาใหบริการเปน [0][0] [0][0] จะหมายถึงตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง
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(409) การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดขอการเปลี่ยนชวงเวลาการใหบริการ
( Auto/Manual mode )
ผูใชสามารถกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลาบริการได 2 แบบคือ หากตั้งเปน Automode ชวงเวลาการบริการจะเปลี่ยนแปลงเองโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดไว จากฟงกชนั่ (407) และ
(408) แตถาเปน Manual - mode ผูใชจะตองทําการโปรแกรมเพื่อเลือกชวงเวลาการบริการจากฟงกชั่น [410]
ใหเปนชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง(กลางวันหรือกลางคืน) การโปรแกรมเพือ่ กําหนดชนิดของการเปลี่ยนชวงเวลา
การใหบริการในฟงกชนั่ นี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [409] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 409 ] [ X ]
โดยที่ X = ตัวเลขที่แทนโหมดการเปลี่ยนชวงเวลาวาตองการใหเปนแบบใหน
ถา X = 0 เปน AUTO MODE
X = 1 เปน MANUAL MODE
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการโปรแกรมใหมกี ารเปลี่ยนแปลงชวงเวลาการบริการเปนแบบ Auto-mode ให
กดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[409] [0]
โปรแกรมใหมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลาบริการเปนแบบ Auto-mode
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดของการเปลี่ยนชวงเวลาใหบริการ มีประโยชนในกรณีที่ไมมี
การเปลี่ยนแปลงการทํางานของตูสาขา เชน ความสามารถในการโทรออก และความสามารถ
ในการรับสายนอก (CLASS OF SERVICE) ที่ใชสําหรับอพารทเมนท เปนตน เราสามารถ
กําหนดเปนแบบ Manual ซึ่งจะทําใหการตั้งโปรแกรมสะดวก และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากอาจตั้ง
เฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการชวงกลางวัน หรือกลางคืนเพียงอยางเดียว แลว
ใชฟงกชั่น 409 และ 410 เปนตัวกําหนด ชวงเวลาในการใหบริการ
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(410) การโปรแกรมเพื่อกําหนดชวงเวลาการบริการกรณี MANUAL-MODE
กรณีที่มีการโปรแกรมใหมกี ารเปลี่ยนแปลงชวงเวลาการบริการจากฟงกชั่น (409) ใหทํางาน
เปนแบบ Manual-mode นัน้ ผูใชจําเปนจะตองโปรแกรมเพื่อกําหนดชวงเวลาในการบริการวาจะใหทํางาน
อยูในชวงของกลางวัน หรือกลางคืน
ทั้งนี้เพื่อใหโปรแกรมตางๆ ที่กําหนดใหอยูในการบริการชวง
กลางวัน และกลางคืนทํางานตามชวงเวลาที่ตองการ การโปรแกรมเพื่อเลือกชวงเวลาการบริการในฟงกชนั่
นี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [410] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 410 ] [ X ]
โดยที่ X คือ หมายเลขที่แทนชวงเวลาการบริการ
ถา X = 0 ตองการกําหนดชวงเวลาในการบริการ ใหอยูในชวงกลางวัน
X = 1 ตองการกําหนดชวงเวลาในการบริการ ใหอยูในชวงกลางคืน
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการโปรแกรมใหตูทํางานอยูในชวงการบริการชวงกลางวัน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[410] [0] โปรแกรมใหตูทํางานอยูในชวงการบริการชวงกลางวัน
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(411) การโปรแกรมเพื่อกําหนดระยะเวลาการใชสาย (เมื่อมีการโทรฯ ออกสายนอก)
ผูใชสามารถกําหนดระยะเวลาการใชสายนอก (การโทรฯ ออกของหมายเลขภายใน) วา
ตองการใหใชไดนานเทาไหร และเมื่อหมายเลขภายในใดๆที่มีการติดตั้งการกําหนดระยะเวลาในการใชสาย
นอกจากฟงกชั่น309 และทําการโทรฯออกถึงระยะเวลาที่กําหนดก็จะถูกตัดสายทันที การโปรแกรมกําหนด
ระยะเวลาการใชสายนอก ในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [411] และตามดวยระยะเวลาที่
ตองการกําหนดใหใชสายนอกเปนหมายเลข 2 หลัก มีหนวยเปนนาที (00-59)

ตัวอยางเชน กําหนดใหหมายเลขภายในสามารถใชสายนอกไดนาน 20 นาที ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[411] [2][0] ใหหมายเลขภายในสามารถใชสายนอกไดนาน 20 นาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ หากกด "00" หมายถึง ไมจํากัดระยะเวลาการใชสายนอก
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(415) การโปรแกรมเพื่อกําหนดระยะเวลาการใชสาย (เมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอก)
ผูใชสามารถกําหนดระยะเวลาการใชสายนอก(กรณีที่มกี ารเรียกเขา) ของหมายเลขภายในได
โดยกําหนดแยกอิสระจากฟงกชั่น 411(ในกรณีโทรฯออก) วาตองการใหรับสายไดนานเทาไหร และเมื่อ
หมายเลขภายในใดๆที่มีการติดตั้งการกําหนดระยะเวลาในการใชสายนอก(กรณีโทรฯเขา) จากฟงกชั่น 310
แลวมีการโทรฯ เขาครบระยะเวลาที่ถูกกําหนดก็จะถูกตัดสายทันที การโปรแกรมกําหนดระยะเวลาการใช
สายนอกในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [415] และตามดวยระยะเวลาที่ตองการกําหนดเปน
หมายเลข 2หลัก มีหนวยเปนนาที (00-59)

ตัวอยางเชน กําหนดใหหมายเลขภายในสามารถรับสายนอก( ที่มีการโทรฯเขา) นาน 20 นาที ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[415] [1][5] ใหหมายเลขภายในสามารถรับสายนอก ไดนาน 15 นาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ หากกด "00" หมายถึง ไมจํากัดระยะเวลาการใชสายนอก
(417) การโปรแกรมการเลือกหมายเลขภายในที่ตองการ
บันทึกรายงานการโทรออกสายนอก กรณีมีการโอนสาย
โดยปกติเมื่อมีการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายใน แลวโอนสายนอกไปยังหมายเลข
ภายในอื่น ตูก็จะทําการบันทึกรายงานการโทรที่หมายเลขแรกที่ทําการโทรออกสายนอก แตหากผูใช
ตองการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่ตองการใหบนั ทึกรายงานการโทรออกสามารถทําไดโดยการกดร
หัสหมายเลข [417]ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 417 ] [ X ]
โดยที่ X คือ หมายเลขที่แทนการบันทึกหมายเลขภายในที่โทออก
ถา X = 0 หากตองการบันทึกที่หมายเลขที่ทําการโทรออก (Source)
X = 1 หากตองการบันทึกที่หมายเลขสุดทายที่ทําการวางสาย (Destination)
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหมีการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอกที่หมายเลขภายใน ที่ทาํ การโทร
ออกใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[417] [0] ใหมีการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอกที่หมายเลขภายในที่ทําการโทรออก
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(418) การโปรแกรมเพื่อตรวจเช็ค กรณีมีการบันทึกขอมูลซ้ํา
การโปรแกรมเพื่อตรวจเช็คขอมูลซ้ํา จะมีผลกับกรณีที่มีการโปรแกรมใหมีการจับเวลาเพื่อ
บันทึกรายงานการโทรออกสายนอก โดยตูจ ะทําการเช็คขอมูลที่มีการโทรออก ดวยหมายเลขภายในเดิมและ
โทรไปยังเลขหมายปลายทางเดียวกันในระยะเวลาทีห่ างกันไมเกิน 3 นาที ขอมูลการโทรจะถูกบันทึก
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะชวยใหตูประหยัดเนื้อที่ในการเก็บขอมูลไดมากขึน้
การโปรแกรมทําไดโดยกดรหัส
หมายเลข [418] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 418 ] [ X ]
โดยที่ X = 0 ไมตองการใหมีการเช็คการบันทึกขอมูลซ้ํา
X = 1 ตองการใหมกี ารเช็คการบันทึกขอมูลซ้ํา
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการโปรแกรมใหมกี ารเช็คการบันทึกขอมูลซ้ํา ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[418] [1]
ใหมีการเช็คการบันทึกขอมูลซ้ํา
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ ในการเก็บบันทึกรายงานการโทรออกนั้น

ตูจะเก็บขอมูลครั้งสุดทายลงไปแทนที่ขอมูลการ
โทรกอนหนานี้ (ที่หางไมเกิน 3 นาที) และไมมีขอมูล AUTO PRINT ออกมาที่ PORT RS232
ดังนั้นอาจเกิดการสงสัยไดวา บางครั้งมีขอมูลที่ Auto print แตในรายงานการโทรที่พิมพออกมา
ครั้งหลังไมมี

(419) การโปรแกรมรหัสพื้นที่ในการโทรออก
การโปรแกรมรหัสพื้นที่ในที่นี้คือ เมื่อมีความตองการใหหมายเลขภายในถูกจํากัดการโทรออก
(กรณีใหโทรไดเฉพาะในพืน้ ที่ ซึ่งมีรหัสทางไกลหรือ AREA-CODE เดียวกัน) เชน เมื่อตองการกําหนดให
โทรออกไดเฉพาะหมายเลขที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 619-XXXX เปนตน โดยเราสามารถกําหนดหมายเลข
ขึ้นตนไดตั้งแต 1-3 หลัก (หากเลขหมายใดที่ไมครบ 3 หลัก ใหเติม [*] ขางหลังจนครบ) การโปรแกรมรหัส
พื้นที่ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [419] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้คอื
[ 419 ] [ X ]
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โดยที่

X

คือ หมายเลขพื้นที่ที่ตองการ ซึ่งเปน 3 หลักแรกของเลขหมายโทรศัพทที่ตองการจํากัด
ขอบเขตการโทรออก

ตัวอยางเชน ตองการใหหมายเลขภายในโทรออกไดในรหัสพื้นที่ ที่ขึ้นตนดวย 271… และ 4...ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[419] [2][7][1] ใหหมายเลขภายในโทรออกไดในรหัสพื้นที่ ทีข่ ึ้นตนดวย 271...
[4][*][*] ใหหมายเลขภายในโทรออกไดในรหัสพื้นที่ ทีข่ ึ้นตนดวย 4…
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. ฟงกชั่น 419 จะเปลี่ยนไปตามฟงกชั่น 401 (รหัสพื้นที่ที่ตดิ ตั้งตูสาขาฯ) โดยอัตโนมัติ
2. ฟงกชั่น 419 จะทํางานตามฟงกชั่น 303, 304 (ความสามารถในการโทรฯ)

(422) การลบขอมูลรายงานการบันทึกการโทรออกสายนอกทั้งหมด
ผูใชสามารถลบขอมูลรายงานบันทึกการโทรออกสายนอกทั้งหมด ได 2 รูปแบบ โดยแบบ
แรกจะใหตําแหนง HEAD และ TAIL เปน [00000] ทั้งหมด ซึ่งจะทําการเริ่มตนบันทึกใหมจากตําแหนง
แรกเปนตนไปในแบบที่สองจะใหตําแหนง HEAD และ TAIL เปน TAIL+1 นั่นคือ การเก็บขอมูลในรอบ
เดือนถัดไป จะเริ่มถัดจากขอมูลที่มีการโทรครั้งสุดทายของรอบเดือนที่ผานมา (จึงมีขอดีคือทําใหกูขอมูล
ยอนหลังได ซึ่งในแบบแรกขอมูลจะถูกลบหายไปตามปริมาณการใชงาน) การโปรแกรมทําไดโดยกดรหัส
หมายเลข [422] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 422 ] [ XXXX ]
โดยที่ XXXX = 0000 คือ ตองการลบขอมูลโดยกําหนดให HEAD และ TAIL เทากับ [00000]
XXXX = 9999 คือ ตองการลบขอมูลโดยกําหนดให HEAD และ TAIL เทากับ [TAIL+1]
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการใหลบขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมด โดยให HEADและ TAIL เปน [00000] ทั้งนี้
เพื่อใหเริ่มบันทึกจากตําแหนงแรกของการเก็บรายงานเสมอ กดหมายเลขดังนี้
[422] [0][0][0][0]
ใหลบขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(423) การโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของรายงานการใชโทรศัพท
(HEAD)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของรายงานการใชโทรศัพท (HEAD) ใหม
ทั้งนี้เพื่อใชในกรณีที่ตองการคนหาขอมูลเริ่มตนในตําแหนงที่ตองการ เชน การกูข อมูลที่มีการลบโดยใช
ฟงกชั่น 422 หรือการคนหาขอมูลโดยใชระบบ Manual เปนตน โดยปกติแลวควรใชฟงกชั่นนี้ดว ยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษเพราะอาจมีผลเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการโทรออก และหากผิดพลาดไปอาจทําให
ขอมูลเกิดการสูญหายไดการโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของขอมูล สามารถทําไดโดยการกดรหัส
หมายเลข [423] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 423 ] [ 12345 ] [ XXXXX ]
โดยที่ [ 12345 ] คือ หมายเลขตําแหนงของตัวเลข(หลัก) ที่จะใชกําหนด HEAD มี 5 หลัก
[XXXXX] คือ ตําแหนงของ HEAD ที่ตองการกําหนด (ถาไมครบ 5 หลักใหเติมเลข "0"
ขางหนาจนครบ)
จากนั้นกดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟ งกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการเปลี่ยนตําแหนงของ HEAD ใหเปน 246 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[423] [1][2][3][4][5] หมายเลขตําแหนงของตัวเลข
[0][0][2][4][6] เปลี่ยนตําแหนงของ HEAD ใหเปน 00246
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(424) การโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงสุดทายของรายงานการใชโทรศัพท (TAIL)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงสุดทายของรายงานการใชโทรศัพท (TAIL) ใหม
ทั้งนี้เพื่อใชในกรณีที่ตองการคนหาและกําหนดตําแหนงของขอมูลสุดทายที่ตองการ เชน การกูขอมูลที่มี
การลบโดยใชฟงกชั่น 422 แลวมีการบันทึกรายงานการใชโทรฯ ทับขอมูลเกาไปบางสวน (ขอมูลที่ถูกทับ
ไปจะไมสามารถเรียกคืนกลับมาไดอีก) หรือการคนหาขอมูลเกาโดยใชระบบ Manual เปนตน โดยปกติแลว
ควรใชฟง กชนั่ นี้ดว ยความระมัดระวังเปนพิเศษเชนเดียวกับฟงกชั่น 423 เพราะอาจมีผลเกี่ยวกับการบันทึก
รายงานการโทรออกและหากผิดพลาดไปอาจทําใหขอมูลเกิดการสูญหายไดเชนเดียวกัน การโปรแกรมเพื่อ
เปลี่ยนตําแหนงสุดทายของขอมูล สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [424] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
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โดยที่

