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คุณลักษณะเฉพาะ :
• ตรวจสอบ DATA แล้วเตือนด้วยเสี ยงและLED
• ข้ามการเตือน DATA
• ตรวจสอบ DC VOLTAGE ใน 3 ระดับ แล้วเตือนด้วยเสี ยงและLED
• Monitor แบบ High Impedance ไม่รบกวนบริ การ Voice / Data
• Touch’n Test : การเปลี่ยนคู่สายและทดสอบโดยไม่ตอ้ งกดปุ่ ม.
• Handfree
• DSL Filter ยกหูเข้าสู่ การทํางานของโทรศัพท์โดยไม่รบกวนบริ การ Data.
• โทรออกได้ 2 ระบบ DTMF / Pulse
• 12 number speed dial memory, 1 Last number redial , Hook flash, Pause,
Microphone mute.
• ปรับระดับเสี ยง Speaker and Receiver ได้
• วัดค่า DC Line voltage .
• ตรวจสอบขั้ว TIP-RING
• มีการเตือนเมื่อแบตเตอรี่ ต่าํ
• สายเทสคอร์ดพร้อมปากคีบแบบ Bed-of-nails and piercing pin.
• ภายนอกออกแบบป้ องกันสภาวะอากาศ IEC IP67
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สัญญลักษณ์ ท่ ใี ช้ เกี่ยวกับข้ อมูลสําคัญและความปลอดภัย
สัญญลักษณ์ต่อไปนี ้จะใช้ ในคู่มือเล่มนี ้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ งานและเครื่ องมือ
อันตรายอย่างมากและมีความเป็ นไปได้ ที่จะ

WARNING

เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ งานและ
เครื่ องมือ
ไม่ปลอดภัยและมีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิด

CAUTION

ความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ งานและเครื่ องมือ

IMPORTANT

ข้ อมูลสําคัญเพื่อให้ เครื่ องมือคงสภาพการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ อมูลความปลอดภัย
1. เครื่ องมือใช้ สําหรับวัดมาตราฐาน IEC Measurement Category I. โดย CAT I ออกแบบให้
ป้องกัน transients on circuits ที่ไม่ใช่การต่อหรื อสัมผัสกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักโดยตรง.
2. ห้ ามต่อเครื่ องมือโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่า 118 VDC.
3. ห้ ามใช้ สายเทสคอร์ ดหากมีการชํารุด.

WARNING
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ข้ อมูลสําคัญ
1. เครื่ องจะต้ องติดตังแบตเตอรี
้
่ 9 โวลท์ ก่อนการใช้ งาน
2. ถ้ ามีความจําเป็ น , ให้ ตงค่
ั ้ าเครื่ องกลับไปเป็ น default จากผู้ผลิต. ดูหน้ า 14.

IMPORTANT
คําอธิบายลักษณะภายนอก
Speaker

Top keys
Handfree Mic.

Receiver

Belt clip

Battery
compartment

Handgrip keys
Test clip

Handset Mic.

Figure 1.
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Top keys

Figure 2.

Handgrip keys

Figure 3.
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การใช้ งาน
เริ่ มต้ นใช้ งาน
เครื่ องสามารถเริ่มใช้ งานได้ จาก 2ปุ่ มเท่านั ้นคือ

TALK

หรื อ

MON

, กด TALK เครื่ องจะเข้ า

โหมด ทดสอบสายและเข้ าสู่การทํางานของโทรศัพท์, กด MON เครื่ องจะเข้ าโหมดmonitor
สัญญาณเสียงในสาย.
หลังจากกดปุ่ มใดแล้ ว, ถ้ ากดปุ่ มเดิมซํ ้าเครื่ องจะปิ ด, ถ้ าเปลี่ยนไปกดอีกปุ่ มหนึง่ เครื่ องจะ switch ไป
ที่โหมดการทํางานนั ้น.
ตัวอย่าง: กด MON (ได้ ยนิ เสียงสัญญาณคล้ าย data ในคู่สาย) -> กดTALK (เครื่ องเตือนว่ามี Data
ด้ วยเสียงเตือนและไฟ LED)-> กด TALK (เครื่ องปิ ดและมีเสียงสัญญาณปิ ดเครื่ อง low tone beep)

