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คุณลักษณะเฉพาะ : 

• ตรวจสอบ DATA แลว้เตือนดว้ยเสียงและLED 

• ขา้มการเตือน DATA 

• ตรวจสอบ DC VOLTAGE ใน 3 ระดบั แลว้เตือนดว้ยเสียงและLED 

• Monitor แบบ High Impedance ไม่รบกวนบริการ Voice / Data 

• Touch’n Test : การเปล่ียนคู่สายและทดสอบโดยไม่ตอ้งกดปุ่ม.  

• Handfree  

• DSL Filter ยกหูเขา้สู่การทาํงานของโทรศพัทโ์ดยไม่รบกวนบริการ Data. 

• โทรออกได ้2 ระบบ DTMF / Pulse  

• 12 number speed dial memory, 1 Last number redial , Hook flash, Pause, 

Microphone mute. 

• ปรับระดบัเสียง Speaker and Receiver ได ้

• วดัค่า DC Line voltage . 

• ตรวจสอบขั้ว TIP-RING  

• มีการเตือนเม่ือแบตเตอร่ีตํ่า 

• สายเทสคอร์ดพร้อมปากคีบแบบ Bed-of-nails and piercing pin. 

• ภายนอกออกแบบป้องกนัสภาวะอากาศ IEC IP67 
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สัญญลักษณ์ที่ใช้เก่ียวกับข้อมูลสาํคัญและความปลอดภยั 

สญัญลกัษณ์ต่อไปนีจ้ะใช้ในคู่มือเล่มนีเ้พ่ือความปลอดภยัของผู้ใช้งานและเคร่ืองมือ 

 

 อนัตรายอย่างมากและมีความเป็นไปได้ท่ีจะ

เกิดความไม่ปลอดภยักบัผู้ใช้งานและ

เคร่ืองมือ  

 ไม่ปลอดภยัและมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด

ความไม่ปลอดภยักบัผู้ใช้งานและเคร่ืองมือ 

 ข้อมลูสําคญัเพ่ือให้เคร่ืองมือคงสภาพการ

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ข้อมูลความปลอดภยั 

 

1. เคร่ืองมือใช้สําหรับวดัมาตราฐาน IEC Measurement Category I. โดย CAT I ออกแบบให้

ป้องกนั  transients on circuits ท่ีไม่ใช่การต่อหรือสมัผสักบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกัโดยตรง. 

2. ห้ามต่อเคร่ืองมือโดยตรงกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัสงูกว่า 118 VDC. 
3. ห้ามใช้สายเทสคอร์ดหากมีการชํารุด. 
 

 

 

 

IMPORTANT 

CAUTION 

WARNING 

WARNING 
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ข้อมูลสาํคัญ 

 

1. เคร่ืองจะต้องติดตัง้แบตเตอร่ี 9 โวลท์ ก่อนการใช้งาน 

2. ถ้ามีความจําเป็น ,  ให้ตัง้คา่เคร่ืองกลบัไปเป็น default จากผู้ผลิต. ดหูน้า 14. 

 

  

 

คาํอธิบายลักษณะภายนอก

 

 

 

 

Handgrip keys 

IMPORTANT 

Top keys 
Handfree Mic. Battery

compartment 

Speaker Belt clip 

Receiver 
Test clip Handset  Mic. 

Figure 1. 
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Top keys 

 

 

 

 

   Handgrip keys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 

Figure 3. 
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การใช้งาน  

เร่ิมต้นใช้งาน 

เคร่ืองสามารถเร่ิมใช้งานได้จาก 2ปุ่ มเท่านัน้คือ             หรือ                ,  กด TALK เคร่ืองจะเข้า

โหมด ทดสอบสายและเข้าสู่การทํางานของโทรศพัท์,  กด MON เคร่ืองจะเข้าโหมดmonitor 

สญัญาณเสียงในสาย. 

หลงัจากกดปุ่ มใดแล้ว, ถ้ากดปุ่ มเดิมซํา้เคร่ืองจะปิด, ถ้าเปล่ียนไปกดอีกปุ่ มหนึง่เคร่ืองจะ switch  ไป

ท่ีโหมดการทํางานนัน้. 

