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ตอนที ่ 1  สวนประกอบของเคร่ืองดิจิตอล 4035                
                                                                                1           2       3      4            5         6           7 
                                                                                                          

 
  
                                      14                    13           12           11       10        9                  8  

สวนประกอบของเคร่ือง 
1.   Hand set  ( ปากพูด  หูฟง )                                                      2.   ลําโพง 
3.   LED  แสดงเมื่อมีการฝากขอความหรือถูกจองสาย               4.   Key  สําหรับเปลี่ยนหนาหรือ บรรทัด 
5.   Program Key                                                6.   ปุม  Function   ( F1 – F5 ) 
7.    หนาจอแสดงสถานะ                                                8.   ไมโครโฟน ( สําหรับ Handfree ) 
9.   KeyBoard                                                    10.   Fixed Function Key 
11. ตัวเลข  ( Numbering 12  Keypad )                  12.   ปุมตั้ง-ลดเสียง  และ HandFree 
13. LED แสดงการใช  HandFree                              14.   ปุมเปด-ปดปากพูด 

15.   ปุมวางสายเมื่อใช  Handfree 16.   ปุม Program    
 
สวนประกอบชุด  Handfree 
 

 
 
 
Function  Key   ( Sk1-Sk5 ) 

 
                                                            SK1           SK2           SK3           SK4          SK5 
 
 
 
 

ปุม  +  ,   -   สําหรับเพิ่มและลดเสียง เรียกเม่ือสายเขาหรือเพิ่มลดเสียงออกลําโพง 
                     สามารถปรับได   7  ระดับ   
ปุมรูปลําโพง  สําหรับเลือกเสียงเรียกเขา  และเปดเสียงคูสนทนาออกลําโพง 
ปุมรูปคนพูด  สําหรับเปด Handfree เม่ือกด + , - เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงพูดออกลําโพง 
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Fixed  Key 
  
                      แถว 1                             แถว 2          แถว 3                               แถว 4  

 

 
Icon 
รูปแสดง 
การทํางาน 
ของปุม 

  

 
Icon 
รูปแสดง 
การทํางาน 
ของปุม 

 
 

 
 

แถว 1 แถว 2 แถว 3 แถว 4 
วาง วาง วาง วาง 
วาง วาง วาง วาง 
วาง วาง วาง วาง 
วาง วาง วาง วาง 
วาง วาง MAIL ISDN 

วาง วาง REDIAL REDIAL MEMORY 

 
หนาที่ของปุมตางๆ 

ปุมวาง   ปุมที่สามารถกําหนดเปนเบอรภายในหรือสายนอกที่ตองการ 
Mail   สําหรับเขาไปฟงเมื่อมีขอความฝากอยู   ในกรณีที่มีระบบฝากขอความ 
ISDN   ทํางานเมื่อมีสายนอกที่เปน  ISDN  โทรเขามาแลวไมไดรับสาย  เมื่อกดดูจะแสดงเบอรสายนอก 

ที่เรียกเขามา  ซึ่งจะบันทึกได  16  หมายเลข  และสามารถกดปุม OK เพ่ือเรียกกลับไปยังหมายเลขนั้นๆ 
Redial   โทรหมายเลขสุดทายที่โทรออกไป 
Redial Menory โทรหมายเลขที ่ Memory  ไว 

 
รูป  Icon  แสดงการทํางาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปเต็มของ  Icon 
รูปแสดงสายเขา 
รูปแสดงการพักสายนอกหรือสายใน 
รูปแสดงสายที่ถูก  Hold  เรียกกลับเม่ือถึงเวลาที่กําหนด 
รูปแสดงการ Hold สายช่ัวขณะ 
รูปแสดงการใชสายหรือกําลังสนทนา 
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รูปแสดงปุม  Keyboard   
 

 
 หนาที่การใชงาน 

1. Call By Name  ( เม่ือมีการ  Memory  ช่ือและเบอรโทร  สามารถใชคนหาโดย key ช่ือ ) 
2. ใช  Program ช่ือผูใชเบอรภายในแตละเบอรเพื่อแสดงหนาจอสําหรับเครื่อง  digital  
3. ใชสง  Short  Message  ไปยังเครื่องดิจิตอลอื่น  ( ไดเฉพาะรุน 4035 ) 

 
Add on  Module  ( Extension  keypad ) 
 สวนขยายสาํหรบัเพิ่มปุม  Memory เพื่อ  Memory  เบอรภายในเปน  Supervisor  เพื่อแสดงการทํางานของเบอร 
ภายในท่ีอยูในระบบตูโทรศัพทภายในเดียวกัน 