ทดสอบสายและเข้ าสูก่ ารทํางานของโทรศัพท์
ผู้ใช้ งานจะต้ องต่อเครื่ องกับสายที่จะทดสอบด้ วยปากคีบ Test Clipsก่อนกดปุ่ ม.
กดปุ่ ม

TALK

แล้ วเครื่ องจะทดสอบตามลําดับดังนี ้ :

1. หากตรวจพบสัญญาณ data :

เครื่ องเตือนด้ วยเสียง ยาว-สัน้ สลับไปมา และ LED

DATA

ติดสี

แดง , ผู้ใช้ สามาระข้ ามการเตือนและทดสอบลําดับถัดไปด้ วย
การกด

MUTE

2. หากตรวจพบแรงดันไฟ > 118 V: เครื่ องเตือนด้ วยเสียง สัน-สั
้ น้ สลับไปมา และ LED

Hi-V
Lo-V

ติดสีแดง , ผู้ใช้ ไม่สามารถใช้ เครื่ องต่อไปได้ และ จะต้ องปลด
เครื่ องออกจากสายด้ วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ชิ ้นส่วนใดๆที่เป็ นโลหะและต้ องไม่ทําให้ ปากคีบทั ้งสองสัมผัส
หรื อ short กัน

WARNING
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3. หากตรวจพบแรงดันไฟ 78-118 V: เครื่ องเตือนด้ วยเสียง กลาง-กลาง สลับไปมาและ LED

Hi-V
Lo-V

ติด

สีเหลือง. ผู้ใช้ สามาระข้ ามการเตือนและทดสอบลําดับถัดไป
ด้ วยการกด

MUTE

,ในบางกรณีสําหรับสายที่ไม่มีความแน่

ชัดว่าคือสายชนิดใด หรื อ ไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย การข้ าม
การเตือนอาจสร้ างความเสียหายกับเครื่ องมือได้ ดังนั ้นการ
ข้ ามการเตือนจึงควรทําด้ วยความระมัดระวัง.

CAUTION
4. หากตรวจพบแรงดันไฟ <30 V: LED

Hi-V
Lo-V

กระพริบสีเขียวและเครื่ องจะทดสอบลําดับถัดไป

ทันที
5. เข้ าสู่การทํางานของโทรศัพท์ :

LED

CONN
TEL

กระพริบสีเขียวและเครื่ องจะ off-hook และรับ

dial tone ถ้ ามี(โดยไม่รบกวนการบริการของ data )
Monitor
กด

MON

เครื่ องจะ monitor สัญญาณเสียงในคู่สายโดยไม่รบกวนการบริการของ

Voice และ data. การ monitor สามารถทําได้ ทั ้ง การฟั งผ่านหูฟังเครื่ อง receiver หรื อ
ลําโพงเครื่ อง speaker โดยกด toggle ปุ่ ม
โดยกด toggle ปุ่ ม

SPKR

, และระดับเสียงสามาระปรับได้ 3 ระดับ

VOL

การวัดค่ า DC Voltage
กด

MON



FLASH

. โดยผลของการวัดจะเป็ น 12 ช่วง ช่วงละ 10 volts. การอ่านค่าให้ ดู LED

6 ดวง (ยกเว้ น LED POL). ค่าที่ได้ คํานวณจากผลรวมของจํานวน LED ซึง่ LED กระพริบสีเขียวมีค่า
เท่ากับ 10 และ LED กระพริบสีแดงมีค่าเท่ากับ 20.
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ตัวอย่าง: ในการวัดคู่สาย 48 VDC ซึง่ ตกอยู่ในช่วง 40-50 VDC, ผลของการวัดจะมี LED ติดสีแดง 2
ดวง, ติดสีเขียว 1 ดวง. ( 2x20 + 1x10 = 50) ดูรูป Figure 4.
Green