ตวัอย่าง:  กด MON (ได้ยนิเสียงสญัญาณคล้าย data ในคู่สาย) -> กดTALK (เคร่ืองเตือนว่ามี Data 

ด้วยเสียงเตือนและไฟ LED)-> กด TALK (เคร่ืองปิดและมีเสียงสญัญาณปิดเคร่ือง low tone beep) 

ทดสอบสายและเข้าสูก่ารทํางานของโทรศพัท์ 

ผู้ใช้งานจะต้องต่อเคร่ืองกบัสายท่ีจะทดสอบด้วยปากคีบ Test Clipsก่อนกดปุ่ ม. 

กดปุ่ ม                แล้วเคร่ืองจะทดสอบตามลําดบัดงันี ้ :            

1. หากตรวจพบสญัญาณ data  :       เคร่ืองเตือนด้วยเสียง ยาว-สัน้ สลบัไปมา และ LED        ติดสี

แดง ,   ผู้ใช้สามาระข้ามการเตือนและทดสอบลําดบัถดัไปด้วย

การกด  

2. หากตรวจพบแรงดนัไฟ > 118 V:   เคร่ืองเตือนด้วยเสียง สัน้-สัน้ สลบัไปมา และ LED 

                                                    ติดสีแดง , ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เคร่ืองต่อไปได้ และ จะต้องปลด

เคร่ืองออกจากสายด้วยความระมดัระวงั หลีกเล่ียงการสมัผสั

ชิน้ส่วนใดๆท่ีเป็นโลหะและต้องไม่ทําให้ปากคีบทัง้สองสมัผสั 

หรือ short กนั  

 

 

MUTE 

WARNING 

TALK MON 

TALK 

 

Hi-V 

Lo-V 

DATA 
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3. หากตรวจพบแรงดนัไฟ 78-118 V:  เคร่ืองเตือนด้วยเสียง กลาง-กลาง สลบัไปมาและ LED        ติด

สีเหลือง. ผู้ใช้สามาระข้ามการเตือนและทดสอบลําดบัถดัไป

ด้วยการกด                  ,ในบางกรณีสําหรับสายท่ีไม่มีความแน่

ชดัว่าคือสายชนิดใด หรือ ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั การข้าม

การเตือนอาจสร้างความเสียหายกบัเคร่ืองมือได้  ดงันัน้การ

ข้ามการเตือนจงึควรทําด้วยความระมดัระวงั. 

 

 

4. หากตรวจพบแรงดนัไฟ <30 V:     LED         กระพริบสีเขียวและเคร่ืองจะทดสอบลําดบัถดัไป

ทนัที 

5. เข้าสู่การทํางานของโทรศพัท์ :  LED           กระพริบสีเขียวและเคร่ืองจะ off-hook และรับ 

dial tone ถ้ามี(โดยไม่รบกวนการบริการของ data )  

 

Monitor 

กด                   เคร่ืองจะ monitor สญัญาณเสียงในคู่สายโดยไม่รบกวนการบริการของ 

Voice และ data. การ monitor สามารถทําได้ทัง้ การฟังผ่านหฟัูงเคร่ือง receiver หรือ 

ลําโพงเคร่ือง speaker โดยกด toggle ปุ่ ม              , และระดบัเสียงสามาระปรับได้ 3 ระดบั 

โดยกด toggle ปุ่ ม             

การวัดค่า DC Voltage 

กด                          . โดยผลของการวดัจะเป็น 12 ช่วง ช่วงละ 10 volts. การอ่านค่าให้ด ูLED 

6 ดวง (ยกเว้น LED  POL).  ค่าท่ีได้คํานวณจากผลรวมของจํานวน LED ซึง่ LED กระพริบสีเขียวมีค่า

เท่ากบั 10 และ LED กระพริบสีแดงมีค่าเท่ากบั 20. 

 

CONN 

    TEL 

MON 

VOL 

SPKR 

MON FLASH 

 

Hi-V 

Lo-V 

MUTE 

CAUTION 

 

Hi-V 

Lo-V 
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ตวัอย่าง: ในการวดัคู่สาย 48 VDC ซึง่ตกอยู่ในช่วง 40-50 VDC, ผลของการวดัจะมี LED ติดสีแดง 2 

ดวง, ติดสีเขียว 1 ดวง. ( 2x20 + 1x10 = 50) ดรููป Figure 4. 