[ 424 ] [ 12345 ] [ XXXXX ]
[ 12345 ] คือ หมายเลขตําแหนงของตัวเลข(หลัก) ที่จะใชกําหนด TAIL มี 5 หลัก
[XXXXX] คือ ตําแหนงของ TAIL ที่ตองการกําหนด (ถาไมครบ 5 หลักใหเติมเลข "0"
ขางหนาจนครบ)
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการเปลี่ยนตําแหนงของ TAIL ใหเปน 2578 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[424] [1][2][3][4][5] หมายเลขตําแหนงของตัวเลข
[0][2][5][7][8] เปลี่ยนตําแหนงของ TAIL ใหเปน 02578
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(425) การโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 1 (Installer)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 1 ใหม ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ไมใหผูที่ไมเกีย่ วของมาทําการโปรแกรมตูได ซึ่งเมื่อออกจากโรงงานรหัสผานของตูจะเปน (000000)
ทั้งหมด การเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 1 สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [425] และ
ตามดวยหมายเลข6 หลักที่ตองการเปลี่ยนใหมและกดหมายเลข 6 หลักนี้ซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยัน และการกด
หมายเลขของทั้งสองครั้ง จะตองใหเหมือนกันจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผานได

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 1 ใหเปน 010203 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[425] [1][2][3][4][5][6] เปลี่ยนรหัสผานเปน 010203
[0][1][0][2][0][3] กดยืนยันอีกครั้ง จึงสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(426) การโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 2 (Supervisor)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 2 ใหม ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ไมใหผูที่ไมเกีย่ วของมาทําการโปรแกรมตูได ซึ่งเมื่อออกจากโรงงานรหัสผานของตูจะเปน (000000)
ทั้งหมด การเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 2 สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [426] และ
ตามดวยหมายเลข6 หลักที่ตองการเปลี่ยนใหมและกดหมายเลข 6 หลักนี้ซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยัน และการกด
หมายเลขของทั้งสองครั้ง จะตองใหเหมือนกันจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผานได

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 2 ใหเปน 010203 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[426] [1][2][3][4][5][6] เปลี่ยนรหัสผานเปน 010203
[0][1][0][2][0][3] กดยืนยันอีกครั้ง จึงสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(427) การโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 3 (User)
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 3 ใหม ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ไมใหผูที่ไมเกีย่ วของมาทําการโปรแกรมตูได ซึ่งเมื่อออกจากโรงงานรหัสผานของตูจะเปน (000000)
ทั้งหมด การเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 3 สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [427] และ
ตามดวยหมายเลข 6 หลักที่ตองการเปลี่ยนใหมและกดหมายเลข 6 หลักนี้ซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยัน และการกด
หมายเลขของทั้งสองครั้ง จะตองใหเหมือนกันจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผานได

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานระดับ 3 ใหเปน 003366 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[427] [1][2][3][4][5][6] เปลี่ยนรหัสผานเปน 003366
[0][0][3][3][6][6] กดยืนยันอีกครั้ง จึงสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(428) การโปรแกรมเพื่อติดตั้งระบบ VOICE MAIL
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อติดตั้งการใชงานระบบฝากขอความ VOICE MAIL ที่อยูภายในตู
FORTH รุน F-128 โดยการกดรหัสฟงกชนั่ หมายเลข [ 428 ] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 428 ] [ X ]
โดยที่ X = 0 คือ ไมตองการติดตั้งระบบ VOICE MAIL
X = 1 คือ ตองการติดตั้งระบบ VOICE MAIL ในตู 1 ชุด
X = 2 คือ ตองการติดตั้งระบบ VOICE MAIL ในตู 2 ชุด

ตัวอยางเชน ตองการติดตั้งระบบ VOICE MAIL ในตูสาขาฯ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[428] [2] โปรแกรมใหมีการติดตั้งระบบ VOICE MAIL 2 ชุด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ 1. ระบบฝากขอความ 1 ชุด จะสามารถฝากได 128 ขอความๆ ละ 15 วินาที
2. หากติดตั้งระบบ VOICE MAIL 2 ชุด ตูสาขาฯจะแบงใชงานดังนี้
- EXT เดิมของตูที่เปนเลขคี่ ใชระบบ VOICE MAIL ชุดที่ 1
- EXT เดิมของตูที่เปนเลขคู ใชระบบ VOICE MAIL ชุดที่ 2
ถาหากระบบตูต รวจสอบไดวา ใชงานไดเพียงชุดเดียว ตูกจ็ ะทําการปดการใชงานอีกชุด
หนึ่งอัตโนมัติ
3. เมื่อติดตั้ง VOICE MAIL กอนใชงานจะตองปด-เปดตูใหมกอน เพื่อใหตูสาขาฯ
ตรวจสอบการทํางานของระบบ VOICE MAIL โดยสังเกตที่ไฟ LED ของการด CPU
วิ่งเขาหากัน 38 รอบ
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(429) การโปรแกรมหมายเลข ACCOUNT CODE
ผูใชสามารถกําหนดหมายเลข ACCOUNT CODE เพื่อการโทรออกสายนอกทีเ่ ครื่องภายใน
ใดๆ ก็ไดซึ่งจะทําใหไมจําเปนที่จะตองโทรออกที่เครื่องของตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้แลวยังเปนการ
ปองกันการแอบใชโทรศัพทจากผูอื่น หรือเปนการควบคุมปริมาณการใชโทรศัพทเพื่อโทรออกสายนอกของ
หมายเลขภายในทั้งระบบ กลาวคือ ความสามารถในการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายในแตละเครื่อง
อาจถูกกําหนดไวแตกตางกัน และหากมีการใช ACCOUNT CODE เมื่อตองการโทรออกสายนอกที่เครื่อง
ภายในใดๆ เครื่องหนึ่ง จะทําใหเครื่องนั้นมีความสามารถในการโทรออกสายนอกเสมือนเปนเครื่องที่ไดถูก
โปรแแกรมกําหนดไวในระบบ ACCOUNT และสามารถใชงานเพื่อโทรออกไดโดยไมตองเขารหัสใหมทุก
ครั้งภายหลังจากวางหู (เมือ่ โทรไมติดหรือวางหูเพื่อโทรออกครั้งใหม) และเมื่อวางหูโทรศัพท(สิ้นสุดการ
โทรศัพท) ครบเวลาที่กําหนดจะทําใหความสามารถในการโทรออกถูกเปลี่ยนกลับมาเปนของเครื่องภายใน
เดิมอีกครั้ง การโปรแกรมกําหนดหมายเลข ACCOUNT CODE เพื่อการโทรออกสายนอกที่เครื่องภายใน
ใดๆ ทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [429] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 429 ] [ LL ] [ EEEE ] [ PPPP ] [ CC ]
โดยที่ LL คือ ตําแหนงทีจ่ ะโปรแกรมเปนหมายเลข 2 หลัก ซึ่งกําหนดได 99 ตําแหนง (01-99)
หากกด "00" หมายถึง ทุกตําแหนงจาก 01 ถึง 99
EEEE คือ หมายเลขเบอรภายในที่ตองการใหใชระบบ ACCOUNT CODE ได เปนเลข 4 หลัก
หากเบอรภายในใดไมครบ 4 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ 4 หลัก
PPPP คือ
หมายเลขรหัสพิเศษของผูที่ตอ งการใชระบบ
ACCOUNT
CODE เปนตัวเลข 4 หลัก (ในการใชงานจะตองกดครบถูกตองทั้ง 4 หลัก)
CC คือ หมายเลขความสามารถในการโทรออกเปนตัวเลข 2 หลัก (ดูไดจากฟงกชั่น 303
หรือ 304)
เมื่อโปรแกรมถูกตองแลวจะไดยินสัญญาณ 2 บีฟ หากตองการโปรแกรม ACCOUNT อื่นให
เริ่มจากการกําหนดคาตางๆ ใหม กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อ
เขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการกําหนดใหหมายเลขภายในโทรออกโดยใชระบบ ACCOUNT CODE ไดโดย
หมายเลข 101 ใชรหัส 1234 โทรออกไดทั้งหมด
หมายเลข 123 ใชรหัส 2540 โทรออกไดในพื้นทีแ่ ละมือถือ
หมายเลข 201 ใชรหัส 1997 โทรออกทางไกลและมือถือได
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[429] [0][0] [0][0][0][0] [0][0][0][0] [0][0] ทุก ACCOUNT มี PASSWORD เปน 0000
และโทรออกไมได
[0][1] [0][1][0][1] [1][2][3][4] [0][1] หมายเลข 101 ใชรหัส 1234 โทรออกได
ทั้งหมด
[0][2] [0][1][2][3] [2][5][4][0] [0][4] หมายเลข 123 ใชรหัส 2540 โทรออกได
ในพื้นทีแ่ ละมือถือ
[0][3] [0][2][0][1] [1][9][9][7] [0][3] หมายเลข 201 ใชรหัส 1997 โทรออก
ทางไกลและมือถือได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(430) การโปรแกรมติดตั้งระบบ ACCOUNT CODE
ภายหลังจากทีไ่ ดทําการโปรแกรมรหัสผูใช ACCOUNT CODE ในฟงกชั่น 429 ไปแลว ผูใช
จะตองทําการโปรแกรมติดตั้งระบบ ACCOUNT CODE ในฟงกชั่นนี้เสียกอน ทั้งนี้เพื่อใหตูสาขาฯ
ตรวจสอบการกําหนดเบอรภายในใหม
และจะไดนําไปบันทึกไวทายรายงานการโทรออกแตละครั้งให
ถูกตอง (เสมือนวาโทรออกที่เครื่องของผูเปนเจาของหมายเลข ACCOUNT นั้น) ซึ่งหากมีการเปลีย่ นแปลง
เบอร
ภายในใหม จะตองทําการโปรแกรมในฟงกชั่นนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรายงานการโทรออกในแตละครั้งจะได
ถูกตองกับความเปนจริงเสมอ (ใช ACCOUNT ใด รายงานการโทรออกจะบันทึกหมายเลข EXT ของผูใช
เบอร ACCOUNT นั้น) การโปรแกรมติดตั้งการโทรออกสายนอกดวยระบบ ACCOUNT CODE ทําไดโดย
กดรหัสหมายเลข [430] และตามดวยหมายเลขดังนี้
กด "9999" เพื่อติดตั้งใหใชงานระบบ ACCOUNT CODE ได และใหตูสาขาตรวจสอบการ
กําหนดเบอรภายในใหม
กด "0000" เพื่อยกเลิกการใชงานระบบ ACCOUNT CODE
กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการติดตั้งใหใชงานระบบ ACCOUNT CODE ได และใหตูสาขาตรวจสอบการ
กําหนดเบอรภายในใหม เพือ่ นําไปบันทึกไวทายรายงานการโทรออกโดยใช ACCOUNT
ในแตละครั้ง
[430] [9][9][9][9] ติดตั้งใหใชงานระบบ ACCOUNT CODE ได และตรวจสอบเบอร
ASSIGN ใหม
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[#]

ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

431) การโปรแกรมกําหนดชวงเวลาการโทรออกดวยระบบ ACCOUNT
CODE
ผูใชสามารถกําหนดชวงเวลาการโทรออกสายนอก โดยใชระบบ ACCOUNT CODE ได ซึ่ง
จะทําใหความสามารถในการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายในเครื่องนั้นภายในชวงเวลาที่ถูกกําหนด
จะทํางานใหมคี วามสามารถในการโทรออกเสมือนเปนเครื่องที่ถูกไดโปรแแกรมกําหนดไวในระบบ
ACCOUNT (ไมตองเขารหัสใหม ภายหลังจากวางหู) ภายหลังจากไดวางหูโทรศัพท(เมื่อสิ้นสุดการใช
โทรศัพทครั้งสุดทาย) ครบเวลาที่ตั้งไวในฟงกชั่นนี้ ความสามารถในการโทรออกสายนอกของหมายเลข
ภายในเครื่องนัน้ จะกลับมาเปนดังเดิม การโปรแกรมกําหนดระยะเวลาเพื่อการโทรออกดวยระบบ ACCOUNT
ทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [431] และตามดวยหมายเลขดังนี้
1. ใสจํานวนระยะเวลาที่ตองการใหใชงานระบบ ACCOUNT ได เปนตัวเลข 2 หลัก
(01- 59 นาที) สวนในกรณีทกี่ ด "00" จะหมายถึงกําหนดระยะเวลาเปน 10
วินาที
2. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน ถาตองการกําหนดชวงเวลาการโทรออกสายนอก โดยใชระบบ ACCOUNT CODE ได
นาน 1 นาที (ไมตองเขารหัสใหม ภายหลังจากวางหู) ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[431] [0][1] กําหนดชวงเวลาการโทร โดยใชระบบ ACCOUNT CODE ไดนาน 1 นาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(432) การโปรแกรมการตั้งหัวกระดาษเพื่อเริ่มตนพิมพขอมูล
เมื่อผูใชตองการพิมพขอมูลตางๆ ผูใชสามารถโปรแกรมตั้งหัวกระดาษเพื่อเริ่มตนการพิมพ
ครั้งใหมโดยจะมี วัน เดือน ป และเวลา ปรากฏใหเปนหัวกระดาษและลักษณะการพิมพจะมี 2 แบบ คือ
1. - หากตองการพิมพขอมูลติดตอกันไปเรื่อยๆ จนหมดขอมูล ใหกด [0]
- เมื่อมีการพิมพขอมูลหมดหนากระดาษ หรือพิมพจนหมดขอมูลจะเลื่อนหนากระดาษไป
เริ่ม ตนที่หนาใหม ใหกด [1]
2. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการตั้งหัวกระดาษเพือ่ เริ่มตนพิมพขอมูล และใหเลื่อนหนากระดาษไปเริ่มตนหนา
ใหมเมื่อพิมพหมดหนา หรือพิมพหมดขอมูล ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[432] [1] ตองการตั้งหัวกระดาษและเลื่อนหนากระดาษไปเริ่มตนหนาใหม เมือ่ พิมพ
หมดหนากระดาษ หรือพิมพหมดขอมูล
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
MON 17-07-1997
10:26:31
………................................................................………….............................................................…