Red

Red

Figure 4.
ถ้ า voltage ที่วดั เกิน 118 VDC , เครื่ องจะเตือนด้ วยเสียง สัน-สั
้ น้ สลับไปมา และ LED

Hi-V
Lo-V

ติดสีแดง, ผู้ใช้ ไม่สามารถใช้ เครื่ องต่อไปได้ และ จะต้ องปลดเครื่ องออกจากสายด้ วยความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ ้นส่วนใดๆที่เป็ นโลหะและต้ องไม่ทําให้ ปากคีบทั ้งสองสัมผัส
หรื อ short กัน

WARNING
โน๊ ต: เครื่ องใช้ สําหรับการวัด มาตราฐาน Category I วงจร ไม่ใช่การต่อหรื อสัมผัสกับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลักโดยตรง.

รับสายเรี ยกเข้ า และตรวจจับ AC voltage
ต่อสายปากคีบกับคู่สายขณะที่เครื่ องอยู่ในสภาวะ idle (ปิ ดอยู)่ ซึง่ เครื่ องจะ on-hook และจะ
รับสายเรี ยกเข้ าได้ .
ถ้ าเป็ นสัญญาณเรี ยกเข้ าโทรศัพท์: เครื่ องจะเตือนด้ วยเสียงเรี ยกเข้ าโทรศัพท์ และ LED

MUTE
RING

ติด

สีเขียว. รับสายเรี ยกเข้ าโดยกดปุ่ ม TALK หลังจากนั ้นเครื่ องจะ
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“ทดสอบสายและเข้ าสู่การทํางานของโทรศัพท์” ดูหน้ า 7.
ถ้ าเป็ น AC voltage:

เครื่ องจะเตือนด้ วยเสียงที่ต่อเนื่องไม่มีช่วงเว้ นเสียง และ LED

MUTE
RING

ติดสีเขียว. ผู้ใช้ จะต้ องจะต้ องปลดเครื่ องออกจากสายด้ วยความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ ้นส่วนใดๆที่เป็ นโลหะและต้ อง
ไม่ทําให้ ปากคีบทั ้งสองสัมผัส หรื อ short กัน

WARNING
ตรวจสอบขั ้ว Tip-Ring
กดค้ างปุ่ ม

POL

, ถ้ าLED

POL

ติดสีเขียวหมายถึงปากคีบสีแดงต่อกับสาย Ring, ถ้ าLED ติดสีแดง

หมายถึงปากคีบสีแดงต่อกับสาย Tip.

ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่
กด
LED

TALK
LOBAT
PULSE

/

MON

(ทําได้ ไม่ว่าเครื่ องจะต่อกับคู่สายหรื อไม่). ถ้ าแบตเตอรี่ ตํ่า

จะกระพริบสีแดงพร้ อมเสียงเตือนสั ้นๆ จากนั ้นเครื่ องจะทดสอบลําดับถัด. ถ้ าจําเป็ น

ผู้ใช้ ควรเตรี ยมแบตเตอรี่ ใหม่และเปลี่ยนเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเครื่ องทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

IMPORTANT
ตรวจสอบความต่อเนื่องของคู่สาย
กด

TALK

ถ้ าสายขาดหรื อช๊ อต LED

CONN
TEL

กระพริบสีแดงแล้ วเครื่ องจะปิ ดทันที

การดูแลการใช้ พลังงานจะแบตเตอรี่
เครื่ องได้ ออกแบบให้ ประหยัดพลังงานอยู่แล้ ว. อย่างไรก็ตามในสภาวะที่เครื่ องปิ ด Shut down แล้ ว
ได้ ยินเสียงสัญญาณปิ ดเครื่ อง low tone beep ยืนยันได้ ว่าวงจรภายใน sleep แล้ ว. และสภาวะที่
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เครื่ องอยู่ในการทํางานของโทรศัพท์ที่สื่อสารทางหูฟังและไมค์เครื่ อง Handset mode ( ไม่ได้ ใช้
Speaker ) เครื่ องจะใช้ พลังงานทั ้งหมดจากไฟ DC ที่มาจากคู่สาย. ทั ้งสองสภาวะจะใช้ พลังงานตํ่า
ที่สดุ . การใช้ งานใดที่เปิ ดใช้ Speaker จะใช้ พลังงานสูง และการตั ้งระดับความดังไว้ ที่สงู จะใช้
พลังงานมากกว่าการตั ้งระดับความดังไว้ ที่ตํ่า.