 
 
 
หนาจอปกตขิองเคร่ือง  UA  4035   Set 
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ตอนที ่  2   การโทรหาเบอรภายในและการรับสายจากเบอรภายใน                
2.1   การโทรหาเบอรภายใน 

          2.1.1    กดเบอรภายในที่เปน Digital   ดวยกันและมี  Handfree  สังเกตหนาจอถาข้ึน  และมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร 
        5566    เพื่อรอสนทนา 

 
                                                           sk1                 sk2                sk3                sk4                sk5 
 
ชวงขณะมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร  5566  ถากด 
sk1 ( LS nit ) สําหรับพูดออกลําโพงเคร่ืองโทรศัพทดิจิตอลที่ม ี  HandFree  โดยที่ปลายทางไมตองกดรับสาย 
sk2 ( CallBk ) การจองสายใหเรียกกลับเมื่อเมื่อไมมีผูรับสาย    หรือสายไมวาง เมื่อสังเกตหนาจอขึ้น  Busy  

            
2.1.2    กดเบอรภายในที่เปน Analog  สังเกตหนาจอถาข้ึน  และมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร   3456  เพื่อรอสนทนา 

 
         

  เม่ือปลายทางรับสาย        หนาจอจะแสดงดังรูปลาง     

 
                                                            sk1                 sk2                 
      -    กด sk1   EnqOff  เม่ือตองการพักสายช่ัวขณะหรือโอนสาย และกดซ้ําอีกครั้งเม่ือตองการดึงสายกลับมาสนทนา 
      -    กด  sk2   Camp On    จะเปลี่ยนเปน   Camp     และกดซ้ําอีกครั้งจะกลับมาเปน  Camp On 
     ความหมาย   Camp On    การปดสายเรยีกซอนจากสายอื่นขณะสนทนา  เม่ือตัวเครื่องเปดเปน  Multiline 

ท่ีมี   Line 1  และ  Line 2          หรือปองกันการถูกจองสายแบบรอสาย  ( Suffix 6 ) 
   Camp     การเปดรับสายเรียกซอนเม่ือมีสายอื่นเขามาขณะสนทนา   ท่ี   Line 2 และ สามารถรับ 
   การจองสายจากเบอรอื่น  ( Suffix 6 )   

เม่ือจบการสนทนา   กด  วางสายเม่ือใช  Handfree    หรือวาง  Handset  เม่ือยกหูโทรศัพทคุยปกติ 
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        2.1.3   การโทรเขาจากเบอรภายใน 
เมื่อมีสายเรียกเขาจากเบอรภายใน  3456      หนาจอจะแสดงดังรูป  

 
 
 

เมื่อรับสายโดยกดปุม  Handfree  หรือ ยก  Handset  ขึ้นมารับ     หนาจอจะแสดงดังรูป  

 
                                                            sk1                 sk2                 sk3       
 
      -    กด sk1   EnqOff  เม่ือตองการพักสายช่ัวขณะหรือโอนสาย และกดซ้ําอีกครั้งเม่ือตองการดึงสายกลับมาสนทนา 
      -    กด  sk2   Trace  เพื่อบันทึกเบอรท่ีโทรเขามาจากเบอรภายในและสายนอกท่ีเปน  ISDN     ท่ีไมพึงประสงคเก็บ 

            ไวเปน   Incident  ในระบบ  
      -    กด  sk3   Camp On    จะเปลี่ยนเปน   Camp     และกดซ้ําอีกครั้งจะกลับมาเปน  Camp On   
 

2.1.4   การโอนสายที่กําลังสนทนา ไปยงัเบอรภายในเบอรอื่น 
      กดเบอรภายในท่ีตองการโอนสาย   สังเกตหนาจอถาขึ้น 

กรณีท่ีหนาจอขึ้น  Busy  แสดงวาเบอรปลายทางไมวาง  ใหกด  sk1  ( Enqoff ) ดึงสายกลับ 
กรณีท่ีหนาจอขึ้น  Out of Service  แสดงวาเบอรปลายทาง  ใหกด  sk1  ( Enqoff ) ดึงสายกลับ 
 
จากหนาจอจะเปนการโอนสายไปยังเคร่ือง   Analog   

 
                                                       sk1                 sk2                sk3                sk4                sk5 

   
กด   sk1  ( Enqoff )   ยกเลิกการโอนสาย   เพื่อดึงสายท่ีตองการโอนกลับมาสนทนา 
กด   sk5    ( Transf )   ปุมโอนสาย และวางหูโทรศัพท 
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 จากหนาจอจะเปนการโอนสายไปยังเคร่ือง   Digital  ท่ีมี  Handfree   

