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ขอมูลจําเพาะและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในคู่มือนี้อาจมีการเปล่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ขอความ ขอมูล และคําแนะนําในคู่มือฉบับนี้เชื่อวามีความถูกตอง
แตนําเสนอโดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ

การอนุญาตใชงานซอฟตแวรและขอบเขตของการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑไดแสดงไวในเอกสารขอมูลซึ่งจัดสงไปพรอมกับผลิตภัณฑและถือวารวมอยู่ในที่นี้ดวยการอางอิงนี้
หากคุณไมพบใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรหรือขอบเขตการรับประกัน โปรดติดตอตัวแทน CISCO ของคุณเพื่อขอรับสำเนา

ขอมูลตอไปน้เปนขอมูลสําหรับการปฏบัติตามมาตรฐาน FCC ของอุปกรณคลาส A: อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบแลวและพบวาไดปฏบัติตามขีดจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส A ตามสวนที่ 15
ของกฎ FCCขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหการคุ้มครองที่สมเหตุสมผลเพื่อไมใหเกิดการรบกวนที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่ออุปกรณทํางานในสถานที่ทําการคาอุปกรณนี้สราง ใช
และสามารถแผพลังงานของคลื่นความถี่วิทยุได และหากไมไดรับการติดตั้งและใชตามคู่มือคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสารทางวิทยุ
การใชงานอุปกรณนี้ในบริเวณที่พักอาศัยมีแนวโนมวาอาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตราย ซึ่งผู้ใช้ต้องแก้ไขการรบกวนดังกล่าวโดยออกค่าใช้จ่ายของตนเอง

ขอมูลตอไปน้เปนขอมูลสําหรับการปฏบัติตามมาตรฐาน FCC ของอุปกรณคลาส B: อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบแลวและพบวาไดปฏบัติตามขีดจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B ตามสวนที่ 15
ของกฎ FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหการคุ้มครองที่สมเหตุสมผลเพื่อไมใหเกิดการรบกวนที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช
และสามารถแผพลังงานของคล่ืนความถ่ีวิทยุ และหากไมไดรับการติดต้ังและใชตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการส่ือสารทางวิทยุอยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ
วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ หากอุปกรณกอใหเกิดการรบกวนตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งอาจทราบไดจากการปิดและเปดอุปกรณ
ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

• ปรับทิศทางหรือหาตำแหน่งใหม่ให้กับเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนวงจรที่ต่างจากเต้ารับที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องรับสัญญาณ

• ปรกษาผูคาหรือชางซอมวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การดัดแปลงอุปกรณนี้ซึ่งไมไดรับอนุญาตจาก Cisco อาจทําใหการอนุมัติ FCC เป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานอุปกรณ์นี้

การบีบอัดสวนหัว TCPของCisco เปนการดัดแปลงโปรแกรมซึ่งพัฒนาโดยUniversity of California, Berkeley (UCB) เปนสวนหนึ่งของเวอรชันโดเมนสาธารณะสําหรับระบบปฏบัติการUNIX
ของ UCB สงวนลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ © 1981, Regents of the University of California

แมจะมีการรับประกันตางๆ ระบุไวในที่นี้ แตไฟลเอกสารและซอฟตแวรของซัพพลายเออรเหลานี้ถูกนําเสนอ "ตามสภาพ" โดยตองรับเอาความชํารุดบกพรองทั้งหมด CISCO
และซัพพลายเออรตามรายชื่อดานบนสงวนสิทธิ์การรับประกันทั้งหมด ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ ความเหมาะสมของการนํามาจําหนาย
ความสามารถในการใชงานตามวัตถุประสงค และการไมละเมิดทรัพยสินทางปัญญา หรือที่เกิดจากการดําเนินการในการตกลงซื้อขาย การใชงาน หรือการค้า

ไมวาจะเปนกรณีใดๆ CISCO หรือซัพพลายเออรจะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางออม กรณีพิเศษ ความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การสูญเสียกําไร หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายตอขอมูลที่เกิดจากการใชหรือการไมสามารถใชคูมือนี้ แมวา CISCO
หรือซัพพลายเออรไดแจงใหทราบถึงความเปนไปไดของการเกิดความเสียหายดังกลาวแลวก็ตาม