หมายเหตุ ในกรณีที่ตั้ง [432] [1] โปรแกรมนี้จะมีผลในการสั่งพิมพขอมูลรายงานการโทรเทานั้น
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(433) การโปรแกรมการกําหนดใหเครื่องพิมพรายงานทันทีหลังการโทรออกสายนอก
กรณีมีการตอเครื่องพิมพไวกับตูสาขา FORTH ผูใชสามารถโปรแกรมใหเครื่องพิมพรายงาน
การโทรออกสายนอกทันที หลังจากผูใชวางหูโทรศัพท และเมื่อพิมพแลวขอมูลก็ยังคงเก็บไวอยูภ ายในตูเพื่อ
รอการออกบิลหรือพิมพรายงานครั้งหลังตอไป การโปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [433] และ
ตามดวยหมายเลขดังนี้
1. - หากไมตองการใหพิมพรายงานการโทรทันทีที่วางหูโทรศัพท ใหกด [0]
- หากตองการใหพิมพรายงานการโทรทันทีที่วางหูโทรศัพท ใหกด [1]
2. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน หากตองการใหพิมพรายงานการโทรทันทีที่วางหูโทรศัพท ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[433] [1] ใหพิมพรายงานการโทรทันทีที่วางหูโทรศัพท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(434) การโปรแกรมเพื่อฟงเสียงตอบรับ (OGM)
ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อฟงเสียงตอบรับได โดยจํานวนขอความที่สามารถฟงไดจะ
ถูกกําหนดจากฟงกชั่น 212 และผานการบันทึกจากฟงกชั่น 435 ซึ่งหากกําหนดไวเปน 1 ขอความ จะ
สามารถฟงเสียงที่บันทึกไวไดนาน 20 วินาที และหากกําหนดเปน 3 ขอความ จะไดเปน 10,5 และ 5 วินาที
ตามลําดับ ในการใชโปรแกรมฟงกชั่นนีจ้ งึ มีไวเพื่อตรวจสอบเสียงตอบรับ วาไดบันทึกไวถูกตองและชัดเจน
หรือไม ซึ่งหากพบวาไมถูกตองครบถวนก็สามารถกลับไปบันทึกซ้ําใหมได ในฟงกชั่น 435 โดยไมจาํ กัด
จํานวนครั้งที่ทําการบันทึกซ้ําการโปรแกรมเพื่อฟงเสียงตอบรับในฟงกชั่นนี้ ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข
[434] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 434 ] [ X ] [ Y ]
โดยที่ X คือ ตัวเลขที่ใชกําหนดชุดของ OGM
ถา X = 1 คือ ตองการฟงเสียงที่บันทึกไวจาก OGM ชุดที่ 1
X = 2 คือ ตองการฟงเสียงที่บันทึกไวจาก OGM ชุดที่ 2
Y คือ ตัวเลขที่ใชเลือกขอความของ OGM
ถา Y = 1 คือ ตองการฟงเสียงในขอความที่ 1
Y = 2 คือ ตองการฟงเสียงในขอความที่ 2
Y = 3 คือ ตองการฟงเสียงในขอความที่ 3
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วางหูโทรศัพทเมื่อสิ้นสุดขอความ เมื่อตองการเขาสูฟงกชั่นใหม ใหเริ่มจากการกด *780# ตาม
ดวย PASSWORD จํานวน 6 หลัก

ตัวอยางเชน เมื่อตองการฟงเสียง OGM ขอความที่ 1 ของเสียงตอบรับ OGM ชุดที่ 1 ใหกดหมายเลข
ตางๆ ดังนี้
434 [1] [1]

" ที่นี่บริษัท จีเนียส กรุณากดหมายเลขภายในที่ตองการติดตอ หากไม
ทราบกรุณากด "0" เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร ขอบคุณคะ "

หมายเหตุ
เมื่อสิ้นสุดการฟงเสียง OGM จากโปรแกรมในฟงกชนั่ 434 จะตองวางหูโทรศัพทเพื่อเริ่มเขา
สูการโปรแกรมใหมเสมอ (*780#)

(435) การโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงตอบรับ (OGM)
ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงตอบรับได โดยจํานวนขอความที่บนั ทึกจะถูก
กําหนดจากฟงกชั่น 212 กลาวคือ ถากําหนดไวเปน 1 ขอความ จะสามารถบันทึกไดนาน 20 วินาที และหาก
กําหนดเปน3 ขอความจะบันทึกได เปน 10,5 และ 5 วินาทีตามลําดับ ในการทีจ่ ะบันทึกขอความใดนั้น
จะตองพิจารณาจากลักษณะการใชงานจริงดวย
มิฉะนั้นแลวอาจทําใหเกิดปญหากับผูที่โทรเขาได
นอกจากนี้แลวหากใชกับการดTONE รุนพิเศษที่มีชุดเสียงตอบรับ 2 ชุด ก็สามารถบันทึกขอความครั้งเดียว
(พรอมกัน) 2 ชุด หรือหากตองการแยกขอความเปน 2 ชุด ก็สามารถบันทึกแยกจากกันได แลวไปทําการ
โปรแกรมที่ฟง กชั่น 206 และ 207 เพื่อเลือกชุดของขอความ (OGM) ใหใชงานกับสายนอกทีต่ องการ การ
โปรแกรมบันทึกเสียงตอบรับในฟงกชนั่ นีท้ ําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [435]และตามดวยหมายเลขตางๆ
ดังนี้
[ 435 ] [ X ] [ Y]
โดยที่ X คือ ตัวเลขที่ใชกําหนดชุดของ OGM
ถา X = 1 คือ ตองการบันทึกเสียงไวที่ OGM ชุดที่ 1
X = 2 คือ ตองการบันทึกเสียงไวที่ OGM ชุดที่ 2
Y คือ ตัวเลขที่ใชเลือกขอความของ OGM ที่ตองการบันทึก
ถา Y = 1 คือ ตองการบันทึกเสียงในขอความที่ 1
Y = 2 คือ ตองการบันทึกเสียงในขอความที่ 2
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Y = 3 คือ ตองการบันทึกเสียงในขอความที่ 3
วางหูโทรศัพทเมื่อสิ้นสุดขอความที่ตองการบันทึก หรือวางหูเมื่อไดยินเสียง TONE สั้นๆ ที่
เปนการแสดงวา"หมดเวลา"บันทึกขอความ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการบันทึกขอความที่ 1, 2 และ3 ใหกับ OGM ทั้งสองชุดพรอมกัน ใหกดหมายเลข
ตางๆ ดังนี้
[435] [0] [1]
[435] [0] [2]
[435] [0] [3]

" ที่นี่บริษัท จีเนียส กรุณากดหมายเลขภายในที่ตองการติดตอ หากไม
ทราบกรุณากด "0" เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร ขอบคุณคะ"
" กรุณากดหมายเลขภายในอีกครั้ง หรือกด "0" เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร"
" ไมสามารถติดตอกับหมายเลขที่ทานเรียกได กรุณาติดตอกลับมาใหม"

หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดการบันทึกใหวางหูโทรศัพทกอน แลวจึงเริ่มตนเขาโปรแกรมใหม (*780#)
2. ขอความที่บันทึกอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับการใชงานตามฟงกชั่น 212,
213 และ 214

(436) การเคลียรรหัสประจําเครื่อง
รหัสประจําเครื่องมีไวเพื่อใชสําหรับการใชงานระบบฝากขอความ (VOICE MAIL) และใช
สําหรับกรณีฝากสายในแบบตางๆ ซึ่งสามารถตั้งไดจากเครื่องภายในไดโดยตรง แตเนื่องจากในบางครั้งไม
สามารถเขาไปใชงานที่เครื่องดังกลาวได หรือจํารหัสของเครื่องตนเองไมได ผูใชสามารถทําการโปรแกรม
เคลียรรหัสประจําเครื่องใดๆ ก็ได โดยการกดรหัสหมายเลข [436] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 436 ] [ EEEE ] [ 0000 ]
โดยที่ EEEE คือ หมายเลขภายในที่ตองการเคลียรรหัสประจําเครื่อง เปนตัวเลข 4 หลัก หากกด
"0000" หมายถึงทุกหมายเลขภายใน
0000 คือ การเคลียรรหัสประจําเครื่องใหเปน "0000"
เมื่อกดหมายเลขครบแลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลขภายใน
อื่นๆ ใหเริ่มกําหนดหมายเลขภายในใหมจนครบทุกหมายเลขที่ตองการ กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้
แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม
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ตัวอยางเชน ตองการเคลียรรหัสประจําเครื่องภายในหมายเลข 124, 300, 505 ใหเปน "0000" ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[436] [0124] [0000] เคลียรรหัสเครื่อง 124 เปน 0000
[0300] [0000] เคลียรรหัสเครื่อง 300 เปน 0000
[0505] [0000] เคลียรรหัสเครื่อง 505 เปน 0000
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(437) การเคลียรการฝากสายของเครื่องภายใน
ระบบการฝากสาย มีไวเพือ่ ใหเกิดความสามารถในการใชงาน เชน ในกรณีที่ทานไมไดอยูที่
โตะ ก็สามารถฝากสายใหเครื่องอื่นรับสายแทนได หรือการตั้งหามรบกวนในแบบตางๆ ก็สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในบางครั้งมีการตั้งฝากสายแลว ทําใหไมสามารถติดตอ หรือเรียกเขาไปยังเครื่อง
ที่ตองการได ดังนั้นผูใชสามารถทําการเคลียรระบบการฝากสาย หรือยกเลิกการหามรบกวนในแบบตางๆ
ของเครื่องภายในได โดยการกดรหัสหมายเลข [437] ตามดวยหมายเลขภายในที่ตอ งการ (หากกด "0000"
หมายถึง เคลียรการฝากสายของทุกเครื่องภายใน)

ตัวอยางเชน ถาตองการเคลียรการฝากสายของทุกหมายเลขภายใน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[437] [0000] เคลียรการฝากสายทุกหมายเลขภายใน
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว เพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
การเคลียรระบบฝากสายของหมายเลขภายใน กระทําไดเฉพาะภายในตูสาขาเดียวกันเทานัน้
ในกรณีที่มีตูพว ง (LINK) จะตองทําการเคลียรแยกจากกันเปนตูๆ ไป
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(438) การโปรแกรมหมายเลข ACCOUNT CODE แบบอัตโนมัติ
ระบบ ACCOUNT CODE มีไดทั้งหมด 99 ตําแหนง (01-99) สามารถจะตั้งไดจากฟงกชั่น 429
แตเนื่องจากในบางสถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน หรือตั้ง ACCOUNT เพิ่มเติม ซึ่งแตเดิมใน
ฟงกชั่น 429 จะตองทราบวาตําแหนงใดบางที่วางอยู หรือหมายเลข ACCOUNT นี้อยูที่ตําแหนงใด จึง
เปลี่ยนแปลงได ดวยเหตุนบี้ างครั้งไมสามารถหาเครื่องพิมพเพื่อตรวจดูหมายเลข ACCOUNT ได จึงเกิด
ความลาชาในการใชงาน ดังนั้นการโปรแกรมหมายเลข ACCOUNT CODE แบบอัตโนมัติ จึงไดเขามามี
บทบาทในการโปรแกรม และมีรูปแบบดังนี้
[ 438 ] [ X ] [ EEEE ] [ PPPP ] [ CC ]
โดยที่ X = 0 คือ ยกเลิก ACCOUNT ของหมายเลขภายในทีต่ องการ
X = 1 คือ ติดตั้ง ACCOUNT ของหมายเลขภายในทีต่ องการ
EEEE คือ หมายเลขภายในที่ตองการใหติดตั้งหรือยกเลิกในระบบ ACCOUNT CODE เปน
ตัวเลข 4 หลัก (หากไมครบใหเติม "0" ขางหนาจนครบ 4 หลัก)
PPPP คือ
รหัสผานประจําเครื่องที่ใชงานในระบบ ACCOUNT เปนตัวเลขจํานวน 4 หลัก
CC คือ ความสามารถในการโทรออก เมื่อใชระบบ ACCOUNT CODE เปนตัวเลข 2
หลัก (ดูไดจากฟงกชั่น 303 หรือ 304)
เมื่อกดหมายเลขตางๆ ครบแลว จะไดยินสัญญาณ 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมหมายเลข
ภายในอื่นๆ ใหไปเริ่มกําหนดคาใหม จนครบทุกหมายเลขที่ตองการ กดปุม [#] เมื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลว
รอสัญญาณ 2 บีฟ สั้น 1 บีฟ ยาว เพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน ตองการใหหมายเลขภายในโทรออก โดยใชระบบ ACCOUNT CODE ได โดย
- ใหเครื่อง 191 มีรหัสใหมเปน 0990 และโทรในประเทศไดทั้งหมด
- ใหเครื่อง 123 มีรหัสใหมเปน 5555 และโทรออกในพืน้ ที่ได
- ใหเครื่อง 100 ยกเลิกการใชระบบ ACCOUNT CODE
[ 438 ] [0] [0100] [0000] [00] เครื่อง 101 ไมใหใชระบบ ACCOUNT
[1] [0123] [5555] [08] เครื่อง 123 ใหรหัส 5555 โทรออกในพื้นทีไ่ ด
[1] [0191] [0990] [03] เครื่อง 191 ใชรหัส 0990 โทรออกในประเทศได
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(440) การโปรแกรมคาบริการในการโทรออก ( กรณีที่ใชการตรวจสอบความถี่ 16
kHz )
ในกรณีที่นําตูไ ปติดตั้งยังตางประเทศ
ซึ่งประเทศนั้นอาจจะมีระบบการคิดเงินโดยการ
ตรวจสอบสัญญาณความถี่ทมี่ าจากองคการโทรศัพท คือถามีความถี่ 16 kHz เขามา ตูสาขาฯ ก็จะสามารถ
ตรวจสอบเพื่อนําไปคิดคาบริการได ( ในกรณีนี้ตองใชการด TRUNK ที่เปนแบบสามารถ DETECT ความถี่
16 kHz ได และตองใช SOFTWARE ที่สามารถใชกับ TRUNK นี้ดว ย ) ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[440] [ XXXXX ]
โดยที่ [ XXXXX ] คือ
จํานวนเงินที่ตอ งการคิดเมื่อมีความถี่ 16 kHz เขามา ซึ่งเปน
ตัวเลข 5 หลัก และตองใสใหครบ
[#]
คือ การออกจากฟงกชันนี้

ตัวอยาง

ตองการโปรแกรมใหตสู าขาฯ คิดเงินเมื่อมีความถี่ 16 kHz เขามาครั้งละ 0.025

RO.
หรือ 25 BZS. (สําหรับประเทศโอมาน) ตองทําการโปรแกรมดังนี้
[ 440 ]
[0][0][0][2][5]
คิดเงินเมื่อมีความถี่ 16 kHz เขามา
ครั้งละ 25 BZS
[ #]

การออกจากฟงกชันนี้

หมายเหตุ
1. ตัวเลขที่ใสถาหนวยเปน RO. จะตองคูณดวย 1000 กอนจึงจะนํามาโปรแกรม ( จาก
ตัวอยาง 0.025 x 1000 ซึ่งจะได 25 ตามตัวอยาง ) แตถาหนวยเปน BZS. ก็
สามารถนํามาใสในโปรแกรมไดเลย
2. กอนใชฟงกชนั่ นี้จะตองโปรแกรม ฟงกชนั่ 203 การโปรแกรมเพื่อกําหนดชนิดของการ
บันทึกรายการโทรออกสายนอกใหเปนแบบที่ 3
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(490) การโปรแกรมหมายเลขที่หามไมใหมีการโทรไปได ( Data denine call
)
การโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้จะใชงานในตูสาขาฯ F-128 ตั้งแต VERSION 1.54
เทานั้น ซึ่งจะเปนการโปรแกรมหมายเลข ที่จะไมใหหมายเลขภายในโทรไปได (ฟงกชันนีจ้ ะสัมพันธกับ
การตั้งความสามารถในการโทรออกของหมายเลขภายในทั้งกลางวันและกลางคืน(ฟงกชั่น303 และ 304
) การโปรแกรมหมายเลขทีห่ ามโทรจะมีลกั ษณะที่สัมพันธกับสวนตางๆ ดังตารางตอไปนี้
ตําแหนงของหมายเลข Data
Denine
01 – 10
01 –20
01 – 30
01 – 40
01 – 50
01 – 60
01 – 70
01 – 80
01 – 90