 
                                                       sk1                 sk2                sk3                sk4                sk5 

  
กด      sk1  ( Enqoff )  เมื่อตองการดึงสายที่จะโอนกลับ  ( Enquiry  ) 
กด      sk2  ( LS nit )   สําหรับพูดหรือ  Phone  ออกลําโพงเคร่ืองโทรศพัทดจิิตอลที่มี HandFree เบอรที่ตองการจะโอน 
กด       sk5  ( Transf )  ปุมโอนสายวางหูโทรศัพท  

 
หมายเหตุ   เม่ือกดเบอรภายในแลวหนาจอขึ้น  OUT  OF  SERVICE แสดงวาเบอรนั้นถูกตดัออก 
 จากระบบเนื่องจาก  วางสายไมสนิท ,  สายชอต หรือไมไดตอเครื่อง 
 
2.2 การโทรออกสายนอกและการรับสายนอก 
 
2.2.1 การโทรออกสายนอก   

1. กด    Prefix   Code  สําหรับโทรออกสายนอกเชน   9  หรือตัวเลขอ่ืนแลวแตหนวยงาน  หนาจอจะแสดงดังรูป  

 
 

2. กดเบอรปลายทางท่ีตองการ      เมื่อมีสัญญาณเรียกวาง     ชวงรอรับสายหรือเมื่อมีการรับสายแลวหนาจอจะเปล่ียนดังรูปลาง  
 

 
 
3. เมื่อมีสัญญาณเรียกวาง     ชวงรอรับสายและสนทนา  หรือเมื่อมีการรับสายแลวหนาจอจะเปล่ียนดังรูปลาง  

 
     กด    Sk1   ( Enqoff )  ตามดวยเบอรภายในที่ตองการโอนสาย   หรือกด  Sk1  ซ้ําเพ่ือดึงสายกลับ 
     กด    Sk2   ( Park )   เปลี่ยนตําแหนงรับสาย    มี   2 วิธีดังนี ้

                        1.      กดปุม   Park    แลวตามดวย  à  เบอรภายในเชน  1234 ที่ตองการไปรับสาย  à  วางสาย 
  ไปยังเคร่ืองหมายเลข   1234      ยกหูโทรศัพท  à  กด    # 75  à  สนทนา 
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                        2.      กดปุม   Park    à  วางสาย    
  ไปยังเคร่ืองหมายเลข   1234      ยกหูโทรศัพท  à  กด    #75  à  1XXX   à   สนทนา 
หมายเหตุ   เบอร  1XXX คือเบอรที่โทรออก  และกดปุม Park ไว    ( จากขอ  2 ) 

     กด    Sk3   ( Decad )   การเปลี่ยน   Digit  ปุมกดจาก DTMF  เปนระบบ  Pulse  ซึ่งเปนระบบเกา 
     กด    Sk4   ( Camp On )   เหมือนที่อธิบายในหัวขอแรก ๆ 
       กด    Sk5   ( Hold )   ปุมพักสายช่ัวขณะ   กดซ้ําอีกคร้ังเพ่ือดึงสายกลับ 

 
 

2.2.2   เม่ือตองการโอนสายนอกไปยังเบอรภายในอ่ืน           

 
 จากรูปในหัวขอ  2.2.1 
 กด   Sk1  ( EnqOff )  เพ่ือพักสายและกดเบอรภายในที่ตองการโอน   
  
 หนาจอจะเปลี่ยนดังรูป 

  
4. กด    Sk5  ( Transf )  เพ่ือโอนสาย  
5. วางสาย    

 
2.2.2 การรับและโอนสายนอกที่โทรเขามา 

-   เม่ือรับสายนอกท่ีโทรเขามา   หนาจอจะแสดงและการทํางานของเหมือนกันกับรูปบน   และจะโชวเบอรสายนอก 
 ท่ีโทรเขามากรณีท่ีสายนอกขององคการเปน   ISDN             

-   การโอน สามารถกดเบอรภายในท่ีตองการโอนไดเลยโดยไมตองกด  EnqOff      และกดปุม  Transf 
เพื่อโอนสาย        วางหูโทรศัพท 