หมายเลข Internet Protocol (IP) และหมายเลขโทรศัพทใดๆ ที่ใชในเอกสารนี้ไมมีเจตนาจะใชเปนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทจริง ตัวอยาง การแสดงผลคําสั่ง แผนผังโทโพโลยีของเครือขาย
และรูปภาพอื่นๆ ในเอกสารมีเปาหมายเพื่อยกตัวอยางประกอบเทานั้น การใชหมายเลขไอพีหรือหมายเลขโทรศัพทจริงใดๆ ในตัวอย่างประกอบเป็นการใช้ที่ไม่ได้มีเจตนาและเป็นการบังเอิญ
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ตารางที ่1: คุณสมบัติสําคัญของ Cisco IP Phone 8800 Series

8865NR886588618851NR8851884588418811คุณสมบัติ

สีสีสีสีสีสีสีเกรย์สเกลหน้าจอ

22211000พอรตUSB

มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีกล้องในตัว

ไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีWi-Fi

ไม่มีมีมีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีบลูทูธ

ไม่มีมีมีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีCisco
Intelligent
Proximity

โทรศัพทของคุณตองเชื่อมตอกับเครือขาย และกําหนดคาใหเชื่อมตอกับระบบควบคุมการโทร
โทรศัพทสนับสนุนฟังกชันและคุณสมบัติมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบควบคุมการโทร
โทรศัพทของคุณอาจไมมีฟงกชันการทํางานครบทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามการตั้งคาของผู้ดูแลระบบ
เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย
แตปุมสายบนโทรศัพทของคุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน
หรือคุณสมบัติ)หากปุ่มสายของโทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู่โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติมใดๆ

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใดใหกด แอปพลิเคชัน และเลือกขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุ่น
แสดงรุ่นโทรศัพทของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปล่ยนแปลง
คุณสามารถใชขอมูลในสวนตอไปน้เพื่อทําความเขาใจวามีอะไรเปล่ยนแปลงบางในเอกสาร
แตละสวนประกอบดวยการเปล่ยนแปลงที่สําคัญ

ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)

ตารางที ่2: การแกไขคู่มือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800, ในหนาที่ 83อัพเดตสําหรับโมดูลสวนขยายคียใหม

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
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ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

ตารางที ่3: การแกไขคู่มือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

การโทรวิดีโอ, ในหนาที่ 34อัพเดตสําหรับการปรบปรุงการโทรทางวิดีโอ

ไอคอนที่ติดปาย, ในหนาที่ 18อัพเดตสําหรับประสบการณผูใชใหม

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 17

โหมดสายที่ปรบปรุง, ในหนาที่ 21

ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

ตารางที ่4: การแกไขคู่มือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

สวนที่อัพเดตการแกไข

Cisco IP Phone 8800 Series, ในหนาที่ 1อัพเดตสําหรับการสนับสนุน Cisco IP Phone 8865NR

ตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi, ในหนาที่ 6

ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 13

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 77

หยุดการสงวิดีโอ, ในหนาที่ 35อัพเดตสําหรับวิดีโอที่มีชัตเตอรที่ปด

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31อัพเดตสําหรับการสนับสนุนMLPP และหามรบกวน

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 44

ตอบรับสายสําคัญ, ในหนาที่ 45

ตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi, ในหนาที่ 6อัพเดตสําหรับการสนับสนุนสัญลักษณWi-Fi

เชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา,
ในหนาที่ 7
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ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

ตารางที ่5: การแกไขคู่มือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

• ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท,
ในหนาที่ 18.

• ไมรับสาย, ในหนาที่ 31.

• ปฏเสธสาย, ในหนาที่ 30.

• โหมดสายโทรศัพท, ในหนาที่ 21.

• โหมดสายปกต,ิ ในหนาที่ 21.

• โหมดสายที่ปรบปรุง, ในหนาที่ 21.