CLASS OF SERVICE
(303/304)
CLASS 00
CLASS 01
CLASS 02
CLASS 03
CLASS 04
CLASS 05
CLASS 06
CLASS 07
CLASS 08
CLASS 09
CLASS 10

CLASS OF
SERVICE
02
.
.
03

ตําแหนง หมายเลขที่หามโทร
01
02

001
101

.
11

.
01
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ถาตั้ง class 02 จะหามโทร
ตางประเทศ
ถาตั้ง class 03 จะหามโทร
ทางไกลตางประเทศ และ มือถือ
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.
04

ถาตั้ง class 04 จะหามโทร
มือถือและทางไกลทั้งหมด
จากตารางจะเห็นไดวา การโปรแกรมในแตละตําแหนงของ Data Denine จะมีผลตอ
การโปรแกรมในฟงกชนั 303 และ 304 ดวย โดย Class 02 จะครอบคลุมตําแหนง 01 – 10
Class 03 จะครอบคลุมตําแหนง 01 – 20 จะเห็นวา Class สูงขึ้นจะมีตําแหนงครอบคลุมมากขึ้น
ดวย นั้นคือมีการความสามารถในการโทรออกนอยลงดวยเชนกัน ซึ่งการโปรแกรมหมายเลขของ Data
Denine จะมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 490 ] [ PP ] [ XXXXXX ]
โดยที่ PP
คือ ตําแหนงของหมายเลขที่หามโทร ซึ่งมีอยู 90 ตําแหนง ( 01 – 90 )
XXXXXX คือ หมายเลขที่หามไมใหโทรไป เปนเลข 6 หลัก ถาไมครบใหใส (*) จน
ครบ

ตัวอยาง

21

0

ถาตองการหามไมใหหมายเลขภายในโทรหมายเลขที่ขึ้นตนดวย 01 ตองการใช Class
03 หามโทรทางไกลและมือถือ โดยใช Class 04 สามารถทําการโปรแกรมได
ดังนี้
[ 490 ]
[ 11 ] [ 01**** ] หามโทรหมายเลขที่ขึ้นตน
ดวย 01 ( มือถือ ) โดยโปรแกรมไวตาํ แหนง 11 ซึ่ง
สามารถใชไดโดยโปรแกรมใชหมายเลขภายในใช Class
03
[ 21 ] [ 0***** ]
หามโทรหมายเลขที่ขึ้นตนดวย 01 ( มือถือ )
ซึ่งเปนผลมาจากการโปรแกรมใน Class 03 และ หาม
โทรหมายเลขทั้งหมดที่ขึ้นตนดวย 0
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. การโปรแกรมหามไมใหมีการโทรไปยังหมายเลขที่โปรแกรม จะตองระวังในเรื่องของ
ตําแหนงของหมายเลข ซึ่งสัมพันธกับความสามารถในการโทรออกของหมายเลขภายใน
ถาหากโปรแกรมตําแหนงผิดแลว จะทําไดความสามารถในการโทรออกก็จะผิดไปดวย
2. ปรกติแลวตูสาขาฯ F-128 VERSION 1.54 ที่มีการใชฟงกชันนี้ จะทําการตั้ง
โปรแกรมในฟงกชันนีเ้ อาไวใหแลว ซึ่งจะสัมพันธกับความสามารถในการโทรออกเหมือน
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เวอรชั่น กอนหนานีแ้ ลว ดังนั้นเวลาใชงานจึงไมจําเปนตองโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้อกี แต
จะใชกรณีที่มหี มายเลขที่ตองการหามโทรเพิ่มเติมมาเทานั้น
3 กอนการโปรแกรมจะตองทําการพิมพตําแหนงของหมายเลข( ฟงกชั่น 690 ) ที่
โปรแกรมกอนหนานี้มาตรวจสอบกอน เพราะอาจจะไปทับกับขอมูลที่มีอยูแลว

(491) การโปรแกรมหมายเลขที่สามารถโทรไปได ( Data except call )
การโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้จะใชงานในตูสาขาฯ F-128 ตั้งแต VERSION 1.54
เทานั้น ซึ่งจะเปนการโปรแกรมหมายเลขที่อนุญาตใหหมายเลขภายในโทรไปได ( ฟงกชันนีจ้ ะสัมพันธกับ
การตั้งความสามารถในการโทรออกของหมายเลขภายในทั้งกลางวันและกลางคืน ( ฟงกชั่น 303 และ
304 ) การโปรแกรมหมายเลขที่อนุญาตโทรจะมีลักษณะที่สัมพันธกับสวนตางๆ ดังตารางตอไปนี้
ตําแหนงของหมายเลข Data
Denine
01 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 – 120
121 – 140
141 – 160
161 – 180

CLASS OF SERVICE
(303/304)
CLASS 00
CLASS 01
CLASS 02
CLASS 03
CLASS 04
CLASS 05
CLASS 06
CLASS 07
CLASS 08
CLASS 09
CLASS 10

CLASS OF
SERVICE
02
.

ตําแหนง

หมายเลขที่โทรได

01
02

0011
1011

.

.

.
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อนุญาตใหโทรไปประเทศทีม่ ี
รหัสทางไกลขึ้นดวย 1
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03

21

.
04

41

019

อนุญาตใหโทรมือถือที่ขึ้นตน
ดวย 9

อนุญาตใหโทรทางไกลที่มี
รหัสทางไกลขึ้นตนดวย 055
ได
จากตารางจะเห็นไดวา การโปรแกรมในแตละตําแหนงของ Data Except จะมีผลตอการ
โปรแกรมในฟงกชัน 303 และ 304 ดวย โดย Class 02 จะครอบคลุมตําแหนง 01 – 20
Class 03 จะครอบคลุมตําแหนง 21 – 40 จะเห็นวาแตละ Class จะมี 20 ตําแหนง ไมครอบคลุม
ไป Class อื่น เหมือนการโปรแกรมในสวนของ Data Denine ซึ่งการโปรแกรมหมายเลขของ
Data Except จะมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 491 ] [ PPP ] [ XXXXXXXXXX ]
โดยที่ PPP
คือ ตําแหนงของหมายเลขที่หามโทร ซึ่งมีอยู 180 ตําแหนง ( 01 –
180 )
XXXXXXXXXX คือ หมายเลขที่หามไมใหโทรไป เปนเลข 10 หลัก ถาไม
ครบใหใส (*) จนครบ

ตัวอยาง

055

ถาตองการอนุญาตใหหมายเลขภายในโทรหมายเลขมือถือที่ขึ้นตนดวย 9 ตองการใช
Class
03, อนุญาติใหหมายเลขภายในโทรทางที่มีรหัสทางไกล 055 ไดโดยใช
Class 04 สามารถทําการโปรแกรมไดดังนี้
[ 491 ]
[ 21 ] [ 019******* ] อนุญาตใหโทรมือถือ
ที่ขึ้นตนดวย 9 โปรแกรมไวตําแหนง 21 ซึ่งสามารถ
ใชไดโดยโปรแกรมใชหมายเลขภายในใช Class 03
[ 41 ] [ 055******* ] อนุญาตใหโทรทางไกลที่มีรหัสทางไกล 055
โปรแกรมไวในตําแหนง 41 ซึ่งสามารถใชงานไดโดย
การตั้ง Class 04
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. การโปรแกรมอนุญาตใหสามารถมีการโทรไปยังหมายเลขที่โปรแกรม จะตองระวังในเรื่อง
ของตําแหนงของหมายเลข
ซึ่งสัมพันธกับความสามารถในการโทรออกของหมายเลข
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ภายใน ถาหากโปรแกรมตําแหนงผิดแลว จะทําไดความสามารถในการโทรออกก็จะผิดไป
ดวย
2. ปรกติแลวตูสาขาฯ F-128 VERSION 1.54 ที่มีการใชฟงกชันนี้ จะทําการตั้ง
โปรแกรมในฟงกชันนีเ้ อาไวใหแลว ซึ่งจะสัมพันธกับความสามารถในการโทรออกเหมือน
เวอรชั่นกอนหนานีแ้ ลว ดังนั้นเวลาใชงานจึงไมจําเปนตองโปรแกรมในฟงกชนั่ นี้อกี แตจะ
ใชกรณีที่มหี มายเลขที่ตองการใหหมายเลขภายในโทรไดเพิ่มเติมมาเทานั้น
3. กอนการโปรแกรมจะตองทําการพิมพตําแหนงของหมายเลข ( ฟงกชั่น 690 ) ที่
โปรแกรมกอนหนานี้มาตรวจสอบกอน เพราะอาจจะไปทับกับขอมูลที่มีอยูแลว

(492) การโปรแกรมเพื่อกําหนดสถานะของหองพักตามหมายเลขภายใน
ในตูสาขา F-128 เวอรชั่น 1.54 จะมีฟงกชั่นที่เพิ่มขึ้นมากมายโดยเฉพาะกรณีที่ใชกับ
KEY TELEPHONE KT-10 ซึ่งการใชงานดวยเครือ่ ง KEY จะสามารถที่จะตรวจสอบ
สถานะของหองตางๆ ภายในไดทกุ หอง เชนในกรณีที่มีการยายออกหองนัน้ ก็จะมีสถานะเปนหองที่กําลัง
ทําความสะอาดอยู หรือเปนหองวาง โดยการโปรแกรมในสวนของการกําหนดสถานะของหองนี้จะเปน
หนาที่ของคนทําความสะอาดซึ่งมีลักษณะการใชงานดังนี้
1. เมื่อมีการยายออกโดยการ Check out ผานเครื่อง KEY สถานะของหองจะเปน
Clean คือกําลังทําความสะอาดอยู
2. เมื่อมีคนไปทําความสะอาดหองนั้นแลว คนทําความสะอาดจะตองทําการโปรแกรมเพื่อ
เปลี่ยนสถานะของหองนั้นใหเปนหองวาง โดยการโปรแกรมฟงกชั่น 492 ผาน
เครื่องโทรศัพทของหองนั้นๆ ใชฟงกชันของ *780# และรหัสผานระดับต่ําสุด
โดยการโปรแกรมหมายเลข [492] จะมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 492 ] [ X ] [ EEEE ]
โดยที่ X
คือ หมายเลขที่แทนสถานะของหองที่ตองการโปรแกรม
ถา X = 0 โปรแกรมใหหองนั้นมีสถานะเปนหองวาง
X = 1 โปรแกรมใหหองนั้นมีสถานะเปนหองไมวาง
X = 2 โปรแกรมใหหองนั้นมีสถานะเปนหองทีถ่ ูกจองไว
X = 3 โปรแกรมใหหองนั้นมีสถานะเปนหองทีก่ ําลังทําความสะอาด
X = 4 โปรแกรมใหหองนั้นมีสถานะเปนหองทีถ่ ูกสงวนไว

ตัวอยาง

เมื่อแมบานไปทําความสะอาดหอง 0101 ที่ยายออกแลว จะตองเปลี่ยนสถานะของหอง
นั้นเปนหองวางสามารถโปรแกรมผานหมายเลขภายในนั้นไดดังนี้
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[ *780# ]
เขาสูฟงกชั่นการโปรแกรม
[ PPPPPP ]
ใสรหัสผานระดับต่ําสุด
[ 492 ] [ 0 ] [ 0101 ] โปรแกรมให หมายเลข 0101 เปนหองวาง
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ เมื่อโปรแกรมฟงกชั่น 492 แลว เครื่อง KEY จะถูกเปลี่ยนสถานะตามที่โปรแกรมทันที
(493) การโปรแกรมหมายเลขที่เพิ่มขึ้นมาใหม ( ADD BILL )
เปนการโปรแกรมหมายเลขที่ไมมีอยูในระบบของตูสาขาฯ หรือเปนหมายเลขที่เพิ่มขึ้นมาใหม
ซึ่งสามารถโปรแกรมไดโดยการกดหมายเลข [ 493 ] และมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 493 ] [ PP ] [ INDEX ] [ XXXXXX ]
โดยที่ PP
คือ หมายเลขตําแหนงของหมายเลขที่จะเพิ่มเขาไป ( 00-22 )
INDEX คือ หมายเลขที่จะใชบอกถึงชนิดของหมายเลขนั้นๆ ซึ่งสามารถดูไดโดยการสั่ง
พิมพออกมาจากฟงกชั่น 692 ( 000-255 )
XXXXXX คือ
หมายเลขที่ตองการเพิ่มเขาไปในระบบ เปนตัวเลข 6 หลัก ถา
หากใสไมครบ ใหตามดวย “ * “ จนครบ (ถาเปนหมายเลขทางไกลให
ใสรหัสทางไกล 3 หลัก ไวดานหนาดวย )

ตัวอยาง

ตองการโปรแกรมหมายเลขที่พิ่มเขามาในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปนหมายเลขที่ขึ้นตนดวย
92ทําการสั่งพิมพหมายเลข Index มาไดดังนี้
No.

Index

Max digit

Area

1
2
3
.
.
.

000
001
002
.
.
.

9
9
9
.
.
.

0
1
2
.
.
.