 Figure 4. 

ถ้า voltage ท่ีวดัเกิน 118 VDC , เคร่ืองจะเตือนด้วยเสียง สัน้-สัน้ สลบัไปมา และ LED 

ติดสีแดง,  ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เคร่ืองต่อไปได้ และ จะต้องปลดเคร่ืองออกจากสายด้วยความ 

ระมดัระวงั หลีกเล่ียงการสมัผสัชิน้ส่วนใดๆท่ีเป็นโลหะและต้องไม่ทําให้ปากคีบทัง้สองสมัผสั 

 หรือ short กนั  

 

 

โน๊ต:   เคร่ืองใช้สําหรับการวดั มาตราฐาน Category I วงจร ไม่ใช่การต่อหรือสมัผสักบัแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าหลกัโดยตรง. 

รับสายเรียกเข้า และตรวจจบั AC voltage 

ต่อสายปากคีบกบัคู่สายขณะท่ีเคร่ืองอยู่ในสภาวะ idle (ปิดอยู่) ซึง่เคร่ืองจะ on-hook และจะ

รับสายเรียกเข้าได้. 

ถ้าเป็นสญัญาณเรียกเข้าโทรศพัท์: เคร่ืองจะเตือนด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศพัท์   และ LED          ติด

สีเขียว. รับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่ ม TALK หลงัจากนัน้เคร่ืองจะ 

 

 MUTE 

  RING 

 

Hi-V 

Lo-V 

WARNING 

Red 

Red 

Green 
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“ทดสอบสายและเข้าสู่การทํางานของโทรศพัท์” ดหูน้า 7. 

ถ้าเป็น AC voltage:            เคร่ืองจะเตือนด้วยเสียงท่ีต่อเน่ืองไม่มีช่วงเว้นเสียง  และ LED                

          ติดสีเขียว. ผู้ใช้จะต้องจะต้องปลดเคร่ืองออกจากสายด้วยความ 

           ระมดัระวงั หลีกเล่ียงการสมัผสัชิน้ส่วนใดๆท่ีเป็นโลหะและต้อง 

           ไม่ทําให้ปากคีบทัง้สองสมัผสั หรือ short กนั  

   

 

ตรวจสอบขัว้ Tip-Ring 

กดค้างปุ่ ม            , ถ้าLED         ติดสีเขียวหมายถึงปากคีบสีแดงต่อกบัสาย Ring, ถ้าLED ติดสีแดง

หมายถึงปากคีบสีแดงต่อกบัสาย Tip. 

ตรวจสอบสถานะของแบตเตอร่ี 

กด               /                   (ทําได้ไม่ว่าเคร่ืองจะต่อกบัคู่สายหรือไม่). ถ้าแบตเตอร่ีต่ํา  

LED             จะกระพริบสีแดงพร้อมเสียงเตือนสัน้ๆ จากนัน้เคร่ืองจะทดสอบลําดบัถดั. ถ้าจําเป็น  

ผู้ใช้ควรเตรียมแบตเตอร่ีใหม่และเปล่ียนเพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

 

ตรวจสอบความตอ่เน่ืองของคู่สาย 

กด                 ถ้าสายขาดหรือช๊อต LED           กระพริบสีแดงแล้วเคร่ืองจะปิดทนัที  

การดแูลการใช้พลงังานจะแบตเตอร่ี 

เคร่ืองได้ออกแบบให้ประหยดัพลงังานอยู่แล้ว. อย่างไรก็ตามในสภาวะท่ีเคร่ืองปิด Shut down แล้ว

ได้ยินเสียงสญัญาณปิดเคร่ือง low tone beep ยืนยนัได้ว่าวงจรภายใน sleep แล้ว. และสภาวะท่ี

POL  

POL 

TALK MON 

 

CONN 

   TEL 

 

LOBAT 

PULSE 

IMPORTANT 

 

