ั
คูม
่ อ
ื การใชง้ านโทรศพท์
PANASONIC รุน
่ KX-TA308/616

PANASONIC รุ่ น KX-TTA308/616 ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็
น กรุ่ นใหมม่ ที่เพียบพร้ อมด้ วย
ประสิทธิภาพมากมาย สาานารถขยายได้ด้ ถงึ 6 สายนอกก 24 สายภายในน โดยเพิ่มแผงววงจร มี
แผงวงจรตตอบรับอัตโนมัติติ แสดงหมายเลลขโทรเข้ า( Calller ID: ขึ ้นอยูก่กับั ชุมสาย ) พิมพ์
ม ข้อมูลการใช้ช้
งานโทรศัพท์
พ ออกมาได้ เลย ต่อดนตรี เสียงพั
ย กสายภายนนอก การใช้ งานนใกล้ เคียงกับรุ่นกลาง
น
KXTD1232 ความคงทนอยู
ค
ใ่
ในระดั
บที่ใช้ ได้ แต่มีข้อแม้ วา่ การเดิ
ก นสายภายในต้ องไม่มีปั ญหาเพราะ
สัญญาณ KEY จะตัดถ้ าสายช๊
ส อต ( ลัดวงจร
ว ) ...!!!
หมายเลขภายยใน

Inteer Office Calling

หมายเลขภภายใน 2 หรื อ 3 หลัก

Outtward Dialing
Auttomatic Line Access
A
โทรอออกสายนอกไม่ระบุ
ร คสู่ าย

Inddividual Line Access
A
โทรออกสายนอกระบุคู่สาย
ถึง

Auttomatic Call back
b Busy
Forr Outside Calls จองสายนอกกเมื่อกด " 9 " ," 81-86 "เพื่อโททรออกแล้ วสายไม่วา่ ง
ถึง
หรื อ
Forr Intercom Calls จองสายภายในเมื่อโทรไปแล้ วสายไม่วา่ ง
หมายเลขขภายใน 2 หรืรื อ 3 หลัก

Lasst Number Reedial

เรี ยกหหมายเลขครัง้ สุดท้
ด ายที่กด
หอ
หรื

Diaal Call Pickup

Direected Call Picckup

ตัดรับสายแททนเครื่ องอื่น เมื่อมีเสียงเรี ยกเข้ข้ า

ตัดรับสายแทนเครื่ องอื
ง ่น เมื่อมีเสียงเรี
ง ยกเข้ า ระบุหมายเลขที
ห
่ต้องงการรับสายแทน
หมายยเลขภายใน 2 หรื อ 3 หลัก

Calll Park Retrievve
To Park a Call วิธีธีการพักสายที่กํกาลังสนทนา

To Retrieve a Paarked Call At Any
A Extensionn รับสายที่พกั ไว้ว้ จากเครื่ องไหนนก็ได้ ต้ องจําว่าพั
า กสายไว้ ที่หมมายเลขอะไร
หมายเลขภายในน ที่พักสายไว้

Calll on Hold

การพักสายและเรี ยกสายทีที่พกั คืน หลังจาากคุยกับสายแรรก

Connference

ประชุมทางโโทรศัพท์ 2 สายยนอก 1 สายภายใน หลังจากพูดกับสายแรกก

Calll Tranfer

โอนสาย ธรรมดา
หมายเลขภายใใน 2 หรื อ 3 หลั
ห ก

Pagge All Extensions

Paggeing Group

ประกาาศเรี ยกออกลําโพง
า ของเครื่ อง Keytelephonne ทุกเครื่ อง

ป
ประกาศเรี
ยกอออกลําโพง ของเครื่ อง Keytelephone แบ่งเป็ นกลุ
น ม่ (ต้ องProogram กลุม่ ก่อน
อ )
ถึง
กลุม่ 1 ถึงกลุ
ง ม่ 8

Paggeing Answerr

ต บการประกาศเรี ยก
ตอบรั

Diaal Call Pickup Deny
กรณ
ณีมีสายเข้ าไม่ต้ต้องการให้ เครื่ องอื
อ ่นตัดรับสายยแทน ตัดรับแททนด้ วย รหัส 400 ไม่ได้