สามารถโปรแกรมฟงกชั่น 493 ไดดังนี้
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[ 493 ] [ 01 ] [ 001 ] [ 03292* ] โปรแกรมเพิ่มหมายเลขที่ขึ้นตนดวย
92 ในจังหวัดเพชรบุรี โดยโปรแกรมใหอยูใน
ตําแหนง 01
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ การโปรแกรมเพื่อเพิ่มหมายเลขมือถือที่เพิ่มขึ้นใหม ก็สามารถที่จะทําไดโดยฟงกชนั่ นี้ แต
จะตองดูหมายเลข Index จากฟงกชั่น 692 ซึ่งจะตองตรวจสอบกอนวาเปนหมายเลข
ของเขต
พื้นที่ใดจึงจะสามารถนํามาโปรแกรมได
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การโปรแกรมพารามิเตอรของระบบที่เกี่ยวกับคาบริการตางๆ
(501) การโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเมื่อโทรภายในรหัสพื้นที่
ผูใชสามารถโปรแกรมการคิดคาบริการในการโทรออกภายในเขตพื้นทีเ่ ดียวกันในแตละครั้ง
ได โดยการกดรหัสหมายเลข [501] และตามดวยอัตราคาบริการที่ตองการคิด เปนหมายเลข 2 หลัก (หาก
กําหนดไมครบ 2 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการในการโทรออกภายในเขตพื้นทีเ่ ดียวกันเปนครั้งละ 5 บาท ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[501] [0][5] คิดคาบริการการโทรออกในเขตพื้นที่เดียวกันครั้งละ 5 บาท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(502) การโปรแกรมเพื่อกําหนดการคิดคาบริการเพิ่มของ
การโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ) ตอครั้ง
ผูใชสามารถโปรแกรมคิดคาบริการเพิ่มจากผูโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ในแต
ละครั้งได โดยการกดรหัสหมายเลข [502] และตามดวยคาบริการทีต่ องการคิดเพิม่ ตอครั้ง เปนหมายเลข 2
หลัก(หากกําหนดไมครบ 2 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการเพิม่ ครั้งละ 10 บาท เมื่อมีการโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่
(มือถือ) ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[502] [1][0] คิดคาบริการเพิ่ม 10 บาท ตอครั้ง
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(503) การโปรแกรมเพื่อกําหนดเปอรเซ็นต ในการคิดคาบริการเพิ่มของ
การโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ) ตอครั้ง
ผูใชสามารถกําหนดเปอรเซ็นตในการคิดคาบริการเพิ่ม จากผูโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือมือถือได โดยคิดจากอัตราคาบริการที่ใชในอัตราปกติ (คาบริการจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่โทรออก)
ทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [503] และตามดวยเปอรเซ็นตที่ตองการคิดเพิ่ม เปนหมายเลข 3 หลัก (หาก
กําหนดไมครบ 3 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดเปอรเซ็นตเพิ่ม 10 % จากอัตราของการใชบริการปกติ เมื่อมีการโทรออกไป
ยังโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[503] [0][1][0] ตองการคิดคาบริการเพิ่มอีก 10 %
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(504) การโปรแกรมเพื่อกําหนดการคิดคาบริการเพิ่มของ
การโทรออกทางไกลในประเทศ ตอครั้ง
ผูใชสามารถโปรแกรมคิดคาบริการเพิ่มจากผูโทรออกทางไกลในประเทศ ในแตละครั้งได
โดยการกดรหัสหมายเลข [504] และตามดวยคาบริการที่ตองการคิดเพิ่มตอครั้ง เปนหมายเลข 2 หลัก (หาก
กําหนดไมครบ 2 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการเพิม่ ครั้งละ 10 บาท เมื่อมีการโทรออกทางไกลในประเทศ ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[504] [1][0]
คิดคาบริการเพิ่ม 10 บาท ตอครั้ง
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(505) การโปรแกรมเพื่อกําหนดเปอรเซ็นตในการคิดคาบริการเพิ่มของ
การโทรออกทางไกลตอครั้ง
ผูใชสามารถกําหนดเปอรเซ็นตในการคิดคาบริการเพิ่มจากผูโทรออกทางไกลในประเทศได
โดยคิดจากอัตราคาบริการที่ใชในอัตราปกติ (คาบริการจะเพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาที่โทรออก) ทําไดโดยการ
กดรหัสหมายเลข [505] และตามดวยเปอรเซ็นตที่ตองการคิดเพิ่ม เปนหมายเลข 3 หลัก (หากกําหนดไม
ครบ3 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดเปอรเซ็นตเพิ่ม 10 % จากอัตราของการใชบริการปกติ เมื่อมีการโทรออก
ทางไกลในประเทศ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[505] [0][1][0] ตองการคิดคาบริการเพิ่มอีก 10 %
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(506) การโปรแกรมเพื่อกําหนดการคิดคาบริการเพิ่มของ
การโทรออกทางไกลตางประเทศ ตอครั้ง
ผูใชสามารถโปรแกรมคิดคาบริการเพิ่มจากผูโทรออกทางไกลตางประเทศ ในแตละครั้งได
โดยการกดรหัสหมายเลข [506] และตามดวยคาบริการที่ตองการคิดเพิ่มตอครั้ง เปนหมายเลข 2 หลัก (หาก
กําหนดไมครบ 2 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการเพิม่ ครั้งละ 30 บาท เมื่อมีการโทรออกทางไกลตางประเทศ ให
กดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[506] [3][0]
คิดคาบริการเพิ่ม 30 บาท ตอครั้ง
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(507) การโปรแกรมเพื่อกําหนดเปอรเซ็นต ในการคิดคาบริการของ
การโทรออกทางไกลตางประเทศตอครั้ง
ผูใชสามารถกําหนดเปอรเซ็นตในการคิดคาบริการเพิ่มจากผูโทรออกทางไกลตางประเทศได
โดยคิดจากอัตราคาบริการที่ใชในอัตราปกติ (คาบริการจะเพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาที่โทรออก) ทําไดโดยการ
กดรหัสหมายเลข [507] และตามดวยเปอรเซ็นตที่ตองการคิดเพิ่ม เปนหมายเลข 3 หลัก (หากกําหนดไม
ครบ3 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดเปอรเซ็นตเพิ่ม 20 % จากอัตราของการใชบริการปกติ เมื่อมีการโทรออก
ทางไกลตางประเทศ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[507] [0][2][0] ตองการคิดคาบริการเพิ่มอีก 20 %
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(508) การโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอก
ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการ เมื่อมีการโทรฯเรียกเขาจากสายนอกในแตละครั้งได
โดยการกดรหัสหมายเลข [508] และตามดวยอัตราคาบริการที่ตองการคิดเปนหมายเลข 2 หลัก (หากกําหนด
ไมครบ 2 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการ เมื่อมีการโทรฯเรียกเขาจากสายนอกเปนครั้งละ 1 บาท ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[508] [0][1]
คิดคาบริการ เมื่อมีการโทรฯเรียกเขาจากสายนอกครั้งละ 1 บาท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(510) การโปรแกรมเพื่อคิดคาอัตราบริการตามองคการโทรศัพท
โดยปกติการคิดอัตราคาบริการการใชโทรศัพทของตู จะทําการคิดและเปลี่ยนแปลงตามอัตรา
คาบริการขององคการโทรศัพท (ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ติดตั้งตูก ับระยะทางหรือพื้นที่ที่โทรออกไป และเวลาที่เริ่ม
โทรออก) หากผูใชตองการคิดคาบริการเพียงอัตราเดียว (FULL CHARGE หรือ ในอัตราปกติของการโทร)
สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [510] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 510 ] [ X ]
ถา X = 0 คือ หากตองการคิดคาบริการเปลี่ยนแปลงตามอัตราคาบริการของ
องคการโทรศัพท
X = 1 คือ หากตองการคิดคาบริการเพียงอัตราเดียว (FULL CHARGE)
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน ตองการใหมกี ารคิดคาบริการเพียงอัตราเดียวตลอด ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[510] [1]
กําหนดใหมกี ารคิดคาบริการเพียงอัตราเดียวตลอด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(511) การโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเพิ่มจากการโทรออกสายนอกเกินระยะเวลาที่
กําหนด
เมื่อมีการโปรแกรมเพื่อกําหนดระยะเวลาการใชสายนอกในฟงกชั่น (411)
และสําหรับ
หมายเลขภายในที่ไมถูกจํากัดระยะเวลาในการใชสายนอกจากฟงกชั่น (309) ผูใชสามารถโปรแกรมเพื่อคิด
คาบริการเพิ่มสําหรับการโทรออกสายนอกเกินระยะเวลาที่กําหนดไวได โดยจะคิดเพิ่มไปเรื่อยๆทุกๆ รอบ
เวลาที่กําหนด เชน หากโปรแกรมในฟงกชั่นนี้โดยกําหนดวา ถาใชเวลาเพิ่ม 10 นาที ใหคิดเพิ่มชวงละ 5
บาทดังนั้นเมื่อใชสายเกินกวาที่ตั้งไว (จากฟงกชั่น 411) ไปเปนระยะเวลา 10 นาที ก็คิดเพิ่ม 5 บาท หากใช
เกินเปน 20 นาที ก็ใหคิดเพิม่ เปน 10 บาท ฯลฯ (11- 20 นาที คิดเพิ่ม 10 บาท) จึงมีขอดี คือหมายเลขภาย
ในใชสายไดตอ เนื่องโดยไมตองหมุนเลขหมายเดิมซ้ําอีก และเจาของตูสาขาฯ เก็บคาบริการเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ใช สวนขอเสียก็อาจจะทําใหหมายเลขอื่นใชสายนอกไมได (กรณีมีสายนอกนอยหรือเต็ม)การ
โปรแกรมทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [511] ตามดวยหมายเลขตางๆ ดังนี้
1. กดหมายเลขระยะเวลาทีก่ ําหนดจะคิดคาบริการเพิ่ม 2 หลัก [00-59] (หนวยเปนนาที)
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2. กดหมายเลขจํานวนเงินที่ตองการคิดเพิ่มจากชวงระยะเวลาที่กําหนดในขอ 1. เปนหมายเลข
2 หลัก (หนวยเปนบาท)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการคิดคาบริการเพิม่ จากหมายเลขที่โทรออกสายนอก เกินระยะเวลาทีก่ ําหนดชวง
ละ 5 บาท ในทุกๆ 15 นาที ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[511] [1][5] [0][5] คิดคาบริการเพิ่มจากหมายเลขที่โทรออกสายนอกเกินเวลาที่
กําหนด ชวงละ 5 บาท ในทุกๆ 15 นาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ หากตองการยกเลิกโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเพิ่ม สําหรับการโทรออกสายนอกเกินระยะเวลา
ที่กําหนด ใหกดหมายเลขดังนี้ [511] [0][0] [0][0]

(515) การโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเพิ่ม
เมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอกเกินระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อมีการโปรแกรมเพื่อกําหนดระยะเวลาการใชสายเมื่อมีการเรียกเขา จากฟงกชนั่ (415) และ
สําหรับหมายเลขภายในทีไ่ มถูกจํากัดระยะเวลาในการใชสายนอกจากฟงกชั่น (310) ผูใชสามารถทําการ
โปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเพิ่มสําหรับการเรียกเขาจากสายนอก เมื่อเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไวได โดย
จะคิดเพิ่มไปเรื่อยๆ ทุกๆ รอบเวลาที่กําหนด เชน หากโปรแกรมในฟงกชั่นนี้ โดยกําหนดวาถาใชเวลาเพิ่ม
5 นาที ใหคิดเพิ่มชวงละ 2 บาท ดังนั้นเมื่อใชสายเกินกวาที่ตั้งไว (จากฟงกชั่น 415) ไปเปนระยะเวลาชวง
ละ 5 นาที ก็คดิ เพิ่ม 2 บาท หากใชเกินเปน 15 นาที ก็ใหคิดเพิ่มเปน 6 บาท ฯลฯ การโปรแกรมทําไดโดย
การกดรหัสหมายเลข [515] ซึ่งมีรูปแบบการโปรแกรมดังนี้
[ 515 ] [ TT ] [ MM ]
โดยที่
TT คือ หมายเลขระยะเวลาที่กําหนดจะคิดคาบริการเพิ่ม 2 หลัก [00-59] (หนวยเปนนาที)
MM คือ หมายเลขจํานวนเงินที่ตอ งการคิดเพิ่มจากชวงระยะเวลาที่กําหนดเปนหมายเลข 2
หลัก (หนวยเปนบาท)

ตัวอยางเชน ถาตองการคิดคาบริการเพิ่มจากหมายเลขที่ใชสายนอกเมื่อมีการเรียกเขาเกินระยะเวลาที่
กําหนดชวงละ 2 บาท ในทุกๆ 5 นาที ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[515] [0][5] [0][2] คิดคาบริการเพิ่มจากหมายเลขที่ใชสายนอกเมื่อมีการเรียกเขาเกิน
กวาเวลาที่กําหนดชวงละ 2 บาท ในทุกๆ 5 นาที
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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หมายเหตุ หากตองการยกเลิกโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเพิ่ม สําหรับการโทรเขาเกินระยะเวลาที่กําหนด
ใหกดหมายเลขดังนี้ [515] [0][0] [0][0]

(517) การโปรแกรมเพื่อกําหนดวงเงินการใชโทรศัพท
ผูใชสามารถทําการโปรแกรมเพื่อจํากัดวงเงินในการใชโทรศัพทของแตละหมายเลขภายในได
เมื่อหมายเลขใดถูกจํากัดวงเงินในการโทรแลว
หากมีการใชบริการโทรศัพทครบ(ถึง)หรือเกินวงเงินที่
กําหนดแลวจะไมสามารถโทรออกเพื่อติดตอสายนอกไดอีก (การจํากัดวงเงินสามารถทําไดสูงสุด 65,000
บาท)การโปรแกรมทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [517] ซึง่ มีรูปแบบดังนี้
[ 517 ] [ EEEE ] [ MMMM ]
โดยที่ EEEE คือ หมายเลขภายในที่ตองการจํากัดวงเงินการโทร เปนหมายเลข 4 หลัก (0001-9999 )
หากหมายเลขใดไมเปน 4 หลักใหเติม "0" ขางหนาจนครบ
MMMM คือ หมายเลขวงเงินที่ตองการกําหนด เปนหมายเลข 5 หลัก หากกําหนดไมครบ 5 หลัก
ตองเติม "0" ขางหนาจนครบ (00000 = ไมจํากัดวงเงิน)
เมื่อกดหมายเลขกําหนดคาตางๆ แลวจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ หากตองการโปรแกรมที่ EXT
อื่นๆ ใหเริ่มจากกําหนดคาตางๆ ใหม กดปุม [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาว
เพื่อเขาสูฟงกชั่นใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการกําหนดใหหมายเลข 101,102 และ103 มีวงเงินในการโทรศัพท 500,1000 และ
1200 บาท ตามลําดับ ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[517] [0][0][0][0] [0][0][0][0][0] เคลียรใหทุกหมายเลขโทรไดโดยไมจํากัดวงเงิน
[0][1][0][1] [0][0][5][0][0] ใหหมายเลข 101 โทรไดในวงเงิน 500 บาท
[0][1][0][2] [0][1][0][0][0] ใหหมายเลข 102 โทรไดในวงเงิน 1000 บาท
[0][1][0][3] [0][1][2][0][0] ใหหมายเลข 103 โทรไดในวงเงิน 1200 บาท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ การกําหนดวงเงินการโทรจะทํางาน (เพือ่ ปดการใชงานโทรศัพทเมื่อใชเต็มวงเงิน) เมื่อได
ติดตั้งโปรแกรมการกําหนดวงเงินในฟงกชนั่ 519 เสียกอน
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(518) การโปรแกรมเพื่อเคลียรวงเงินการโทร และเริ่มนับใหม
ผูใชสามารถทําการเคลียรจํานวนเงินที่มีการใชไปแลว ใหกลับมาเปน 0 บาท เพื่อเริ่มตนนับ
ใหมไดการโปรแกรมทําไดโดย กดรหัสหมายเลข [518] ตามดวยหมายเลขตางๆ ดังนี้
1. กดหมายเลขภายในที่ตองการเริ่มตนนับใหม (0001-9999) หรือ กด (0000) หมายถึง เคลียร
วงเงินทุกหมายเลขภายใน (หมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม "0" ขางหนาจนครบ)
2. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเคลียรวงเงินของหมายเลข 111 เพื่อเริ่มนับใหมใหกดหมายเลขดังนี้
[518] [0][1][1][1] เคลียรวงเงินการใชโทรฯ ที่หมายเลข 111 ใหเปน 0 บาท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ ควรใชฟงกชนั่ นี้ ภายหลังจากรับชําระคาโทรศัพทเมื่อเกินวงเงินที่ตั้งไว หรือเคลียรวงเงินของ
หมายเลขที่ทําการเขาพักใหม