อัพเดตส่วนต่อไปนี้สำหรับโหมดสายที่ปรับปรุง

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท, ในหนาที่ 20เพ่ิมเติมสวนตอไปนสํ้าหรับการเล่ือนการอัพเกรดโทรศัพท

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31แกไขสวนตอไปน้สําหรับคุณสมบัติหามรบกวน

เชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา,
ในหนาที่ 7

เพิ่มการเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi
ที่กําหนดไวลวงหนา

ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0

ตารางที ่6: การแกไขคู่มือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 สําหรับรุ่นของเฟรมแวร 11.0

สวนที่อัพเดตการแกไข

เปลยนขนาดฟอนต, ในหนาที่ 73.นําการอางอิงขนาดฟอนตที่ระบุไวออก

เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคู่สายรวม, ในหนาที่
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อัพเดตสวนตอไปนสํ้าหรับการสนับสนุนการแทรกสายและการรวมสายท่ีดีย่ิงข้ึน

รายงานปัญหาโทรศัพททั้งหมด, ในหนาที่ 23แกไขสวนตอไปนสํ้าหรับการสนับสนุนเคร่ืองมือรายงานปัญหาท่ีดีย่ิงข้ึน

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31เพ่ิมไอคอนใหมในสวนตอไปนสํ้าหรับคุณสมบัติหามรบกวน
(DND)

เชื่อมตอกับ Expressway, ในหนาที่ 8อัพเดตสวนตอไปน้สําหรับหนาจอตอนรับ

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)



การตั้งคาโทรศัพท
ตามปกติ ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย
หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคาและเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

ปรบที่วางหูฟง
ถาโทรศัพทของคุณติดตั้งอยู่บนผนังหรือถาหูฟงเลื่อนออกจากแครงายเกินไป
คุณอาจต้องปรับที่วางหูฟังเพื่อให้ไม่เลื่อนหลุดจากแคร่วาง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 นําหูฟงออกจากแครวางและดึงแท็บพลาสติกออกจากที่วางหูฟง
ขั้นตอน 2 หมุนแท็บ 180 องศา
ขั้นตอน 3 ใชนิ้วมือสองนิ้วจับแท็บ โดยใหรองที่มุมหันเขาหาตัวคุณ
ขั้นตอน 4 วางแท็บใหตรงกับชองท่ีแครวางและกดแท็บใหเสมอกันเขาสูชอง จะมีสวนท่ีย่ืนออกมาจากดานบนของแท็บท่ีหมุน
ขั้นตอน 5 วางหูฟังกลับเข้าที่วางหูฟัง

เปลยนมุมการดูของโทรศัพท
คุณสามารถเปล่ยนมุมการดูของโทรศัพทเพื่อลดแสงสะทอนบนหนาจอ หากโทรศัพทของคุณมีกลองวิดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมเพื่อปรับปรุงมุมมองกล้องให้ดีขึ้นได้

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series    
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โทรศัพทของคุณ
การตั้งคาโทรศัพท



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จับหูโทรศัพทในแครไวดวยมือขางหนึ่ง
ขั้นตอน 2 เลื่อนขาตั้งดวยมืออีกขางเพื่อปรบมุม
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) ปรบขาตั้งบนโมดูลสวนขยายคียและตรวจสอบวาทั้งโทรศัพทและโมดูลสวนขยายคียมีความมั่นคง
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง เพื่อตรวจสอบมุมกล้อง

เชื่อมตอกับเครือขาย
คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สำหรับการประชุมกับเครือข่ายโทรศัพท์

• การเชื่อมตอแบบใชสาย - โทรศัพท์ต่อกับเครือข่ายด้วยสายอีเทอร์เน็ต

• การเชื่อมตอไรสาย — Cisco IP Phone 8861 และ 8865 สามารถเชื่อมตอกับWireless Access Point ผาน
Wi-Fi

• Virtual Private Network (VPN) - หลังจากที่โทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขายแลว
จะมีการตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการป้องกัน

• Mobile and Remote Access Through Expressway— หลังคุณเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย
โทรศัพทจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร Expressway โดยอัตโนมัติ

ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi
Cisco IP Phone 8861 และ 8865 สามารถเชื่อมตอเครือขายWi-Fi
แตตองมีอะแดปเตอรแปลงไฟในการจายไฟใหโทรศัพทCisco IP Phone 8865NR ไมสามารถเช่ือมตอกับเครือขาย
Wi-Fi

พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปิดใชงานเมื่อเปดใชงานWi-Fi บนโทรศัพทของคุณหมายเหตุ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ผูดูแลระบบของคุณตองกําหนดการตั้งคาในระบบควบคุมการโทรเพื่อเปดใชการเขาถึงWi-Fi

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาโทรศัพทเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต ใหถอดสายอีเทอรเน็ต
ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 ไปท การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi > การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบ

Wi-Fi
ขั้นตอน 4 ไปท ไรสาย และกด เปด
ขั้นตอน 5 ไปท การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบWi-Fi และกด เปด
ขั้นตอน 6 กด ใช เพื่อบันทึกการเปล่ยนแปลง หรือกด คืนคาเดิม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ดวย Cisco IP Phone 8861 และ 8865 ของคุณ แต Cisco IP Phone
8865NR ไมสนับสนุนWi-Fi

ขึ้นอยู่กับการกําหนดคาโทรศัพทของคุณ ระบบอาจขอใหคุณลงชื่อเขาใชเมื่อคุณเชื่อมตอเครือขายWi-Fi
หรือเมื่อเปดเครื่องโทรศัพทของคุณ
คุณไมสามารถยกเลิกหนาตางลงชื่อเขาใชWi-Fi โดยไมปอนชื่อผู้ใชและรหัสผานที่ถูกตองได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับWi-Fi เมื่อไดรับแจง
ขั้นตอน 2 เลือก ลงชื่อเข้าระบบ

เชื่อมตอกับ VPN
คุณสามารถเชื่อมตอกับ VPN ไดสองวิธ:ี

• โดยปอนขอมูลประจําตัว (ชื่อผู้ใชและรหัสผาน หรือเฉพาะรหัสผาน)

• ใชใบรับรอง

ถาคุณมีใบรับรองติดตั้งอยู่ในโทรศัพท คุณไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับ VPN
โดยอัตโนมัติ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ VPN
ขั้นตอน 2 เลือก ลงชื่อเข้าระบบ
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย



ตั้งคาโทรศัพทเพื่อใชกับ VPN

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ในการดําเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณจะตองมีที่อยู่ของเซิรฟเวอร TFTP ที่ถูกตอง ถาไมมีขอมูลนี้
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
คุณไมสามารถใชไคลเอนตWi-Fi กับ Cisco IP Phone 8865NR

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ
ขั้นตอน 3 เลือกรายการเมนูตอไปน:้

• โทรศัพททั้งหมดเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต: การตั้งค่าอีเทอร์เน็ต

• ผูใช Cisco IP Phone 8861 และ 8865 ที่ใชWi-Fi: การตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi

ขั้นตอน 4 เลือก การตั้งคา IPv4
ขั้นตอน 5 ไปท TFTP สํารอง และเลือก เปด
ขั้นตอน 6 เลือก เซิรฟเวอร TFTP 1
ขั้นตอน 7 ปอนที่อยู่ของเซิรฟเวอร TFTP ในฟลด เซิรฟเวอร TFTP 1
ขั้นตอน 8 กด ใช
ขั้นตอน 9 กด ทําตอ
ขั้นตอน 10 กด ออก

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway
เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัทเมื่อทํางานนอกสํานักงาน เนื่องจากโทรศัพทของคุณไมไดมีการกําหนดคาที่อยู่
TFTP ไว โทรศัพทจะแสดงหนาจอตอนรับเพื่อเริ่มตนกระบวนการลงชื่อเขาระบบ

กอนที่คุณจะเริ่มตน
ถาคุณใชโทรศัพทที่สํานักงานหรือใชกับ VPN กอนหนานี้ ใหรีเซ็ตโหมดของเซอรวิสกอนที่จะเชื่อมตอกับ
Expressway

ถาคุณตองการเชื่อมตอกับ การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway ในระบบ
ใหเริ่มตนโทรศัพทใหมและกด เลือก เมื่อไดรับขอความแจง

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนรหัสเปดใชงานหรือโดเมนเซอรวิสในหนาจอ ยินดีตอนรับ
ขั้นตอน 2 ปอนชื่อผู้ใชและรหัสผาน
ขั้นตอน 3 กด สง

เปดใชงานโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติดวย QR Code

ถาโทรศัพทของคุณมีกลอง คุณสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเปดใชงานโทรศัพท ถาคุณกด ปอนดวยตนเอง
โดยไมตั้งใจ ใหกด กลับไป เพื่อกลับสู่หนาจอของรหัส QR

กอนที่คุณจะเริ่มตน
คุณตองใชรหัส QR จากขอความตอนรับ
ถารหัสจากขอความเริ่มตนหมดอายุ
ใหสรางรหัสเปดใชงานสําหรับอุปกรณของคุณกับพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
หรือขอรับรหัสเปดใชงานจากผู้ดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เตรียมรหัส QR ใหพรอมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• พิมพอีเมลที่มีรหัส QR และถือกระดาษไว้ด้านหน้าของกล้องโทรศัพท์