หมายเหตุ   เมื่อตัด  9  แลวกดเบอรปลายทางที่ตองการตดิตอ ( สายนอกผานเบอรองคการโทรศัพท ) แลวหนาจอขึ้น   NOT  UTRORISED 
                แสดงวา  เคร่ืองของทานไมอยูในระดับที่สามารถโทรออกในกลุมเบอรนั้นๆได 
 
การจัดระดับการโทรออก 

1. โทรไดเฉพาะภายใน 
2. โทรไดเฉพาะภายในและโทรออกไดเฉพาะในเขตจังหวัดพ้ืนที่นั้น 
3. ภายใน  ,  ภายในเขตจังหวัด  และมือถือ 
4. ภายใน  ,  ภายในเขตจังหวัด  ,  มือถือ  และ ตางจังหวัด 
5. ภายใน  ,  ภายในเขตจังหวัด  ,  มือถือ  ,  ตางจังหวัด    และตางประเทศ 
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2.3 การจองสายและการเรียกกลับเม่ือถูกจองสาย 
2.3.1     การจองสายแบบสัญญาณเรียกไมวาง    เมื่อโทรไปยังเบอรภายในแลวไมวาง 

 
sk2 

 กด  sk2  ( CallBK )    และวางสาย 
 
 เมื่อปลายทางวางสาย     ก็จะมี   RingBack   เรียกมายังเคร่ืองที่ทําการจองสายกอน     โดยหนาจอจะขึ้น   “ Call Back in 

Progress ”     เมื่อรับสายแลวจะม ี  RingBack   เรียกไปยังเคร่ืองที่ถูกจองสายโดยหนาจอจะแสดงขอความเหมือนเคร่ือง 
ที่การจองสาย        เมื่อปลายทางรับสายก็สามารถสนทนาและยกเลิกการจองสายในตัว    
   
2.3.2     การจองสายแบบสัญญาณเรียกวาง    เมื่อโทรไปยังเบอรภายในแลวไมมีผูรับสายในขณะนั้น 

 
sk2 

 กด  sk2  ( CallBK )    และวางสาย 
  
 โดยปกติถาจองสายเคร่ืองที่เปน   Analog       เคร่ืองอนาลอกที่ถูกจองสายเมื่อยกหูโทรศัพทขึ้นมาจะมีเสียงพูดในโทรศัพท    

“หากตองการยกเลิกใหเรียกกลับกรุณากด  #67”    ถาไมกดอะไรในเวลานั้นก็จะมี  RingBack เรียกมายังเบอรที่จอง 
สาย และจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสนทนากันระหวางเคร่ืองที่จองและเคร่ืองที่ถูกจอง     แตถากด  #67  ก็เปนการยกเลิก 
การเรียกกลับของเคร่ืองอนาลอก 

   
 2.3.3     การยกเลิกหรือเรียกกลับเม่ือถูกจองสาย 

เมื่อเคร่ืองถูกจองสาย  จะมไีฟสีเหลืองกระพริบ   และทีปุ่ม  Mail  จะมีแถบสีดําปรากฎอยู 
กดปุม    Mail   สังเกตุหนาจอ 

  
                                               sk1                 sk2                sk3                sk4              sk5 

 
 จากรูปในหัวขอ   2.3.3   เมื่อกดปุม  Mail  ถาไมมีการจองสาย  จะแสดงเฉพาะ   Text และ Voice 
เมื่อมีการจองสายจะขึ้นมา  1 Msg   ที่   CallBk 
  

กด  sk 2  Callbk   หนาจอจะเปลี่ยนดังรูป 
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                                                            sk1                 sk2                sk3                sk4              sk5 
 
 กด  sk1  Save      หนาจอกลับสูปกต ิ  ซึ่งการถูกจองสายยังคงอยูเหมือนเดิม  
       กด  sk2  Recall  เปนการเรียกกลับไปยังเบอรทีจ่องสาย  ในรูปจะเปนเบอร  5566  
 กด  sk3  Back    หนาจอกลับสูปกต ิ  และเปนการยกเลิกการจองสายโดยอัตโนมัต ิ  
 
ตอนที ่  3   การทําฟงคช่ันพิเศษ                
3.1 การต้ังเสียงเรียกเขา    และปรับระดับความดังของเสียงเรียกเขา 
 
 กดปุมรูปลําโพง      หนาจอจะแสดง     

 
                                                            sk1                 sk2                sk3                sk4               
  sk1    Down   ลดเสียงเรียกเม่ือสายเขา 

sk2    Up       เพิ่มเสียงเรียกเม่ือสายเขา 
sk3    Prev     เปลี่ยนเสียงเรียกเม่ือสายเขาโดยเลื่อนไปหนา 
sk4    Next     เปลี่ยนเสียงเรียกเม่ือสายเขาโดยเลื่อนยอนกลับ 

