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โทรศัพท์ของคุณ 
1  สัญญาณสายเข้าหรือข้อความเสียง

2  Camera (Cisco IP Phone 8845 และ 8865)

3  ปุ่มคุณสมบัติและเซสชัน 

4  ซอฟต์คีย ์

5  ย้อนกลับ, กลุ่มการน�าทาง และการปล่อย

6  การพักสาย โอนสาย และประชุมสาย

7  หูฟัง สปีกเกอร์โฟน และปิดเสียง

8  ข้อความเสียง แอพพลิเคชัน และไดเรกทอรี

9  ระดับเสียง

ปุ่มคุณสมบัติและเซสชัน 
ใช้ปุ่มคุณสมบัต ิ(ด้านซ้าย) เพื่อดูการโทรในสายหรือเข้าถึงคุณสมบัต ิเช่น โทรหมายเลข
ด่วน ใช้ปุ่มเซสชัน (ด้านขวา) เพื่อท�างานต่างๆ เช่น ยกเลิกการพักสาย ถ้าคุณใช้ระบบ

ภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ต�าแหน่งของปุ่มคู่สายและปุ่มเซสชันจะสลับกัน

ปุ่มจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงสถานะ:

 x   สีเขียวคงที:่ อยู่ระหว่างใช้สาย

 x   สีเขียวกะพริบ: พักสาย

 x   สีเหลืองคงที:่ อยู่ระหว่างใช้สายส่วนตัว

 x   สีเหลืองกะพริบ: สายเข้า

 x   สีแดงคงที:่ อยู่ระหว่างใช้สายระยะไกล

 x   สีแดงกะพริบ: สายระยะไกลพักสายอยู่

โทรออก 
ป้อนหมายเลขและยกหูขึ้น 

รับสาย 
กดปุ่มสายสีเหลืองที่กะพริบ

พักสาย 

1.  กด พักสาย 

2.  เมื่อต้องการยกเลิกการพักสาย ให้กด พักสาย อีกครั้ง 

ดูสายล่าสุดของคุณ

1.  กด แอพพลิเคชัน  

2.  เลือก ล่าสุด

3.  เลือกหนึ่งสายเพื่อด ู

โอนสายไปยังบุคคลอื่น 

1.  จากสายที่ใช้งานอยู่และไม่ได้พักสาย ให้กด โอนสาย 

2.  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น 

3.  กด โอนสาย อีกครั้ง 

เพิ่มบุคคลในสาย 

1.  จากสายที่เชื่อมต่ออยู่และไม่ได้พักสาย ให้กด ประชุมสาย  

2.  กด สายที่ใช้งาน เพื่อเลือกสายที่พักสายอยู ่

3.  กด ประชุมสาย อีกครั้ง 
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โทรออกด้วยชุดหูฟัง 
1.  ต่อชุดหูฟัง

2.  ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด 

3.  กด ชุดหูฟัง  

โทรออกด้วยสปีกเกอร์โฟน 
1.  ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด 

2.  กด สปีกเกอร์โฟน  

ปิดเสียง 

1.  กด ปิดเสียง   

2.  กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง 

หยุดวิดีโอของคุณ 
(เฉพาะ Cisco IP Phone 8845 และ 8865 เท่านั้น)

1.  หมุนชัตเตอร์ของกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหยุดวิดีโอ

2.  หมุนชัตเตอร์ของกล้องตามเข็มนาฬิกาเพื่อหยุดวิดีโอ 

ฟังข้อความเสียงของคุณ 

กด ข้อความ  และท�าตามเสียงแนะน�า เมื่อต้องการตรวจสอบข้อความ 

ส�าหรับคู่สายที่เจาะจง ให้กดปุ่มคู่สายก่อน 

ฝากสายทั้งหมด 
1.  เลือกสายและกด ฝากสายทั้งหมด

2.  กดหมายเลขที่ต้องการส่งต่อไป หรือกด ข้อความเสียง

3.  ถ้าต้องการรับสายอีกครั้ง ให้กด ฝากสาย ปิด. 

ปรับระดับเสียงระหว่างการโทร 

กดแถบ ระดับเสียง  ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงของ
หูโทรศัพท ์ชุดหูฟัง หรือ สปีกเกอร์โฟนเมื่อใช้งานโทรศัพท์อยู ่

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า 

กดแถบ ระดับเสียง  ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
เรียกเข้าเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู ่

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า 

1.  กด แอพพลิเคชัน  

2.  เลือก การตั้งค่า > เสียงกริ่ง

3.  เลือกคู่สาย

4.  เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง 

5.  กด ตั้งค่า และ ใช ้เพื่อบันทึกการเลือก 

ปรับความสว่างของหน้าจอ 

1.  กด แอพพลิเคชัน  

2.  เลือก การตั้งค่า > ความสว่าง 

3.  กดแถบการน�าทางไปทางซ้ายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสว่าง 

4.  กด บันทึก

เปลี่ยนขนาดฟอนต ์

1.  กด แอพพลิเคชัน  

2.  เลือก การตั้งค่า > ขนาดฟอนต ์

3.  เลือกขนาดฟอนต์

4.  กด บันทึก

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที ่
(Cisco IP Phone 8851, 8861 และ 8865 เท่านั้น) 

1.  ก�าหนดอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นโหมดที่สามารถค้นพบได้

2.  ใน IP Phone ให้กด แอพพลิเคชัน 

3.  เลือก Bluetooth > เพิ่ม Bluetooth

4.  เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการอุปกรณ์ที่สามารถจับคู่ได้

5.  ยืนยันรหัสผ่านในอุปกรณ์เคลื่อนที่และใน IP Phone

6.  เมื่อมีข้อความแจ้งให้บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท ์ให้เลือกเพื่อก�าหนดให ้

ผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่และประวัติการโทรใช้ได้ใน IP Phone

คู่มือผู้ใช ้
ดูคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้ที ่http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html
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