เวลาและการตั ้งค่า
• เวลาในการใช้ Speaker (ใน TALK mode)
ค่าเริ่ มต้นผูผ้ ลิต 2 นาที, การตั้งค่า(ต้องทําเมื่อเครื่ องอยูใ่ นการใช้งานของโทรศัพท์) ทําโดยกด:
 SPKR  1 - 9  PROG
เวลาในหน่วยนาทีกาํ หนดโดยการคูณ 2 กับตัวเลขที่ป้อน. หลังจากครบเวลาที่ต้ งั ค่า เครื่ องจะ
PROG

เปลี่ยนไปสู่ Handset mode.
ตัวอย่าง: ตั้งค่าโดยกด PROG -> SPKR -> 3 ->PROG หมายถึงการตั้งค่าเวลาในการใช้
Speaker ที่ 6 นาที.
• เวลาในการใช้ Monitor
ค่าเริ่ มต้นผูผ้ ลิต 2 นาที, การตั้งค่า (ต้องทําเมื่อเครื่ องอยูใ่ นการใช้งานของโทรศัพท์)ทําโดยกด:
 *  1 - 9  PROG
เวลาในหน่วยนาทีกาํ หนดโดยการคูณ 2 กับตัวเลขที่ป้อน. ทุกๆนาทีเครื่ องจะมีเสี ยงเตือนด้วย
PROG

เสี ยงสั้นสองครั้ง จุดประสงค์เพื่อให้ผใู ้ ช้รับรู ้วา่ เครื่ องยัง monitorอยู่ และอาจปิ ดเครื่ องถ้า
ไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน. การเตือนนี้จะมีต่อเนื่องถึงแม้จะปลดเครื่ องออกจากคู่สาย
แล้ว. หลังจากครบเวลาที่ต้ งั ค่า เครื่ องจะปิ ด.
โน๊ ต: การกด SPKR ระหว่างการ monitor เครื่ องจะเริ่มนับ เวลาในการใช้ Monitor ใหม่.
• การเปลี่ยนคู่สายและทดสอบโดยไม่ตอ้ งกดปุ่ ม
ค่าเริ่ มต้นผูผ้ ลิตคือ ปิ ดใช้ , การตั้งค่า เปิ ดใช้ /ปิ ดใช้ ทําโดยกด:
 MUTE
การใช้งานคือ: หลังจากปลดเครื่ องจากคู่สายขณะที่ใช้งานอยูใ่ นโหมด TALK:
MON
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-ถ้าตั้งค่าเป็ น เปิ ดใช้, เครื่ องจะหน่วงเวลา 20 วินาทีก่อนแล้วจึงปิ ดเครื่ อง. โดยภายในเวลา
ดังกล่าว, ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนคู่สายและทดสอบได้ โดยไม่ต้องกดปุ่ ม TALK ซํ้า ( เรี ยก
Touch’n Test ). ในช่วงเวลาดังกล่าวผูใ้ ช้สามารถกด TALK ปิ ดเครื่ องได้ทนั ทีเพื่อประหยัด
พลังงาน.
ตัวอย่าง: กด TALK (ตรวจพบสัญญาณData คู่สายที่ 1 , เครื่ องเตือนด้ วย LED และ
Speaker) -> ปลดเครื่ องออกจากคู่สายที่ 1 แล้ วต่อไปคู่สายที่ 2 ในเวลาไม่เกิน 20 วินาที
(ตรวจพบสัญญาณData คู่สายที่ 2 , เครื่ องเตือนด้ วย LED และ Speaker) -> ปลดเครื่ อง
จากคู่สายที่ 2 และรออีก 20 วินาที (เครื่ องจะปิ ด และมีเสียงสัญญาณปิ ดเครื่ อง low tone
beep).
- ถ้ าตังค่
้ าเป็ น ปิ ดใช้ , เครื่ องจะปิ ดทันที.
โน๊ ต: การปลดเครื่ องจากคู่สายแล้ วต่อกลับ จะเริ่มนับ เวลาในการใช้ Speaker on ใหม่.