 เม่ือไดเสียงท่ีตองการ   กดปุมรูปวางสาย    
 
3.2 รายละเอียดและสวนประกอบเม่ือกดปุม  I      
  กดปุม         หนาจอจะเปลี่ยนดังรปู 

 
                                                            sk1                 sk2              sk3                sk4                sk5             
 
 Sk1  (Consult )    สวนประกอบเมื่อเขาเมนูนี้คือ 
  Key             เมื่อตองการดูรายละเอียด  ช่ือปุมตางๆของตัวเคร่ืองทั้งหมดจะแสดงหนาจอเมื่อกดปุมที่ตองการตรวจสอบ )  
  Call         จะแสดง  Code สําหรับเรียก  Operator   และสายนอก  
  Service        การทํา  Function  พิเศษในระบบ 
  Menu         สําหรับยอนกลับออกมา 
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 Sk2  ( Prog )         สวนประกอบเมื่อเขาเมนูนี้คือ 
  Melody      สําหรับเปลี่ยนเสียงเรียกเขาไดทั้งหมด  16  เสียงและปรับระดับความดังของเสียงเหมือนหัวขอ  3.2 
  Keys        สําหรับทําโปรแกรมปุมที่วางอยู   ซึ้งจะกลาวในหนาถัดไป 
  Displ        การปรับความเขมความสวางหนาจอ  LCD  โดยกด  +  เพ่ือเพ่ิมหรือ  -   เพ่ือลดความเขม 
  Passwd       การเปลี่ยน   Password  ประจําเคร่ือง   โดยปกติทุกเบอรที่มีอยูในระบบจะเปน  0000  ทั้งหมด 
  Assoc         การกําหนดเบอรภายในที่จะใหไปดังเมื่อมีสายเขา   หลังจากที่เบอรของทานไมมีผูรับสายภายใน  20 วินาท ี 
 

 Sk3  ( WhoAmI )    สําหรับดูเบอรของเคร่ืองนั้นๆ   
 

 Sk4  ( Lang )        กําหนด ภาษาของตัวเคร่ือง   โดยปกติจะเปน    GB  (  ภาษาอังกฤษ   )  , F  (  ฝร่ังเศส ) 
 Sk5  ( Test )          สําหรับทดสอบจอ  LCD  ท้ังหมดรวมท้ังเสียงเรียกเขาท่ีตั้งไว 
 
การทํา   Program   ปุมจากหัวขอ  3.2   
 
 กดปุม          à  เลือก    Program     à    เลือก  Keys 
 จาก  Menu  Program   เมื่อกด  Sk2  หนาจอจะเปล่ียนดังรูป 

 
                     Sk1               Sk2               Sk3                Sk4               Sk5  
 

Empty   =  ปุมทีว่าง  ยังไมไดทําการ  Memory  สามารถเลือกปุมที่ตองการได  45  เลขหมาย 

 
       sk1                sk2                  sk3              sk4                sk5           

      ใชลูกศรเลื่อนขึ้น  ลง  ซาย  ขวา  คูกับการเลือก  Memoy  ตั้งแต  1-45  วาตองการจะ  Memory  ปุมใด  
       การใชลูกศรเลื่อนหนาจอดังนี้ 

 
      Curser  จากการกดลูกศร แสดงการเจาะจงบรรทัดท่ีตองการ     และกด  Sk 1  -  Sk 5  เพื่อเลือก  Empty 