MUTE 

RING 

WARNING 

TALK 
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เคร่ืองอยู่ในการทํางานของโทรศพัท์ท่ีส่ือสารทางหฟัูงและไมค์เคร่ือง Handset mode ( ไม่ได้ใช้ 

Speaker ) เคร่ืองจะใช้พลงังานทัง้หมดจากไฟ DC ท่ีมาจากคู่สาย. ทัง้สองสภาวะจะใช้พลงังานต่ํา

ท่ีสดุ. การใช้งานใดท่ีเปิดใช้ Speaker จะใช้พลงังานสงู และการตัง้ระดบัความดงัไว้ท่ีสงูจะใช้

พลงังานมากกว่าการตัง้ระดบัความดงัไว้ท่ีต่ํา. 

เวลาและการตัง้คา่ 

• เวลาในการใช ้Speaker (ใน TALK mode)    

ค่าเร่ิมตน้ผูผ้ลิต 2 นาที, การตั้งค่า(ตอ้งทาํเม่ือเคร่ืองอยูใ่นการใชง้านของโทรศพัท)์ ทาํโดยกด: 

                                    
เวลาในหน่วยนาทีกาํหนดโดยการคูณ 2 กบัตวัเลขท่ีป้อน. หลงัจากครบเวลาท่ีตั้งค่า เคร่ืองจะ

เปล่ียนไปสู่ Handset mode. 

ตวัอยา่ง:  ตั้งค่าโดยกด PROG -> SPKR -> 3 ->PROG หมายถึงการตั้งค่าเวลาในการใช ้

Speaker ท่ี 6 นาที. 

• เวลาในการใช ้Monitor  

ค่าเร่ิมตน้ผูผ้ลิต 2 นาที, การตั้งค่า (ตอ้งทาํเม่ือเคร่ืองอยูใ่นการใชง้านของโทรศพัท)์ทาํโดยกด: 

                                  
เวลาในหน่วยนาทีกาํหนดโดยการคูณ 2 กบัตวัเลขท่ีป้อน. ทุกๆนาทีเคร่ืองจะมีเสียงเตือนดว้ย 

เสียงสั้นสองคร้ัง จุดประสงคเ์พื่อใหผู้ใ้ชรั้บรู้วา่เคร่ืองยงั monitorอยู ่และอาจปิดเคร่ืองถา้

ไม่ไดใ้ชง้าน เพื่อประหยดัพลงังาน. การเตือนน้ีจะมีต่อเน่ืองถึงแมจ้ะปลดเคร่ืองออกจากคู่สาย

แลว้. หลงัจากครบเวลาท่ีตั้งค่า เคร่ืองจะปิด. 

โน๊ต:  การกด SPKR ระหว่างการ monitor เคร่ืองจะเร่ิมนบั เวลาในการใช้ Monitor ใหม่. 

• การเปล่ียนคู่สายและทดสอบโดยไม่ตอ้งกดปุ่ม 

ค่าเร่ิมตน้ผูผ้ลิตคือ ปิดใช ้, การตั้งค่า เปิดใช ้/ปิดใช ้ทาํโดยกด: 

               
การใชง้านคือ:  หลงัจากปลดเคร่ืองจากคู่สายขณะท่ีใชง้านอยูใ่นโหมด TALK: 

PROG SPKR PROG 1 - 9 

PROG PROG 1 - 9 * 

MON MUTE 



 Page 12 
 

-ถา้ตั้งค่าเป็น เปิดใช,้ เคร่ืองจะหน่วงเวลา 20 วนิาทีก่อนแลว้จึงปิดเคร่ือง. โดยภายในเวลา

ดงักล่าว, ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนคู่สายและทดสอบได้โดยไม่ต้องกดปุ่ ม TALK ซํ้ า  ( เรียก 

Touch’n Test ). ในช่วงเวลาดงักล่าวผูใ้ชส้ามารถกด TALK ปิดเคร่ืองไดท้นัทีเพื่อประหยดั

พลงังาน. 