(519) การโปรแกรมเพื่อติดตั้งใหใชโปรแกรมการกําหนดวงเงิน
ผูใชสามารถทําการติดตั้งโปรแกรมการกําหนดวงเงินการใชโทรศัพท เพื่อใหมีผลกับวงเงินที่
กําหนดไวจากฟงกชั่น 517 หรือไมก็ได โดยการกดรหัสหมายเลข [519] ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
[ 519 ] [ X ]
ถา X = 0 คือ ไมตองการใหมีการใชโปรแกรมการกําหนดวงเงินการใชโทรศัพท
X = 1 คือ ตองการติดตั้งใหมีการใชโปรแกรมการกําหนดวงเงินการใชโทรศัพท
กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

ตัวอยางเชน เมื่อตองการกําหนดใหมีการใชโปรแกรมกําหนดวงเงินการโทรฯ ใหกดหมายเลขดังนี้
[519] [1] ติดตั้งใหมกี ารใชโปรแกรมกําหนดวงเงินการโทรศัพท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(520) การโปรแกรมเพื่อคิดคาบริการเมื่อใชระบบ VOICE MAIL
ผูใชสามารถโปรแกรมการคิดคาบริการในการใชงานระบบฝากขอความได คือ เมื่อมีการฝาก
ขอความไปยังหมายเลขภายในใด ก็ใหทําการคิดคาบริการ VOICE MAIL แกหมายเลขภายในนั้นๆ ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการโปรแกรมหมายเลข [ 520 ] และมีรปู แบบการโปรแกรมดังนี้
[ 520 ] [ XXX ]
โดยที่
XXX คือ จํานวนเงินในการคิดคาบริการ VOICE MAIL ในแตละครั้ง เปนตัวเลข 3 หลัก
( 000 – 255 )

ตัวอยางเชน หากตองการคิดคาบริการในการใชงาน VOICE MAIL ครั้งละ 2 บาท ใหกดหมายเลขตางๆ
ดังนี้
[520] [002] คิดคาบริการการในการใช VOICE MAIL ครั้งละ 2 บาท
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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การโปรแกรมเพื่อการพิมพพารามิเตอรตางๆ
(600) การโปรแกรมเพื่อสั่งหยุดการพิมพ
เมื่อผูใชมีความตองการที่จะใหเครื่องพิมพ ที่กําลังอยูในระหวางการพิมพรายงานตางๆ หยุด
การพิมพ สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [600] จะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ เครื่องก็จะหยุดพิมพ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหเครื่องพิมพหยุดพิมพรายงาน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[600] หยุดการพิมพรายงานใดๆ ทีเ่ ครื่องพิมพ
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(601) การสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบ
ขอมูลพารามิเตอรของระบบตาง ๆ ที่ไดมีการกําหนด จากผูใชซึ่งไดทําการโปรแกรมเขาไป
หรือมาจากการคาเริ่มตน และจากการทํางานของระบบเอง ผูใชสามารถจะพิมพออกมาดูได เพือ่ ตรวจสอบ
การตั้งคาตางๆ โดยการกดรหัสหมายเลข [601] จะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ พารามิเตอรของระบบที่ตองการ
พิมพและรายละเอียดของขอมูลพารามิเตอรตางๆ มีดังนี้
- เวอรชั่น/รุนของซอฟแวรทใี่ ช, หมายเลขลําดับ(SERIAL NUMBER) วัน-เดือน-ป ที่ออกซอฟแวร
- วัน และ เวลา ที่พิมพพารามิเตอร (เปนวัน-เวลา ของตูสาขา)
- โหมด Auto-Manual และชวงเวลาการบริการ (ชวงกลางวันหรือกลางคืน)
- เวลาเริ่มบันทึกสําหรับการโทรออกสายนอก (สําหรับระบบจับเวลา)
- ระยะเวลาในการใชสายนอกเมื่อมีการโทรออก
- ระยะเวลาในการใชสายนอกเมื่อมีการโทรเขา
- รหัสพื้นที่ (เปลี่ยนตามรหัสจังหวัดที่ตดิ ตั้งตู และไดจากการโปรแกรมเขาไป)
- หมายเลขตูในการตอขยาย
- รหัสหลักของตู, ชื่อยอจังหวัดที่ตูติดตั้ง, อัตราคาบริการในพื้นที่
- อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มในการโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ตอครั้ง และเปอรเซ็นตที่คิดเพิ่ม
- อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มในการโทรออกทางไกลตอครั้ง และเปอรเซ็นตทคี่ ิดเพิ่ม
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-

อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มจากการโทรออกทางไกลตางประเทศตอครั้ง และเปอรเซ็นตทคี่ ิดเพิ่ม
อัตราคาบริการเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
จํานวนหลักของหมายเลขภายใน
หมายเลขภายในที่ติดตั้งเครื่องโทรสาร
การติดตั้งการกําหนด(จํากัด)วงเงินการใชโทรศัพท
การติดตั้งระบบตรวจสอบขอมูลซ้ํา
การติดตั้งระบบคิดคาบริการทางไกลเปลี่ยนแปลงตามองคการโทรศัพทหรือไม
การติดตั้งการเรียกสายภายในแทนหมายเลขที่ไมวาง
ชนิดหรือลักษณะของการเรียกสายแทนแตละกลุม
จํานวนขอความระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (OGM) ,จํานวนชุดของ OGM ที่มีในการด TONE
จํานวนชุดของระบบฝากขอความ VOICE MAIL ที่มีในการด TONE
สถานะการทํางานของระบบฝากขอความ (VOICE MAIL)
การติดตั้งระบบการพิมพรายงานทันที เมื่อมีการโทรออก
การติดตั้งโปรแกรมตั้งหัวกระดาษ
อัตราคาบริการเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
ลักษณะการคนหาสายนอกเมื่อมีการโทรออกแบบไมระบุกลุมสายนอก
การเก็บหมายเลขภายในเพื่อบันทึกรายงานการโทรออก
การคิดคาบริการเพิ่ม เมื่อมีการโทรออกสายนอก ตอชวงเวลา
การคิดคาบริการเพิ่ม เมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก ตอชวงเวลา
การติดตั้งระบบ SEND TONE
ระบบการบันทึก เมื่อมีการใชสายภายใน
ระบบการสงเสียงเตือนกอนการบันทึกเพื่อคิดคาบริการ
การติดตั้งใหมกี ารโทรออกเบอร PIN PHONE
ระบบการตรวจสอบจํานวนหลัก (ของหมายเลขโทรศัพท) เมื่อมีการโทรออกสายนอก
จํานวน(ครั้ง)ของรายงานการโทรที่ถูกบันทึก (ในปจจุบนั หรือขณะที่พิมพ)
ความสามารถในการบันทึกจํานวน(ครั้ง)ของรายงาน และตําแหนงเริ่มตน-สุดทาย ของขอมูล
จํานวนครั้งที่บันทึกไดสูงสุด

ตัวอยางเชน เมื่อตองการสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบ ใหกดหมายเลขดังนี้
[601] พิมพรายงานขอมูลพารามิเตอรของระบบ
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(602) การสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอร ของสายนอก
เมื่อผูใชมีความประสงคจะทําการตรวจสอบพารามิเตอรของสายนอกที่ไดโปรแกรมในแตละ
ฟงกชั่นไปแลวนั้น สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [602] ขอมูลของสายนอกจะถูกพิมพออกมาทาง
เครื่องพิมพ

ตัวอยางเชน ตองการพิมพขอมูลพารามิเตอรของสายนอก ใหกดหมายเลขดังนี้
[602] พิมพขอมูลพารามิเตอรของสายนอก
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Co
Line
1
2
.
.
.
31
32

Connect Type Rev. PPS HOST DISA DISA Ring-D Ring-N Auto
Line
Day Night GrpExt GrpExt
---Y----------T--------Y-------10---------F--------Y---------Y-------- 1 -------- 1--------Y
---Y----------P-----------------10---------D--------Y---------Y-------- 1 -------- 1--------N

-Badline------P-----------------10---------D--------Y---------Y------- 1 ---------- 1-------Y
---N-----------T-----------------10---------D--------Y---------Y------- 1 --------- 1-------Y

โดยพารามิเตอรที่พิมพออกมาจะมีรายละเอียดดังนี้
- CO Line
คือ การติดตั้งสายนอก (ตั้งแต 1-32) (ฟงกชนั่ 201) จะมีอกั ษรยอเปน
Y = ติดตั้ง, N = ไมติดตั้ง , Badline = สายนอกผิดปกติ
- Type
คือ ชนิดของสายนอก เปนแบบหมุน (PULSE) หรือกดปุม (TONE)
- Rev. Line
คือ ชนิดของการบันทึกรายงานการโทรออกสายนอก (ฟงกชั่น 203) จะมี
Y = Line Reverse, N = จับเวลา , EMU = Voice sensor
- PPS
คือ อัตราเร็วในการหมุน เมื่อสายนอกเปนชนิด PULSE (ฟงกชั่น 204)
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- HOST

คือ ลักษณะการโอนสายกับเครือ่ ง PABX เครื่องใหญ (ฟงกชั่น 205) จะมี
D = แบบสงตัวเลข (DIGIT), F = แบบกดที่วางหู 1 ครั้ง (Hook flash)
- DISA Day
คือ การโทรหาหมายเลขภายในโดยตรงในชวงกลางวัน (ฟงกชั่น 206)
- DISA Night คือ การโทรหาหมายเลขภายในโดยตรงในชวงกลางคืน (ฟงกชั่น 207)
- Ring-D GrpExt คือ กลุมการดัง(รับสายชวงกลางวัน)เมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอก (1-5)
(ฟงกชั่น 220)
- Ring-D GrpExt คือ กลุมการดัง(รับสายชวงกลางคืน)เมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอก (1-5)
(ฟงกชั่น 221)
- Auto
คือ การโทรออกแบบไมระบุกลุม สายนอกไดหรือไม (ฟงกชั่น 210)

(603) การสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอร ของหมายเลขภายใน
เมื่อผูใชมีความประสงคที่จะทําการตรวจสอบพารามิเตอรของสายในที่ไดโปรแกรมในแตละ
ฟงกชั่นไปแลวนั้น สามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [603] ตามดวยหมายเลขตูที่ตองการพิมพ [0110] ขอมูลของหมายเลขภายใน จะถูกพิมพออกมาทางเครื่องพิมพ โดยจะประกอบดวย หมายเลขเบอร
ภายใน, กลุมการดึงสายภายใน, ความสามารถในการโทรออกสายนอก, กลุมของสายนอกทีส่ ามารถโทร
ออก
ได, การติดตั้งเวลาเพื่อโทรออกและรับสายนอก,ความสามารถในการแทรกสายในและการโอนสายนอก
รวมถึงการติดตั้งเพื่อใชงานระบบ VOICE MAIL

ตัวอยางเชน ตองการพิมพขอมูลพารามิเตอรของเครื่องภายในของตูท ี่ 1 ใหกดหมายเลขดังนี้
[603] [0][1]
พิมพขอมูลพารามิเตอรของหมายเลขภายใน ของตูที่ 1
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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รูปแบบการพิมพ
ID= 1
Ext Num? Pickup COS COS Out-D Out-N TCut-D TCut-N Ins? Tranf Voice
Grp Day Night Grp-CO Grp-CO Out
In
Mail?
101
102
103
.
.
227
228

0100
0200
0201

-- 1------- 1--------1 --------99--------99------------------------------Y------Y------Y
-- 2------- 6--------6 --------99--------99-------Y---------Y------------------Y------Y
-- 2------- 6--------6 --------99--------99-------Y---------Y------------------Y------Y

0419
0420

-- 4-------- 1--------1 -------99--------99--------Y------------------------------------Y
-- 4-------- 1--------1 -------99--------99--------Y------------------------------------Y

(605) การสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบบิลลิ่ง
ขอมูลพารามิเตอรของระบบบิลลิ่งที่ไดมีการกําหนดจากผูใช หรือไดมาจากการคาเริ่มตนของ
ระบบสามารถจะพิมพออกมาดูได เพื่อทําการตรวจสอบการตั้งคาตางๆ โดยการกดรหัสหมายเลข [605] ซึ่ง
จะมีรายละเอียดขอมูลพารามิเตอรของระบบบิลลิ่ง ดังนี้
-

เวอรชั่น/รุนของซอฟแวรที่ใช, หมายเลขลําดับ(SERIAL NUMBER)
วัน และ เวลา ที่พิมพพารามิเตอร (เปนวัน-เวลา ของตูสาขา)
รหัสหลักของตู, ชื่อยอจังหวัดที่ตูติดตั้ง
อัตราคาบริการในพื้นที่
อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มในการโทรออกไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ตอครั้ง และเปอรเซ็นตที่
คิดเพิ่ม
- อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มในการโทรออกทางไกลตอครั้ง และเปอรเซ็นตที่คิดเพิ่ม
- อัตราคาบริการที่คิดเพิ่มจากการโทรออกทางไกลตางประเทศตอครั้งและเปอรเซ็นตที่
คิดเพิ่ม
- อัตราคาบริการเมื่อมีการโทรเขาจากสายนอก
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-

การติดตั้งระบบฝากขอความ (VOICE MAIL)
การคิดคาบริการเมื่อใชระบบฝากขอความ (VOICE MAIL)
อัตราคาน้ําและคาไฟฟาตอหนวย
ชื่อของอพารทเมนท หรือสถานที่ที่ติดตั้งตูสาขา

ตัวอยางเชน เมื่อตองการสั่งพิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบบิลลิ่ง ใหกดหมายเลขดังนี้
[605] พิมพขอมูลพารามิเตอรของระบบบิลลิ่ง
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(606) การสั่งพิมพขอมูลกลุมการรับสายเมื่อมีการโทรเขา
จากสายนอกของหมายเลขภายใน
ผูใชสามารถโปรแกรมการสั่งพิมพขอมูลกลุมการรับสาย เมื่อมีการโทรเขาจากสายนอกของ
เครื่องภายในที่ไดผานการโปรแกรมใหรบั สายได (จากฟงกชั่น 312) โดยจะรายงานใหทราบวาในแตละกลุม
การรับสายมีเครื่องภายในใดที่สามารถรับสายไดบาง โดยการกดรหัสหมายเลข [606] จะไดยินสัญญาณดัง
2 บีฟ และพิมพรายงานของกลุมการรับสาย เมื่อมีการเรียกเขาจากสายนอกได