การทํางานของโทรศัพท์
• Mute
กดToggleปุ่ ม

จะ เปิ ด/ปิ ด ไมค์ ซึง่ จะมีผลทั ้งการสื่อสารแบบ Handset และ

MUTE

Handfree. โดย LED

MUTE
RING

จะติดสีแดงเมื่อกดปิ ดไมค์.

• โทรซํ้าหมายเลขสุ ดท้าย
กดปุ่ ม

LNR

สําหรับการโทรซํ ้าหมายเลขสุดท้ าย.

• เปิ ดการใช้ Speaker
กดToggle ปุ่ ม

SPKR

จะ เปิ ด/ปิ ด Speaker. ซึง่ จะเป็ นการสลับเปลี่ยนการสื่อสารแบบ

Handfree และ Handset ด้ วย.
• ปรับระดับความดัง
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กดToggleปุ่ ม

VOL

เพื่อปรับความดังของเสียง 4 ระดับ ในการสื่อสารแบบ Handset

หรื อ Handfree.
โน๊ ต: ไม่ควรปรับระดับเสียงจนดังเกินไป เพื่อให้ การสื่อสารสองทางที่ดีขึ ้น.
• การโทรออกระบบPulse
เปิ ด / ปิ ดใช้ งานโดยกดปุ่ ม

PULSE

โดย LED

LOBAT

จะกระพริบสั ้นสีเขียวเมื่อเปิ ดใช้ และ

PULSE

กระพริบยาวสีเขียวเมื่อปิ ดใช้ .
• การจัดเก็บหมายเลขในหน่วยความจําสําหรับเบอร์โทรด่วน
PROG



MEM



1-#

1-#



----

1-#



PROG

หมายเลข

ตําแหน่ ง

กดปุ่ มตามที่แสดงด้ านบนเพื่อจัดเก็บหมายเลขในหน่วยความจําได้ 12 ตําแหน่งคือ
1 - # เพื่อใช้ โทรด่วน. ผู้ใช้ สามารถจัดเก็บการ Pause โดยการกด FLASH. การกดหนึง่ ครัง้ จะ
หมายถึงการ Pause 4 วินาที.
การกดปุ่ ม PROG ครัง้ แรก LED

PROG

จะติดสีแดง และการกดครัง้ หลัง LED

PROG

จะกระพริบ

สีเขียวเพื่อยืนยันการจัดเก็บสําเร็จแล้ ว.
ตัวอย่าง: กดดังนี ้ PROG -> MEM -> 0 -> 1-2-FLASH-3-4 -5 -> PROG หมายถึง
การจัดเก็บหมายเลข 1–2-Pause 4 sec-3-4-5 ที่ตําแหน่ง 0.
• การโทรออกด้วยเบอร์โทรด่วน
MEM



1-#

กดปุ่ มตามที่แสดงด้ านบนเพื่อโทรออกด้ วยเบอร์ โทรด่วนที่จดั เก็บที่ตําแหน่ง 1 - #
• การจัดเก็บหมายเลขที่โทรออกสุ ดท้ายในหน่วยความจําสําหรับเบอร์โทรด่วน
PROG



LNR



1-#



PROG

Location

กดปุ่ มตามที่แสดงด้ านบนเพื่อจัดเก็บหมายเลขที่โทรออกสุดท้ ายในหน่วยความจําได้ 12
Page 13