ตวัอย่าง: กด TALK (ตรวจพบสญัญาณData คู่สายท่ี 1 , เคร่ืองเตือนด้วย LED และ 

Speaker) -> ปลดเคร่ืองออกจากคู่สายท่ี 1 แล้วต่อไปคู่สายท่ี 2 ในเวลาไม่เกิน 20 วินาที 

(ตรวจพบสญัญาณData คู่สายท่ี 2 , เคร่ืองเตือนด้วย LED และ Speaker) -> ปลดเคร่ือง

จากคู่สายท่ี 2 และรออีก 20 วินาที (เคร่ืองจะปิด และมีเสียงสญัญาณปิดเคร่ือง low tone 

beep). 

- ถ้าตัง้ค่าเป็น ปิดใช้, เคร่ืองจะปิดทนัที. 

โน๊ต:  การปลดเคร่ืองจากคู่สายแล้วต่อกลบั จะเร่ิมนบั เวลาในการใช้ Speaker on ใหม่. 

การทํางานของโทรศพัท์ 

• Mute 

กดToggleปุ่ ม              จะ เปิด/ปิด ไมค์ ซึง่จะมีผลทัง้การส่ือสารแบบ Handset และ 

Handfree.  โดย LED         จะติดสีแดงเม่ือกดปิดไมค์. 

• โทรซํ้ าหมายเลขสุดทา้ย 

กดปุ่ ม              สําหรับการโทรซํา้หมายเลขสดุท้าย. 

• เปิดการใช ้Speaker 

กดToggle ปุ่ ม            จะ เปิด/ปิด Speaker. ซึง่จะเป็นการสลบัเปล่ียนการส่ือสารแบบ 

Handfree และ Handset ด้วย. 

• ปรับระดบัความดงั 

SPKR 

LNR 

MUTE 

 

MUTE 

 RING 



 Page 13 
 

กดToggleปุ่ ม             เพ่ือปรับความดงัของเสียง 4 ระดบั ในการส่ือสารแบบ Handset  

หรือ  Handfree.  

โน๊ต:  ไม่ควรปรับระดบัเสียงจนดงัเกินไป เพ่ือให้การส่ือสารสองทางท่ีดีขึน้. 

• การโทรออกระบบPulse 

เปิด / ปิดใช้งานโดยกดปุ่ ม            โดย LED             จะกระพริบสัน้สีเขียวเม่ือเปิดใช้ และ 

กระพริบยาวสีเขียวเม่ือปิดใช้.  

• การจดัเกบ็หมายเลขในหน่วยความจาํสาํหรับเบอร์โทรด่วน 

                                                         ----             

กดปุ่ มตามท่ีแสดงด้านบนเพ่ือจดัเก็บหมายเลขในหน่วยความจําได้ 12 ตําแหน่งคือ  

1 - # เพ่ือใช้โทรด่วน. ผู้ใช้สามารถจดัเก็บการ Pause โดยการกด FLASH. การกดหนึง่ครัง้จะ

หมายถึงการ Pause 4 วินาที. 

การกดปุ่ ม PROG ครัง้แรก LED         จะติดสีแดง และการกดครัง้หลงั LED         จะกระพริบ

สีเขียวเพ่ือยืนยนัการจดัเก็บสําเร็จแล้ว. 

ตวัอย่าง:  กดดงันี ้ PROG  ->  MEM -> 0  ->  1-2-FLASH-3-4 -5  ->  PROG  หมายถึง

การจดัเก็บหมายเลข 1–2-Pause 4 sec-3-4-5 ท่ีตําแหน่ง 0. 

• การโทรออกดว้ยเบอร์โทรด่วน 

                      

กดปุ่ มตามท่ีแสดงด้านบนเพ่ือโทรออกด้วยเบอร์โทรด่วนท่ีจดัเก็บท่ีตําแหน่ง 1 - #   

• การจดัเกบ็หมายเลขท่ีโทรออกสุดทา้ยในหน่วยความจาํสาํหรับเบอร์โทรด่วน 

                                             

กดปุ่ มตามท่ีแสดงด้านบนเพ่ือจดัเก็บหมายเลขท่ีโทรออกสดุท้ายในหน่วยความจําได้ 12 

PULSE 

VOL 

PROG MEM PROG 1 - # 1 - # 1 - # 

MEM 1 - # 

 

LOBAT 

PULSE 

PROG 

 

PROG 

 

PROG 

LNR PROG 1 - # 

ตาํแหน่ง หมายเลข 

Location 
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ตําแหน่งคือ 1 - # เพ่ือใช้โทรด่วน. 