     ท่ีตองการทํา   Memory ช่ือและเบอรโทร 
 
 เมื่อเลื่อนลูกศรไปดานขวา    1  คร้ัง จะเปนปุม  6  -  10  ตามรูปบน  และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเปน   11 – 15  ตามรูปลาง 
 เมื่อเลื่อนลูกศรไปดานขวา    2  คร้ัง จะเปนปุม  16 - 20  ตามรูปบน  และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเปน   21 – 25  ตามรูปลาง 
 เมื่อเลื่อนลูกศรไปดานขวา    3  คร้ัง จะเปนปุม  26 - 30  ตามรูปบน  และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเปน   31 – 35  ตามรูปลาง 
 เมื่อเลื่อนลูกศรไปดานขวา    4  คร้ัง จะเปนปุม  36 - 40  ตามรูปบน  และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเปน   41 – 45  ตามรูปลาง 
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เลือกปุมที่ตองการทําโปรแกรม    
à เลือกกด   SK1 – SK5    
à          กําหนดเบอรที่ตองการเชน     2345   ( เบอรภายใน ) หรือ    9018887777  (  9 ตัวแรกคือ  Code ตัดสายนอกตามดวยเบอรมือถือ  
       018887777    ที่ตองการ      
à     กด  Apply      
à    ใสช่ือเปนภาษาอังกฤษ โดยกดจาก  Keyboard  ดานลาง 
 Rubout   =    เมื่อพิมพผิดเปนการลบทีล่ะตวั    จากขวาไปซาย 
 Delete    =    เมื่อตองการลบช่ือที่พิมพทั้งหมด   
à     กด  Apply          
à    กด  Back  เพ่ือเลือกปุมที่ตองการทาํ   Program  ตอ          ถาตองการออกใหกด    Menu  หรือกดปุมวางสาย 
 
เม่ือตองการแกไขเบอรและช่ือ 
 
  กดปุม     I    à   Prog   à   keys   à   เลือกปุมที่ตองการแกไข  ( sk1-sk5 )  à   Number   à   ใสหมายเลขที่ตองการ 
 
à    Apply    à   ใสช่ือที่ตองการ  à  Apply  
 
เม่ือตองการแกไขช่ือ 
 
กดปุม     I    à   Prog   à   keys   à   เลือกปุมที่ตองการแกไข  ( sk1-sk5 )  à   Mnomo   à   ใสช่ือที่ตองการ  à  Apply  
 
เม่ือตองการลบ 
 
กดปุม     I    à   Prog   à   keys   à   เลือกปุมที่ตองการแกไข  ( sk1-sk5 )  à   Delete 
 
 
การใชงานปุมที่ทําโปรแกรม 

 
 

       กดปุมเลือ่นขวา  หนาจอจะเปลี่ยนดังรูปลาง 
 

 
 
 
กดลูกศรเลือกช่ือท่ีตองการติดตอและกด  sk1  หรือ  sk5  ท่ีตรงกับช่ือ  และสังเกตปกบรรทัดซายขวาใหตรงโดยกดลูกศร 
ข้ึนบน   ลงลาง     เม่ือกด  sk  แลวจะเรียกไปยังหมายเลขบันทึกไวทันที 
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การทํา   Program   ปุมวางจากรูปดานลาง  
   

 
   
ขั้นตอนการทําโปรแกรม 
 

  กดปุม        à   Prog   à   keys   à   เลือกปุมที่ตองการ   à  ใสหมายเลขที่ตองการ  à    Apply     
 
การใชงาน 
 
  กดปุมที่ทํา  Program ไว      à   รอสนทนา 
 
3.3  การสง   Short   Message   ระหวางเคร่ืองดิจิตอลรุน  4035 กับ 4035   
    เปนการสงขอความสั้นๆ  ระหวางเครื่องดิจิตอล  4035  และตองเปด  Licencse  จึงสามารถทําได 
 
การสง  Short  Message   
 
กดปุม      à   Text   à  Send  à  Extension  ( เบอรท่ีตองการสงขอความ ) à   Valid 
         เลือก     FixMsg   =  Message  ท่ีมีอยูแลวไมสามารถแกไขได     
            PrgMsg   =   Message  ท่ีมีอยูแลว   และสามารถกําหนดเวลา  วันท่ี  สําหรับนัดหมาย    
        My Msy   =   การพิมพ  Message  ท้ังหมดข้ึนมาเองตามความตองการ ( 127 ตัวอักษร ) 
กด     Valid    à    วางสาย     ขอความจะถูกสงไปยัง  Extension นั้นๆ 
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การเรียกดูขอความเม่ือถูกสงกลับ    (  มีไฟ   Message  กระพริบ  ) 
กดปุม      à   Text   à  Read   

 
      sk1             sk2            sk3             sk4            sk5 
 
 หนาจอจะแสดง      2001   =    เบอรที่สงขอความมายังเคร่ืองของเรา 
   Save      เพ่ือเก็บขอความ   ไฟ  Message จะยังคงอยู 
   Scroll  เพ่ือดูขอความ 
   Answer สงขอความตอบกลบั 
   Recall  เรียกกลับไปยังหมายเลข  2001 
   Back  กลับสูเมนูกอนหนา 
 
 ตอนท่ี   4   Prefix Code  และการใชงาน               

 
#60 สําหรับการฝากสายทันที   กรณีที่ตองการใหผูอื่นรับสายแทนหรือยายไปรับอีกจุดหนึ่ง    เมื่อไมอยูที่โตะทํางาน 