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพขอมูลการรับสายของเครื่องภายใน ในการบริการชวงกลางวันใหกด
หมายเลขดังนี้
[606] ใหพิมพขอมูลการรับสายของเครื่องภายใน ในการบริการชวงกลางวัน
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
CO Ringing Group :
--------01 ------ 02 ------ 03 ------ 04 ------ 05 ------ 06 ------ 07 ------ 08 ------ 09 ------ 10
Group 1 : 0101 0102 0103 …... …... .…... ….… ..…… .…… ..…
Group 2 : 0111 0112 0103 …... …... .….. . ….… ..…… .…… ..…
Group 3 : ……. ……. ……. …... …... .…... ….… ..…… .…… ..…
Group 4 : ……. ……. ……. …... …... .…... ….… ..…… .…… ..…
Group 5 : ……. ……. ……. …... …... .…... ….… ..…… .…… ..…
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(607) การสั่งพิมพขอมูลการกําหนดวงเงินในการโทรออก
ผูใชสามารถสั่งพิมพขอมูลการกําหนดวงเงินการโทรออกของทุกหมายเลขภายในของแตละตู
เพื่อดูวาแตละหมายเลขไดถกู กําหนดวงเงินไวเทาใด และใชบริการโทรศัพทไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใด
สําหรับหมายเลขที่ใชเต็มวงเงินหรือถูกปดการใชโทรโทรศัพท ตูจะแสดงตัวอักษร "L" เพื่อใหรวู า
หมายเลขนั้นถูกล็อค(หามโทรออก) ไวแลว สวนหมายเลขที่ไมจํากัดวงเงินจะมีอกั ษร * ขางหลัง การสั่ง
พิมพทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [607] และตามดวยหมายเลขตูท ี่ตองการสั่งพิมพขอมูล [01-10] จะได
ยินสัญญาณดัง 2 บีฟ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการพิมพขอมูลการกําหนดวงเงินการโทรของตูที่ 1 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[607] [0][1]
พิมพขอมูลการกําหนดวงเงินการโทรของตูที่ 1
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Credit of PABX ID : 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0101 = 500$
0102 = 600$
0103 = 0$ 0104 = 0$
0105 = 300$
0106 = 200$
0107 = 400$ 0108 = 500$
..................
..................
...................
0228 = 0$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credit Use of PABX ID : 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0101 = 500$L 0102 = 604$L
0103 =1241$* 0104 = 0$
0105 = 5$
0106 = 400$L
0107 = 480$
0108 = 82$L
.....................
....................
....................
0228 = 1500$*
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(608) การสั่งพิมพตําแหนงเบอรโทรศัพทมือถือ
และโทรศัพททางไกลที่องคการโทรศัพทเพิ่มขึ้นใหม
ผูใชสามารถสั่งพิมพขอมูลเพื่อตรวจสอบดูวาในแตละตําแหนงของเบอรโทรศัพทมือถือ (ที่
โปรแกรมเพิ่มขึ้นจากฟงกชนั่ [493] ) และเบอรโทรศัพททางไกลในประเทศ ที่องคการโทรศัพทเพิ่มขึ้น
ใหม (จากฟงกชั่น [493] ) ที่ไดทําการปอนขอมูลเขาไปนั้น มีเบอรอะไรและอยูที่ตําแหนงใดบาง โดยการ
กดรหัสหมายเลข [608] ขอมูลรายการโทรศัพทที่เพิ่มไวก็จะถูกพิมพออกมาทันที

ตัวอยางเชน เมื่อตองการสั่งพิมพขอมูลเพื่อตรวจสอบดูวาในแตละตําแหนงของ เบอรโทรศัพทมือและ
และเบอรโทรศัพททางไกลในประเทศที่เพิม่ ขึ้นใหม มีเบอรอะไรและอยูที่ตําแหนงใดบาง
ใหกดหมายเลขดังนี้
[608] ตองการสั่งพิมพขอมูลแตละตําแหนงของเบอรโทรศัพทมือถือที่เพิ่มขึ้นใหมและ
ตําแหนงของเบอรโทรศัพทที่องคการโทรศัพทเพิ่มขึ้นใหม
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Add new digit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
Digit
Index
Max Digit
Area
Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1
03293
001
9
1
PBI
2
032867
002
9
2
RBR
3
.
4
.
5
.
6
.
.
.
.
.
22
.
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(609) การสั่งพิมพขอมูลหมายเลขยอสวนรวม
ขอมูลของหมายเลขยอสวนรวม เพื่อการโทรออกสายนอกแบบใชหมายเลขยอทั้งหมดที่ไดจาก
ผูใชทําการโปรแกรมเขาไป สามารถจะพิมพออกมาทางเครื่องพิมพได โดยจะรายงานออกมาทุกตําแหนง
(10 ถึง 99) วาไดมกี ารบันทึกหมายเลขลงไปหรือไม ซึ่งหากไมมีการบันทึกก็จะรายงานวา None. การสั่ง
พิมพขอมูลหมายเลขยอสวนรวม โดยกดรหัสหมายเลข [609] และจะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการพิมพหมายเลขยอสวนรวม ทําไดโดยการกดหมายเลขดังนี้
[609] พิมพหมายเลขยอสวนรวม
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Central Memory :
.......................................................................................................................…
10 = 2793489 11 = 2790610 12 = 3472222
13 = None.
14 = 9334555 15 = None.
............................... ............................... 99 = 2785240
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(610) การสั่งพิมพขอมูลหมายเลขยอเฉพาะเครื่อง
ขอมูลของหมายเลขยอเฉพาะเครื่อง สําหรับการโทรออกสายนอกในแบบที่ใชหมายเลขยอที่
ไดจากผูใ ชโปรแกรมเขาไป สามารถจะพิมพออกมาทางเครื่องพิมพได โดยจะรายงานออกมาทุกตําแหนง
(0-9) หากไมมีการบันทึกจะรายงานวา None. การสั่งพิมพหมายเลขยอเฉพาะเครือ่ งโดยกดรหัสหมายเลข
[610] จะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ แลวกดหมายเลขเครื่องภายในที่ตองการพิมพ (0001-9999) (หมายเลขใด
ไมเปน 4 หลักใหเติม 0 ขางหนา)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการพิมพหมายเลขยอ สําหรับการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในหมายเลข 124
ใหกดหมายเลขดังนี้
[610] [0][1][2][4] พิมพหมายเลขยอของเครื่องหมายเลข 124
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Extension 0124 Memory :
……...........................................................................................................…
0 = 6191600
1 = 044289645
.
.
.
9 = None

(611) การสั่งพิมพขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมด
ผูใชสามารถสั่งใหเครื่องพิมพขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมดได โดยการกดรหัสหมายเลข [611]
จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหเครื่องพิมพขอ มูลที่บันทึกไวทั้งหมดกดหมายเลขดังนี้
[611] ใหพิมพขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมด
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(612) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอกโดยคนจากหมายเลขภายใน
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน โดยคนจากหมายเลข
ภายในได ซึ่งขอมูลของรายงานที่พิมพจะมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องภายใน (EXTENSION) และสายนอก (CO) ทีใ่ ชโทรออก
- หมายเลขที่กด (จะแสดงไมเกิน 16 ตัว) (DIALED NUMBER)
- วันและเวลาที่เริ่มโทร (TIME AND DATE)
- เวลาทั้งหมดทีใ่ ชโทร (DURATION)
- คาบริการแตละครั้ง
- ชื่อยอจังหวัด (ในกรณีโทรทางไกล)
- จํานวนครั้ง และคาบริการรวม ในการโทรภายในเขตรหัสพื้นที่
- จํานวนครั้ง และคาบริการรวม ในการโทรออกทางไกล-มือถือ
- จํานวนครั้ง และคาบริการรวมทั้งหมด
การโปรแกรมสามารถทําไดโดยการกดรหัสหมายเลข [612] เมื่อไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลว
กดหมายเลขเครื่องภายในที่ตอ งการพิมพ (0001-9999) หรือกด 0000 หมายถึงทุกสายใน
(หมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในหมายเลข 122 ใหกด
หมายเลขตางๆ ดังนี้
[612] [0][1][2][2] ใหพิมพรายงานการโทรออกของเครื่องภายใน 122
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Ext Co
Dial Number
Time
Date
Duration
Billing Local Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 6
2793456
10:54:00 12/05/97 00:01:04
5 0122 3
5141511
11:30:00 15/05/97 00:02:06
5 0122 1 053- 611117
19:32:00 18/05/97 00:01:57
18
MSN
Local Call
= 2
Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1
Times , 18 Bahts
Total Call= 3 Times
Amount= 28 Bahts
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(613) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอกโดยคนจากสายนอก
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของหมายเลขภายในใดๆ ได โดยคนจาก
หมายเลขสายนอกได ซึ่งขอมูลของรายงานที่จะพิมพจะมีรายละเอียดเชนเดียวกับฟงกชั่น 612 การโปรแกรม
สามารถทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [613] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวกดหมายเลขของสายนอกที่ที่
ตองการพิมพ (01-32) หรือ กด 00 หมายถึงพิมพทุกสายนอก

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของ CO. ที่ 6 ใหกดหมายเลขดังนี้
[613] [0][6]
ใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของ CO. ที่ 6
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Co Ext Dial Number
Time Date Duration Billing Local Name
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 0124
6191600
10:30 12/05/97 00:02:06
5
6 0122
2793456
10:54 12/05/97 00:01:04
5
6 0107 043- 221678
11:32 12/05/97 00:02:47
45
KKN
Local Call
= 2 Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1 Times , 45 Bahts
Total Call
= 3 Times
Amount= 55 Bahts

6-12

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

(614) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอก
โดยคนจากหมายเลขภายในและลบขอมูลที่พิมพแลว
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน โดยคนจากหมายเลข
ภายในได โดยมีรายละเอียดการพิมพเหมือนกับฟงกชนั่ [612] แตจะแตกตางกัน เมือ่ พิมพขอมูลในแตละ
Record แลวจะลบขอมูล (Record) ที่อยูในตําแหนงนั้นทันที ซึ่งการโปรแกรมสามารถทําไดโดยกดรหัส
หมายเลข [614] จะไดยินสัญญาณดัง 2 บีฟ แลวกดหมายเลขภายในที่ตองการพิมพ (0001-9999) หรือกด
หมายถึง พิมพทุกสายใน (หากหมายเลขใดไมเปน 4 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในหมายเลข 122 และ
ลบขอมูลที่พิมพแลวทั้งหมด ใหกดหมายเลขดังนี้
[614] [0][1][2][2] พิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครือ่ ง 122 และลบขอมูลที่
พิมพแลว
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Ext Co Dial Number Time
Date Duration Billing Local Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 6
2793456
10:54:00 12/05/97 00:01:04
5
0122 3
5141511
11:30:00 15/05/97 00:02:06
5
0122 1 053- 611117
19:32:00 18/05/97 00:01:57
18
MSN
Local Call
= 2 Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1 Times , 18 Bahts
Total Call
= 3 Times
Amount= 28 Bahts

หมายเหตุ
1. ฟงกชั่น 614 ควรใชทําการพิมพในกรณียายออก หรือจายคาโทรศัพทกรณีเต็มวงเงิน
2. การพิมพในฟงกชั่น 614 อาจจะทําใหขอมูลไมเรียงวันที่กนั (เมื่อพิมพรายงานการใช
โทรศัพทเริ่มจากหองที่ 2 เปนตนไป)
3. เนื่องจากฟงกชั่น 614 (พิมพแลวลบ) จะทําใหไมสามารถกูขอมูลที่ถูกลบไป คืนไดเชน
กรณีกระดาษติดระหวางการพิมพ เปนตน ในทางปฏิบัติจึงแนะนําใหพิมพ 612 กอน แลว
ลบดวย 614 (พิมพอีกหนึ่งรอบหรือปดเครื่องพิมพไว) แลว จึงไปลบหรือเคลียรวงเงินการ
ใชโทรฯของหองที่ตองการตอไป จึงทําใหขอมูลปลอดภัยมากกวา
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(615) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอก
โดยคนจากสายนอกและลบขอมูลที่พิมพแลว
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน โดยคนจากหมายเลข
สายนอกได โดยมีรายละเอียดการพิมพเหมือนกับฟงกชนั่ [613] แตจะแตกตางกันที่เมื่อพิมพขอมูลในแต
ละ Recordแลวจะลบขอมูล (Record) ที่อยูใ นตําแหนงนัน้ ทันที ซึ่งการโปรแกรมสามารถทําไดโดยกดรหัส
หมายเลข [615] จะไดยนิ สัญญาณดัง 2 บีฟ แลวกดหมายเลขของสายนอกที่ตองการพิมพ (01-32) หรือกด 00
หมายถึง พิมพทุกสายนอก (หากหมายเลขใดไมเปน 2 หลักใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของ CO สายที่ 6 และลบขอมูลที่พิมพ
แลวทั้งหมด ใหกดหมายเลขดังนี้
[615] [0][6] พิมพรายงานการโทรออกสายนอกของ CO สายที่ 6 และลบขอมูลที่พิมพ
แลว
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Co Ext Dial Number
Time
Date
Duration Billing Local Name
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 0124
6191600
10:30 12/05/97 00:02:06
5
6 0122
2793456
10:54 12/05/97 00:01:04
5
6 0107 043- 221678
11:32 12/05/97 00:02:47 45
KKN
Local Call
= 2 Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1 Times , 45 Bahts
Total Call
= 3 Times
Amount= 55 Bahts