ตําแหน่งคือ 1 - # เพื่อใช้ โทรด่วน.
• flash
กดปุ่ ม

FLASH

เครื่ องจะวางและยกสายเพื่อโทรออกใหม่ด้วยช่วงเวลาที่กําหนด ช่วงเวลาที่

กําหนดมีค่าเริ่มต้ นผู้ผลิตที่ 600 ms. โดยสามาระตั ้งค่าได้ เป็ น 100, 200,….,1200 ms
• การตั้งค่าช่วงเวลา Flash


PROG

FLASH



1-#



PROG

กดปุ่ มตามที่แสดงด้ านบนเพื่อตั ้งค่า โดยช่วงเวลาที่มีหน่วยเป็ น millisecond กําหนดได้ จาก
การคูณ 100 กับเลขที่ป้อน 1 - # . การป้อนเลข * , 0 , # จะมีค่าเท่ากับ 10,11,12 ตามลําดับ
ตัวอย่าง: กดดังนี ้ PROG ->FLASH-> # ->PROG หมายถึงการตั ้งค่าช่วงเวลาเป็ น 1200ms.

การตั ้งค่าเริ่ มต้ น Default จากผู้ผลิต (ต้ องทําใน การทํางานของโทรศัพท์) :
1. กดปุ่ ม

PROG

2. กดค้ างปุ่ ม

LED
VOL

PROG

ติดสีแดง

จนกระทัง่ LED

PROG

เปลี่ยนจากสีแดงเป็ นสีเขียว

โดยค่าเริ่มต้ น Default คือ : เวลาในการใช้ Speaker

2 นาที.

เวลาในการใช้ Monitor

2 นาที.

ช่วงเวลา Flash
ระดับความดังเสียงของ Handset

600 ms.
2.

ระดับความดังเสียงของ Handfree 3.
ระดับความดังเสียงของ Monitor
การใช้ งาน Mute

2.
ไม่ใช้ .

การเปลี่ยนคู่สายและทดสอบโดยไม่ต้องกดปุ่ ม

ปิ ดใช้ .
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การตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในเครื่ องโดยเฉพาะ LED 6 ดวง และ Speaker ทําโดย :
1. เอาแบตเตอรี่ ออก.
2. กดปุ่ ม

TALK

หรื อ

MON

3. นําแบตเตอรี่ ใส่กลับ.
4. สังเกตุ: LED 6 ดวงจะกระพริบสีเขียว  กระพริบสีแดง Speaker มีเสียง beep หนึง่
ครัง้ หมายความว่าLED 6 ดวง และ Speaker ใช้ งานได้ ดี.

การเปลี่ยน Battery
1. ปลดเครื่ องออกจากคู่สายและปิ ดเครื่ อง
2. คลายสกรูสี่ตวั ที่อยู่บนฝาปิ ดที่วางแบตเตอรี่ “Battery compartment” แสดงตามรูป Figure 1.
3. นําแบตเตอรี่ เก่าออก.
4. ใส่แบตเตอรี่ ใหม่ โดยให้ สงั เกตุขั ้วและใส่ให้ ถกู ต้ อง.
5. ปิ ดฝาและ ขันสกรูสี่ตวั ให้ แน่นพอสมควร ไม่ขนั จนแน่นเกินไป.

การรับประกัน
บริษัทรับประกันเครื่ อง และพร้ อมที่จะซ่อมแซมหรื อทดแทน เครื่ องที่ชํารุดจาก ขั ้นตอนการผลิตและ
จากใช้ งานตามปกติ โดยไม่ค่าใช้ จ่าย
การรับประกันไม่รวมถึงเครื่ องที่ชํารุดจาก อุบตั ิเหตุ การใช้ งานที่ไม่ปกติ และ ที่มีการซ่อมแซมจาก
บุคคลากรอื่นที่ไม่ใช่ ตัวแทนจําหน่าย หรื อ บุคคลากรจากทาง บริ ษัท ผู้ผลิต
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