  วิธีการใชงาน 
ยกหู     à    กด  #60    à  เบอรที่ตองการใหไป   à   วางสาย 

  (  เมื่อมีสายเขามาจะไปดงัที่เบอรที่ตองการทนัที  ) 
 

#61 สําหรับการฝากสายเม่ือไมวาง   กรณทีี่ตองการใหผูอื่นรับสายแทนกรณทีีเ่ราใชสายอยู   ( ตองปด MultiLine ดวย ) 
  วิธีการใชงาน 

ยกหู     à    กด  #61    à  เบอรที่ตองการใหไป   à   วางสาย 
  (  เมื่อมีสายเขามาจะไปดงัที่เบอรที่ตองการเฉพาะกรณไีมวาง   ) 
 

#62 สําหรับการฝากสายเม่ือไมมีผูรับสาย   กรณีที่ตองการใหผูอื่นรับสายแทนกรณีที่เราไมอยู     โดยจะเรียกท่ีเครื่องเราประมาณ 
 20  วินาที  เม่ือไมมีผูรับสายก็จะไปดังตามท่ีเรากําหนด 

  วิธีการใชงาน 
ยกหู     à    กด  #62    à  เบอรที่ตองการใหไป   à   วางสาย 

  (  เมื่อมีสายเขามาจะไปดังเบอรแรกกอน     เมื่อไมมีผูรับสายก็จะไปดังตามทีต่องการ  ) 
 

#63 สําหรับการฝากสายเม่ือไมวางและไมมีผูรับสาย     หมายถึงการรวม   #61  และ  #62    ( ตองปด MultiLine ดวย ) 
  วิธีการใชงาน 

ยกหู     à    กด  #63    à  เบอรที่ตองการใหไป   à   วางสาย 
  (  เมื่อมีสายเขามาจะไปดงัที่เบอรที่ตองการกรณไีมวางทันทีและ  ถาเบอรนั้นวางจะเรียกประมาณ  20 วินาทีถาไมรับสายจะไปดัง 

ตามทีก่ําหนด   ) 
 

#64 สําหรับยกเลิกการฝากสายทั้งหมด     ตั้งแต   #60   -   #63 
  วิธีการใชงาน 

ยกหู       à     กด  #64    à   วางสาย 
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#59 สําหรับเปล่ียนรหัส  4  ตัว   เมื่อใช  Padlock   จะตองใส   Password   ทุกคร้ัง   ซึ่งรหัสเดิมของทุกเบอรภายในจะเปน
ศูนย  4  ตัว  

  วิธีการเปล่ียนรหัส 
ยกหู     à      กด  #59    à    กดรหัสเกา  4  ตัว    à   กดรหัสใหม 4  ตัว ( 2 คร้ัง )  à    วางสาย 

 
#72 สําหรับรับสายแทนกันนอกกลุมใชในกรณีที่เมื่อมีกระดิ่งเรียกเบอรขางเคียง  แตไมอยากเดินไปรับสายก็สามารถกดรับสายจาก

เคร่ืองของเราเอง 
  วิธีการใชงาน 

ยกหู     à      กด  #72    à    เบอรที่ถูกเรียก   à   สนทนา 
 

#73 สําหรับรับสายแทนกันในกลุม ( ตองจัดกลุมใน  Program User กอน )   
ใชในกรณีที่เมื่อมีกระดิ่งเรียกเบอรขางเคียง  แตไมอยากเดินไปรับสายก็สามารถกดรับสายจากเคร่ืองของเราเอง 

  วิธีการใชงาน 
ยกหู     à      กด  #73    à   สนทนา 
 

#75 การยายจุดรับสายนอก    ( Park Call / Retrieve )   
เมื่อตองการเปลี่ยนจุดรับสายนอกขณะสนทนา     

  วิธีการใชงาน 
ขณะสนทนา      à      กด  #75    à   วางสาย 
 

ไปที่เคร่ืองโทรศัพทเคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่ที่ตองการรับสาย    
ยกหู     à      กด  #75    à   เบอรทีท่ําการ  Park สาย   à   สนทนา 
หรือ 
ขณะสนทนา      à      กด  #75    à   เบอรที่ตองการไปรับ   à  วางสาย 
 

ไปที่เคร่ืองโทรศัพทหมายเลขนั้น ๆ  ที่เราระบุการ Park สาย    
ยกหู     à      กด  #75    à   สนทนา 