หมายเหตุ เนื่องจากฟงกชั่น 615 (พิมพแลวลบ) จะทําใหไมสามารถกูขอมูลที่ถูกลบไป คืนได เชน ใน
กรณีกระดาษติดระหวางการพิมพ เปนตน ในทางปฏิบัติจึงแนะนําใหพิมพจากฟงกชั่น 613
กอน แลวลบดวยฟงกชั่น 615 (พิมพอีกหนึง่ รอบหรือปดเครื่องพิมพไว)
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(616) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอก
แบบกําหนดวันที่ โดยคนจากหมายเลขภายใน
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน แบบกําหนดวันที่ได
โดยการกดรหัสหมายเลข [612] ตามดวยหมายเลขตางๆ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ คือ
1. กดหมายเลขภายในที่ตองการพิมพ (0001-9999) หรือกด 0000 หมายถึงทุกสายใน (ถาหาก
หมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)
2. กดหมายเลขวันที่เริ่มตนคนหาขอมูล เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
3. กดหมายเลขเดือนที่เริ่มตนคนหาขอมูล เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
4. กดหมายเลขวันที่สิ้นสุดการคนหา เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
5. กดหมายเลขเดือนที่สิ้นสุดการคนหา เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
6. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหมซึ่ง
รายงานที่พิมพจะมีรายละเอียดเหมือนกับฟงกชั่น 612 ทุกประการ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในหมายเลข 122 โดยเริ่ม
คนหาขอมูลจากวันที่ 10/05 ถึง 20/05 ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[616] [0][1][2][2] [1][0][0][5] [2][0][0][5] ใหพิมพรายงานการโทรออกของเครื่อง
ภายใน 122โดยคนหาขอมูลจากวันที่ 10/05
ถึง 20/05
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Ext Co Dial Number Time Date Duration Billing Local Name
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 6
2793456 10:54:00 12/05/97 00:01:04 5 0122 3
5141511 11:30:00 15/05/97 00:02:06 5 0122 1 053- 611117 19:32:00 18/05/97 00:01:57 18 MSN
Local Call
= 2 Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1 Times , 18 Bahts
Total Call
= 3 Times
Amount= 28 Bahts
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(618) การสั่งพิมพรายงานการโทรออกสายนอกแบบกําหนดวันที่
โดยคนจากหมายเลขภายในและลบขอมูลที่พิมพแลว
ผูใชสามารถสั่งใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน แบบกําหนดวันที่ได
และลบขอมูลที่พิมพแลว โดยการกดรหัสหมายเลข [618] ตามดวยหมายเลขตางๆ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ คือ
1. กดหมายเลขภายในที่ตองการพิมพ (0001-9999) หรือกด 0000 หมายถึงทุกสายใน (ถาหาก
หมายเลขใดไมเปน 4 หลัก ใหเติม 0 ขางหนาจนครบ)
2. กดหมายเลขวันที่เริ่มตนคนหาขอมูล เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
3. กดหมายเลขเดือนที่เริ่มตนคนหาขอมูล เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
4. กดหมายเลขวันที่สิ้นสุดการคนหา เปนหมายเลข 2 หลัก (01-31)
5. กดหมายเลขเดือนที่สิ้นสุดการคนหา เปนหมายเลข 2 หลัก (01-12)
6. กด [#] เพื่อออกจากฟงกชั่นนี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพือ่ เขาสูฟงกชั่นใหม ซึ่ง
รายงานที่พิมพจะมีรายละเอียดเหมือนกับฟงกชั่น 614 ทุกประการ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพรายงานการโทรออกสายนอกของเครื่องภายในหมายเลข 122 โดยเริ่ม
คนหาขอมูลจากวันที่ 10/05 ถึง 20/05 และลบขอมูลที่พิมพแลว ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[618] [0][1][2][2] [1][0][0][5] [2][0][0][5] ใหพิมพรายงานการโทรออกของเครื่องภาย
ใน 122โดยคนหาขอมูลจากวันที่ 10/05 ถึง
20/05
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รายละเอียดของขอมูล
Ext Co Dial Number Time
Date
Duration Billing Local Name
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 6
2793456 10:54:00 12/05/97 00:01:04
5
0122 3
5141511 11:30:00 15/05/97 00:02:06
5
0122 1 053- 611117
19:32:00 18/05/97 00:01:57 18
MSN
Local Call
= 2 Times , 10 Bahts
Long Dis. Call = 1 Times , 18 Bahts
Total Call = 3 Times
Amount = 28 Bahts
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(620) การสั่งพิมพการตั้งเวลาเริ่มบริการและการกําหนดวันหยุดใน 1 ป
ผูใชสามารถสั่งพิมพขอมูลการตั้งเวลาเริ่มบริการทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน (ฟงกชั่น 407)
และการตั้งวันหยุดพิเศษในรอบ 1 ป ทั้ง 50 ตําแหนง (จากฟงกชั่น 406) โดยการกดรหัสหมายเลข [620]

ตัวอยางเชน เมื่อตองการใหพิมพขอมูลการตั้งเวลาเริ่มบริการทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน และการ
การตั้งวันหยุดพิเศษในรอบ 1 ป ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[620] ใหพิมพขอมูลการกําหนดเวลาเริ่มบริการและวันหยุดพิเศษ
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบการพิมพ
Day/Night Time Setting
--------------------------------------------------------------------------------SUN
DayTime = 09:00 NightTime = 17:30
MON DayTime = 09:00 NightTime = 17:30
SAT
DayTime = 09:00
WeekEnd DayTime = 09:00

NightTime = 17:30
NightTime = 17:30

Holiday Setting
01) 01/01
02) 01/06 03) 12/08 04) 23/10 05) 05/12
06) ---07) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50) --------
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(622) การสั่งพิมพประวัติการตั้งโปรแกรมในฟงกชั่นตางๆ ยอนหลัง 80 ครั้งสุดทาย
เมื่อผูใชไดโปรแกรมฟงกชนั่ ตางๆ ไปแลวนั้น และมีความตองการทราบวาไดโปรแกรมใน
ฟงกชั่นใดไวบาง หรือตองการที่จะดูรายการของฟงกชนั่ ที่ถูกโปรแกรมยอนหลัง 80 ครั้งสุดทาย (ฟงกชั่นที่
บันทึกในประวัติการตั้งโปรแกรมนั้น จะเปนฟงกชั่นทีส่ ําคัญๆ โดยเฉพาะที่เกีย่ วของกับระบบ หรือขอมูล
การโทรฯ) สามารถพิมพประวัติการตั้งโปรแกรมได โดยการกดรหัสหมายเลข [622] ขอมูลการโปรแกรม
ตางๆ ที่เก็บไว 80 ครั้งสุดทายก็จะพิมพออกมา

ตัวอยางเชน หากตองการสัง่ พิมพประวัตกิ ารตั้งโปรแกรม 80 ครั้งสุดทาย ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[622] พิมพรายละเอียดโปรแกรม 80 ครั้งสุดทาย
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(623) การสั่งพิมพรหัสแสดงความผิดปกติ ERROR CODE
ตู F-128 จะบอกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวตูออกมาเปนรหัส ( ERROR CODE )
ตางๆกันตามสภาวะของการเกิดขอผิดพลาดขึ้นในระบบ ทั้งนี้จะพิมพออกมาเปนตัวเลข 6 หลัก โดยมี 2
หลักแรกจะบอกถึงระบบการทํางานใดที่มปี ญหาหรือผิดปกติ สวนอีก 4 หลักถัดมาจะเปนตําแหนงที่เกิด
ในหนวยความจําของระบบ ขอมูลที่เกิดขึน้ จะเปนการเตือนใหทราบเบื้องตน ซึ่งในบางครั้งโปรแกรมระบบ
จะจัดการแกไขขอผิดพลาดใหเอง แตในบางครั้งจะตองตรวจดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง ซึ่งหาก
เนิ่นนานไปอาจทําใหมีปญหาในการใชงานระบบตูสาขาฯ ได รหัสของความผิดปกติสามารถสั่งพิมพไดจาก
ฟงกชั่น [623] และติดตอสอบถามไดที่บริษัทจีเนียสฯ (02-6150600) หรือที่ศูนยบริการของ FORTH ทุก
แหง

ตัวอยางเชน สั่งพิมพ ERROR CODE ของการโปรแกรมออกมาดู โดยการกดหมายเลขดังนี้
[623] พิมพ ERROR CODE ของโปรแกรมออกมา
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(624) การสั่งพิมพหมายเลข ACCOUNT CODE
เนื่องจากผูใชสามารถกําหนดหมายเลข ACCOUNT CODE เพื่อการโทรออกสายนอกที่เครื่อง
ภายในใดๆ ก็ได ซึ่งจะทําใหเครื่องนั้นมีความสามารถในการโทรออกสายนอก เปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระบบ ACCOUNT (ฟงกชนั่ 429 และ 430) โดยรายงานที่โทรจะถูกบันทึกไวทหี่ มายเลข EXT ของผูใช
หมายเลข ACCOUNT นั้น การสั่งพิมพหมายเลขผูใช ACCOUNT CODE ทําไดโดยกดรหัสหมายเลข [624]

ตัวอยางเชน ตองการสั่งพิมพหมายเลขผูใช ACCOUNT CODE ทําไดโดยการกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[624] พิมพหมายเลขผูใช ACCOUNT CODE
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
1. ตัวเลข 2 หลักแรก หมายถึงตําแหนงของหมายเลข ACCOUNT มี 99 ตําแหนง (01-99)
2. ตัวเลข 4 หลักถัดมา หมายถึง หมายเลขภายในทีใ่ ชระบบ ACCOUNT CODE
3. ตัวเลข 2 หลักถัดมา หมายถึง ความสามารถในการโทรออกเปนตัวเลข 2 หลัก
(ดูไดจากฟงกชั่น 303 หรือ 304)
4. ตัวเลข 4 หลักสุดทาย หมายถึง หมายเลขรหัสพิเศษของผูที่ใชระบบ ACCOUNT CODE

(625) การสั่งพิมพการฝากสายของหมายเลขภายใน
เมื่อผูใชตองการทราบวาเครื่องภายในแตละเครื่องมีการติดตั้งระบบฝากสาย หรือการตั้งหาม
รบกวนในแบบตางๆ ไวหรือไม ซึ่งสามารถสั่งพิมพได โดยการกดรหัสหมายเลข [625]

ตัวอยางเชน ตองการสั่งพิมพการฝากสายของหมายเลขภายใน ใหกดหมายเลขตางๆ ดังนี้
[625] พิมพการฝากสายของหมายเลขภายใน
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

หมายเหตุ
การใชงานในฟงกชั่นนีจ้ ะตองเปนการพิมพเฉพาะตูเทานั้น ไมสามารถเรียกพิมพขามตูได
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(626) การสั่งพิมพการตั้งกลุมสายนอก
หลังจากที่ไดทําการโปรแกรมการตั้งกลุมสายนอกในฟงกชั่น 209 แลว สามารถที่จะการสั่ง
พิมพผลการโปรแกรมของฟงกชันนีไ่ ดโดยการกดหมายเลข [626]

ตัวอยาง

ตองการตรวจสอบการตั้งกลุมสายนอก ใหแสดง ทางคอมพิวเตอรหรือปริ้นเตอร สามารถ
ทําไดโดยการกดหมายเลขดังนี้
[ 626 ]
สั่งพิมพการตัง้ กลุมสายนอก
[#] ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

รูปแบบของการพิมพ
Group Co :
Co
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group 1 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
Group 2 :
1 2 3 4 5
Group 3 :
1 2 3 4 5
Group 4 :
6 7 8 9 10
Group 5 :
6 7 8 9 10
Group 6 :
11 12 13 14 15
Group 7 :
16
.
.
.
Group 30 :
Group 31 :
Group 32 :

6-20

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

(627) การสั่งพิมพการโปรแกรม CO. ROUTING
หลังจากที่ไดทําการโปรแกรม CO. ROUTING ในฟงกชั่น 201, 229, 230 ไป
แลวสามารถที่จะทําการพิมพคาตางๆ ออกมาตรวจสอบได โดยการโปรแกรมหมายเลข [ 627 ]

ตัวอยาง

ตองการตรวจสอบการตั้ง CO. ROUTING ใหแสดงทางคอมพิวเตอรหรือปริ้น
เตอร สามารถทําไดโดยการกดหมายเลขดังนี้
[ 627 ]
สั่งพิมพการตัง้ CO. ROUTING
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

Route Co
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dial
Connect CutDigit AddNumber
Time1
Time2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 001xx
1
0
xxx
00:00
00:00
02 01xxx
2
2
xxx
07:00
18:00
03 01xxx
3
2
xxx
07:00
18:00
04 01xxx
1
0
xxx
00:00
00:00
05 0xxxx
2
0
xxx
07:00
18:00
06 0xxxx
3
0
xxx
07:00
18:00
07 0xxxx
1
0
xxx
00:00
00:00
08 1xxxx
2
0
xxx
00:00
00:00
09 1xxxx
1
0
xxx
00:00
00:00
10 xxxxx
1
0
xxx
00:00
00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type Co Seek
Type
Seek
Normal
Circular
Rout 2
Circular
Rout 3
Circular
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route Co install
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co
Status
Co
Status
1
Normal
17
Normal
.
.
.
.
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(690) การสั่งพิมพขอมูลของ Data Denine และ Data Except
เมื่อทําการโปรแกรมหมายเลขที่หามไมใหมีการโทรไปหรือหมายเลขที่อนุญาตใหโทรไปได
แลว สามารถที่จะการพิมพรายการที่โปรแกรมออกมาตรวจสอบไดโดยใชฟงกชั่น 690 โดยการกด
หมายเลข [ 690 ]

ตัวอยาง

ตองการตรวจสอบหมายเลขที่โปรแกรมในฟงกชั่น 490 และ 491
[ 690 ]
ตรวจสอบหมายเลขที่โปรแกรม
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(691) การสั่งพิมพสถานะของหอง
ในตูสาขาฯ F-128 เวอรชั่น 1.54 เมื่อมีการเขามาพักของผูอาศัยที่หองใดๆ โดยการ
Check in เขามา จะทําใหสถานของหองเปลี่ยนไปเปนหองที่ไมวาง และจะไมสามารถที่จะทําการ
Check in เขาไปไดอีก ในกรณีที่เราตองการตรวจสอบหองที่วางหรือตรวจสอบความถูกตองของ
สถานะหองตางๆ ก็สามารถที่จะทําการสั่งพิมพสถานะของหองตางๆ ออกมาแสดลทางเครื่องพิมพได โดย
ใชฟงกชั่นหมายเลข [691]

ตัวอยาง

ตองการพิมพสถานะของหองพักสามารถทําไดดังนี้
[ 691 ]
ตรวจสอบหองพักโดยการสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพ
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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(692) การสั่งพิมพตัวชี้ตําแหนงของหมายเลขที่จะโปรแกรมหมายเลขทีเ่ พิ่มมา
ในตูสาขาฯ F-128
กอนที่จะทําการโปรแกรมหมายเลขที่เพิ่มขึ้นมาจะตองทําการ
ตรวจสอบกลุม ของหมายเลขที่จะโปรแกรมลงไปกอนวาจะอยูใ นกลุมใหน
เชน
เปนหมายเลขของ
ตางประเทศ เปนหมายเลขของจังหวัดอะไร กอนที่จะทําการโปรแกรมในฟงกชนั่ 493 สามารถที่จะสั่ง
พิมพมาตรวจสอบไดโดยใชฟงกชั่นหมายเลข[692]

ตัวอยาง

ตองการพิมพตัวชี้ตําแหนงเพื่อจัดกลุมเบอรโทรที่เพิ่มขึ้นใหม
[ 692 ]
สั่งพิมพตัวชี้ตาํ แหนงของกลุมหมายเลขออกทางเครื่องพิมพ
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม

(693) การสั่งพิมพหมายเลขเบอรโทรศัพทที่มีอยูในระบบ
ในตูสาขาฯ F-128 สามารถที่จะทําการโปรแกรมเพื่อสั่งพิมพหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูใน
ระบบของตูทั้งหมดไดโดยการโปรแกรมดวยฟงกชั่นหมายเลข [693]

ตัวอยาง

ตองการพิมพหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูในระบบทั้งหมดของตูสามารถที่จะทําการโปรแกรม
ได ดังนี้
[ 693 ]
สั่งพิมพหมายเลขทั้งหมดออกทางเครื่องพิมพ
[#]
ออกจากฟงกชนั่ นี้ แลวรอสัญญาณ 2 บีฟสั้น 1 บีฟยาวเพื่อเขาสูฟงกชนั่ ใหม
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