• flash 

กดปุ่ ม              เคร่ืองจะวางและยกสายเพ่ือโทรออกใหม่ด้วยช่วงเวลาท่ีกําหนด ช่วงเวลาท่ี

กําหนดมีค่าเร่ิมต้นผู้ผลิตท่ี 600 ms. โดยสามาระตัง้ค่าได้เป็น 100, 200,….,1200 ms  

• การตั้งค่าช่วงเวลา Flash  

                                          

กดปุ่ มตามท่ีแสดงด้านบนเพ่ือตัง้ค่า โดยช่วงเวลาท่ีมีหน่วยเป็น millisecond กําหนดได้จาก

การคณู 100 กบัเลขท่ีป้อน 1 - # .  การป้อนเลข * , 0 , #  จะมีค่าเท่ากบั 10,11,12 ตามลําดบั  

ตวัอย่าง:  กดดงันี ้ PROG ->FLASH-> # ->PROG หมายถึงการตัง้ค่าช่วงเวลาเป็น 1200ms. 

การตัง้ค่าเร่ิมต้น Default จากผู้ผลติ (ต้องทําใน การทํางานของโทรศพัท์) :  

1. กดปุ่ ม            LED            ติดสีแดง 

2. กดค้างปุ่ ม             จนกระทัง่ LED            เปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเขียว 

โดยค่าเร่ิมต้น Default คือ : เวลาในการใช้Speaker                 2 นาที.    

เวลาในการใช้ Monitor                 2 นาที. 

ช่วงเวลา Flash                          600 ms. 

ระดบัความดงัเสียงของ Handset      2. 

ระดบัความดงัเสียงของ Handfree    3. 

ระดบัความดงัเสียงของ Monitor       2. 

การใช้งาน Mute                             ไม่ใช้. 

    การเปล่ียนคู่สายและทดสอบโดยไม่ต้องกดปุ่ ม      ปิดใช้. 

FLASH 

PROG FLASH PROG 1 - # 

PROG 

 

PROG 
VOL 

 

PROG 
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การตรวจเช็คอปุกรณ์ภายในเคร่ืองโดยเฉพาะ LED 6 ดวง และ Speaker ทําโดย :   

1. เอาแบตเตอร่ีออก.   

2. กดปุ่ ม               หรือ  

3. นําแบตเตอร่ีใส่กลบั. 

4. สงัเกต:ุ LED 6 ดวงจะกระพริบสีเขียว  กระพริบสีแดง Speaker มีเสียง beep หนึง่ 

ครัง้  หมายความว่าLED 6 ดวง และ Speaker ใช้งานได้ดี. 

การเปลี่ยน Battery 

1.  ปลดเคร่ืองออกจากคู่สายและปิดเคร่ือง 

2. คลายสกรูส่ีตวัท่ีอยู่บนฝาปิดท่ีวางแบตเตอร่ี “Battery compartment” แสดงตามรูป Figure 1. 

3. นําแบตเตอร่ีเก่าออก. 

4. ใส่แบตเตอร่ีใหม่ โดยให้สงัเกตขุัว้และใส่ให้ถกูต้อง. 

5. ปิดฝาและ ขนัสกรูส่ีตวัให้แน่นพอสมควร ไม่ขนัจนแน่นเกินไป. 

 

การรับประกนั 

บริษัทรับประกนัเคร่ือง และพร้อมท่ีจะซอ่มแซมหรือทดแทน เคร่ืองท่ีชํารุดจาก ขัน้ตอนการผลิตและ 

จากใช้งานตามปกติ โดยไม่ค่าใช้จ่าย  

การรับประกนัไม่รวมถึงเคร่ืองท่ีชํารุดจาก อบุตัิเหต ุการใช้งานท่ีไม่ปกติ และ ท่ีมีการซอ่มแซมจาก

บคุคลากรอ่ืนท่ีไม่ใช่  ตวัแทนจําหน่าย หรือ บคุคลากรจากทาง บริษัท ผู้ผลิต  

TALK MON 