 

#80 สําหรับ  Lock  โทรออก   กรณีที่ไมตองการใหผูอื่นใชเคร่ืองโทรศัพทเราเพ่ือโทรออกสายนอก จะตองรูระหัสผาน  จึงจะ
สามารถโทรออกโดยเคร่ืองเราได  

  วิธีการลอกเคร่ือง 
ยกหู     à    กด  #80     à   วางสาย 
 
การโทรออกผาน  PADLOCK 
ยกหู    à   กด  9  (Code ตัดสายนอก)   à   กด 0000   (รหัสผานกดศูนย  4  ตัว)   à  จะได  DialTone ของ TOT 
ก็สามารถกดเบอรปลายทางได 

   
วิธีการปลดลอกเคร่ือง 
ยกหู     à      กด  #80     à    กดรหัส  4 ตัว    à    วางสาย 

 
#78 หามรบกวน    ( Do not  Disturb )   

เมื่อตองการปดเคร่ืองโดยไมตองการใหมีสายโทรเขามา    
ยกหู     à      กด  #78    à   รหัสประจําเคร่ือง  à   วางสาย 
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#78 ยกเลิกการหามรบกวน    ( Do not  Disturb )   
เมื่อตองการปดเคร่ืองโดยไมตองการใหมีสายโทรเขามา    
ยกหู     à      กด  #78    à   วาง 

 
#81 สําหรับต้ังเวลาปลุกเพื่อเตือนเวลานัดหมาย   

  วิธีการใชงาน 
ยกหู     à      กด  #81    à    XX  :  XX   ( ช่ัวโมง  2  หลัก  และนาที  2   หลัก  ) à   วางสาย 
เมื่อถึงเวลากําหนด  จะมีสัญญาณกระดิ่งเรียก   เมื่อยกหูก็จะยกเลิกการปลุก 

#82 สําหรับยกเลิกการต้ังปลุกกอนกําหนด   
  วิธีการใชงาน 

ยกหู     à      กด  #82    à    วางสาย 
 

#87 การยืมความสามารถในการโทรออก    ( Substitution )   
เมื่อตองการโทรออกเรงดวนโดยไมตองกลบัไปที่โตะ   สามารถยืมความสามารถในการโทรออกจากเคร่ืองของเราเองที่เคร่ืองใดกไ็ด 
แตระดับการโทรออกขึ้นอยูกบัหมายเลขภายในที่ถูกยืม       และระบบ  Billing การคิดเงินจะแสดงหมายเลขที่ถูกยืม 

  วิธีการใชงาน 
กด  #87    à   หมายเลขภายในที่ตองการยืมความสามารถ   à   รหัสผานประจําเคร่ือง  4 ตวัที่ถกูยืม  à   9  ( code 
ตัดสายนอก ตามดวยหมายเลขปลายทาง    à   สนทนา 

 
การประชุม   3  สาย 

  การใชงาน 
  à      เคร่ือง        A  โทรหา     B   รอเคร่ือง   B รับสาย 
  à     เคร่ือง        A  โทรหา     C    (  เคร่ือง  B  จะถูกพักสาย )    เมื่อเคร่ือง   C    รับสาย  
  à     กดเลข      3    สนทนาสามสายพรอมกัน 
 
 Call  By  Name 
  การเรียกเบอรภายในโดยกดปุมที ่  Keyboard  ซึ่งตองทํา  Program  ช่ือใน  Directory name  ของเบอรภายในแต 

ละเบอรกอน 
 
วิธีการกด  
กดตัวอักษร เชน  ช่ือ  2  หลัก    à       กดปุมลูกศรขึ้นลง   (  ติดกับปุม  spce )เพ่ือเลื่อนหาช่ือที่ตองการ  กรณีที่ช่ือตวหนาซ้ํากัน 
à    กด  Enter  เพ่ือเรียกเบอรนั้นๆ ที่ตองการ   à   สนทนา    

 
ความหมายและการใชงาน 

 

 
 

      =     อักษรตัวเล็ก  -  ตัวใหญ 
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      =    Enter   
     =    ใชคูกับปุมอื่นเพื่อกดตัวอักษรสีฟา 
  =    ลบตัวอักษรทีละตัว 
     =    Spacebar  เวนชองวาง 

  =    เลื่อนข้ึนบน      หรือไปทางซายตองใชคูกับปุม Ctrl 

    =    เลื่อนลงลาง      หรือไปทางขวาตองใชคูกับปุม Ctrl 
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