ยกเเลิก

Data Line Security
เมื่อใช้ สายจะไม่มีเสียงแทรกจากการเรี ยกไม่วา่ กรณีใดๆ ใช้ เมื่อต่อ Modem

ยกเลิก

บันทึกเลขหมายย่อลงใน ปุ่ ม 0-9

Personal Speed Dialing - Store

หมายเลขโทรศัพท์

ถึง
Personal Speed Dialing

โทรออกโดยใช้ เลขหมายย่อ
ถึง

Call Waiting Set

ตังรหั
้ สเพื่อให้ สามารถรับสายเรี ยกซ้ อนได้

Out Side calls-Set ถ้ ามีการตังรหั
้ สนี ้แล้ ว เมื่อมีสายนอกเรี ยกเข้ าหรื อมีการโอนสายนอกเข้ ามา จะมีเสียงเตือน ให้ กดแป้นวางสาย
แล้ วปล่อย เพื่อรับสายที่ 2 กดแป้นวางสายเพื่อพูดสลับไปมา ระหว่าง 2 สาย

ยกเลิก

Intercom calls-Set ถ้ ามีการตังรหั
้ สนี ้แล้ ว เมื่อมีสายในเรี ยกเข้ าหรื อมีการโอนสายในเข้ ามา จะมีเสียงเตือน ให้ กดแป้นวางสายแล้ ว
ปล่อย เพื่อรับสายที่ 2 กดแป้นวางสายเพื่อพูดสลับไปมา ระหว่าง 2 สาย

ยกเลิก

Call Forwarding

โอนสายไปยังหมายเลขอื่น

All Calls ทุกสาย ที่โทรเข้ ามายังเครื่ องที่ตงรหั
ั ้ สไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่ องปลายทาง
หมายเลขภายใน 2 หรื อ 3 หลัก
Busy/No Answer ทุกสาย ที่โทรเข้ ามายังเครื่ องที่ตงรหั
ั ้ สไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่ องปลายทาง ก็ต่อเมื่อเครื่ องนัน้ ไม่วา่ งหรื อไม่มีผ้ ู
รับสายภายใน 30 วินาที
หมายเลขภายใน 2 หรื อ 3 หลัก
To Outsite Line ทุกสาย ที่โทรเข้ ามายังเครื่ องที่ตงรหั
ั ้ สไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่ องปลายทางซึง่ เป็ นหมายเลขภายนอก
หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก
Do not Disturb ห้ ามรบกวน ถ้ ามีผ้ โู ทรเข้ าสายจะไม่วา่ ง

ยกเลิก Call Forwarding&Do not Disturb

ป้องกันการโทรออก เมื่อตังรหั
้ สนี ้เครื่ องไม่สามารถโทรออกสายนอกได้

Electronic Station Lockout

ข้ อควรระวัง ห้ ามลืมรหัสลับเด็ดขาดเพราะเครื่ องจะถูก Lock การโทรออก ไม่ สามารถแก้ ไขได้
รหัสลับ 4 หลัก กดรหัสลับซํา้ อีกครั ง้
ยกเลิก
รหัสลับ 4 หลัก

Message Waiting

ฝากเครื่ องบอกว่าโทรมาหา ทําหน้ าที่แสดง ไฟ message บอกเครื่ องปลายทาง

ใช้ ได้ กบั เครื่ องปลายทางที่เป็ นเครื่ อง Key Telephone เมื่อมีการฝาก message ไปยังเครื่ องปลายทาง ปุ่ มเครื่ องปลายทาง จะมีไฟแดง
ค้ าง เมื่อเครื่ องปลายทางกดปุ่ มนันก็
้ จะเป็ นการโทรกลับมายังเครื่ องที่ฝาก massage
หมายเลขภายใน 2 หรื อ 3 หลัก
ยกเลิก จากเครื่ องต้ นทางที่ทําการฝาก
หมายเลขภายใน 2 หรื อ 3 หลัก
ยกเลิก จากเครื่ องปลายทางที่มีไฟ message ติด

Station Program Clear

แก้ อย่ างไรก็ไม่ หาย กดเลขนีจ้ ะยกเลิกการตัง้ รหัสต่ างๆ

