
การติดตั้ง ERICSSON F200 Series



อุปกรณมาตรฐาน F200 Fixed Cellular Terminal

1.  F200 series terminal 1 เครื่อง
2. AC/DC converter 1 ตัว
3. สาย Mains cable 1 เสน
4. เสาอากาศ 1 ตน 
5.  ชุดติดตั้ง ประกอบดวย

– Mounting screws 4 ตัว
– Mounting screws anchors

(พุกพลาสติก) 4 ตัว
6.  Mounting bracket (แผนยึดฝาผนัง)

1 แผน

7.  สาย Battery cable 1 เสน

8. สายโทรศัพท 5 เมตร

9. คูมือการใชงาน
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สวนประกอบของ ERICSSON F200 Series



การติดตั้ง ERICSSON F200 Series

 เปดฝา
ใส SIM CARD

 ติดตั้งเสาอากาศ

ตอ Power Supply



แขวนไวที่ผนัง 

ตอกับเครือ่งโทรศพัท 

ตอกับตู PBX 

เจาะยึดที่แขวนผนังเขากับผนังโดย
ใชน็อตยดึใหแนน



การตออุปกรณผาน RS232 connector กบั ECT F200 Series

• สามารถตอไดทุกรุน  ยกเวนรุน F220m และ  F250m
• เครื่อง Ericsson  ทําหนาที่เปน modem ตัวหนึ่ง
• สามารถใชงาน

– เชื่อมตอในรูปแบบ Data 
– การสง Fax  แบบ Digital 



การเชื่อมตออุปกรณ Ericsson F200 Series กับตู PBX

•  สามารถตอไดทุกรุน
•  สามารถตอตรงเขากับ Analog trunks ของตู PBX 
•  สามารถตอตรงเขากับ ISDN trunks ของตู PBX  

โดยใชอุปกรณเสริม  FI12 (เฉพาะรุน)
•  มีสัญญาณ Polarity reversal และ Loop break ใหตู PBX 

(F250m , F251m)



การเลือกสถานที่ติดตั้ง
• สถานทีต่ิดตั้งตองอยูภายในตัวอาคาร  ถาใหดีควรใกลกับหนาตาง 
• ควรหลีกเลี่ยงสถานทีท่ีอ่าจกอใหเกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง FCT  จากบุคคล 

หรือ อุปกรณตางๆ
• ไมควรติดตั้งตัวเครื่อง FCT บนผนังที่มีสายไฟ  สาย Cables จํานวนมาก หรอื 

บนโครงสรางที่ทําดวยเหล็ก 
• สถานทีต่ิดตั้ง จะตองไมทําใหตัวเครื่อง FCT โดนน้ํา หรือ ความชื้น 
• สถานทีต่ิดตั้ง จะตองไมทําใหตัวเครื่อง FCT โดนอุณหภมูิสูง 
• สถานทีต่ิดตั้ง จะตองไมทําใหตัวเครื่อง FCT โดนแสงแดดโดยตรง 



คําแนะนําสถานที่ตดิตั้ง

≥ 3 เมตร

≥ 2 เมตร

• ใกลหนาตาง
• ไมโดนแสงแดดโดยตรง
• ตรวจสอบสัญญาณใหดีที่สุด



การติดตั้ง FCT F200 Series กับตู PBX (I)

• สามารถติดตั้งเครือ่ง FCT เขากับ  Analog trunks ของตู PBX ไดโดยตรง
• สามารถติดตั้งเครือ่ง FCT เขากับ ISDN 2B+D trunks ของตู PBX โดยใชอุปกรณเสริม FI12 
• Analogue trunk ของตู PBX ตองมี Busy Tone Detection (BTD) หรือ Polarity Reversal 

Detection เพื่อใหตู PBX รูวาเริ่มสนทนา  หรือ ตัดสายเวลาสนทนาเรียบรอยแลว
• ระยะหางระหวางเสาอากาศของเครื่อง FCT และ อุปกรณสื่อสารที่ใกลที่สุด (เครื่องโทรศัพท,

ตู PBX) ควรมีระยะอยางต่ํา 3 เมตร
• ความยาวสายโทรศัพทติดตั้งระหวางเครื่อง FCT และ ตู PBX ไมควรเกิน 600 เมตร (เสนผาศูนย

กลางของสายโทรศัพทอยางต่ํา 0.7 มิลลิเมตร)
• กรณีติดตั้งเครื่อง FCT หลายตัว  เสาอากาศแตละตัวควรอยูหางกันอยางต่ํา 20 เซนตเิมตรในแนวตัง้ 

และ 30 เซนตเิมตรในแนวนอน 



ความยาว
สายโทรศัพทไมควร
เกิน 600 เมตร

3 เมตร

2 เมตร

การติดตั้ง FCT F200 Series กับตู PBX (II)

ระยะหางระยะตู PABX และ FCT

30  ซม.

20 ซม.



การทดสอบโดยใชสัญญาณเรียกเขา

ทดสอบวาเครือ่ง FCT เชื่อมตอกับอปุกรณสื่อสารถกูตองโดย

 ยกหูโทรศัพทที่ตอกับเครือ่ง Ericsson และ กด **#10#

 วางหูโทรศัพท

 หลงัวางห ู โทรศัพทจะมีเสียงเรียกเขา

 ยกหขูึ้น และ วางหู

 ถาตออปุกรณ DA20 display กับเครือ่ง Ericsson  หนาจอของ 

DA20 จะแสดงตัวเลข “1234567890” เวลามีเสียงเรยีกเขา