• แสดงรหัส QR ในอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ และถืออุปกรณ์ไว้ด้านหน้าของกล้องโทรศัพท์

• แสดงรหัส QR ในคอมพิวเตอร และถือโทรศัพทไวดานหนาของจอคอมพิวเตอร

ขั้นตอน 2 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 3 สแกนรหัส QR

เมื่อสแกนสําเร็จ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร และคุณจะพร้อมโทรออกเป็นครั้งแรก

รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock
คุณสามารถรักษาความปลอดภัย Cisco IP Phone 8800 Series ของคุณดวย cable lock แล็ปทอปท่กวางสูงสุดถึง
20 มม.
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โทรศัพทของคุณ
รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชปลายที่เปนหวงของสายล็อคคลองรอบๆ วัตถุที่ตองการใชยึดโทรศัพท
ขั้นตอน 2 สอดตัวล็อคผานหวงที่ปลายสาย
ขั้นตอน 3 ปลดล็อคของสายล็อค
ขั้นตอน 4 กดปุมล็อคคางไวเพื่อใหฟนของล็อคตรงกัน
ขั้นตอน 5 ใสสายล็อคในชองล็อคของโทรศัพทและปลอยปุ่มล็อค
ขั้นตอน 6 ล็อคสายล็อค

เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท
คุณอาจตองเปดใชงานหรือลงช่ือเขาใชโทรศัพทของคุณการเปดใชงานจะเกิดข้ึนเพียงหน่ึงคร้ังสําหรับโทรศัพท
และจะเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบควบคุมการโทร
ผูดูแลระบบของคุณจะใหขอมูลประจําตัวในการลงชื่อเขาใชและเปดใชงาน

ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ
กอนที่คุณจะเริ่มตน
รับ ID ผูใชและ PIN หรือรหัสผานจากผู้ดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอน ID ผูใชของคุณในฟิลด ID ผูใช
ขั้นตอน 2 ใส PIN หรือรหัสผานของคุณในฟิลด PIN หรือ รหัสผาน แลวกด ส่ง

ลงชื่อเขาใชหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
คุณสามารถใช Cisco Extension Mobility เพื่อลงชื่อเขาใชโทรศัพทเครื่องอื่นในเครือขายของคุณ
และใหโทรศัพทเครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช
โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวมถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ
ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco Extension Mobility ใหคุณ

กอนที่คุณจะเริ่มตน
รับ ID ผูใชและ PIN จากผู้ดูแลระบบของคุณ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Extension Mobility (ชื่ออาจแตกตางกันไป)
ขั้นตอน 3 ปอน ID ผูใชและ PIN
ขั้นตอน 4 หากมีพรอมทแสดงขึ้น ให้เลือกโปรไฟล์อุปกรณ์

ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Extension Mobility
ขั้นตอน 3 กด ใช เพื่อออกจากระบบ

พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
คุณสามารถปรบแตงการตั้งคาบางอยางของโทรศัพทดวยเว็บไซตพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
ซึ่งสามารถเขาถึงไดจากคอมพิวเตอร พอรทัลการดูแลรักษาตนเองเปนสวนหนึ่งของ Cisco Unified
Communications Manager ขององคกร
ผูดูแลระบบของคุณให URL ที่ใชเขาถึงพอรทัลการดูแลรักษาตนเอง และให ID ผูใชและรหัสผานของคุณ
ในพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติ การตั้งคาสาย และบริการของโทรศัพท์ได้

• คุณสมบัติของโทรศัพทรวมถึงการโทรดวน หามรบกวน และสมุดที่อยู่ส่วนตัว

• การตั้งคาสายจะมีผลกับสายโทรศัพทที่เจาะจง (หมายเลขไดเร็กทอร)ี ในโทรศัพทของคุณ
การตั้งคาสายรวมถึงการฝากสาย สัญญาณแบบภาพและเสียงเมื่อมีขอความ รูปแบบเสียงกริ่ง
และการตั้งค่าเฉพาะสายอื่นๆ

• บริการโทรศัพทอาจรวมถึงคุณลักษณะพิเศษของโทรศัพท ขอมูลเครือขาย และขอมูลทางเว็บ (เชน
ราคาหุนและรายชื่อภาพยนตร)
ใชพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเองสมัครรับบริการโทรศัพทกอนที่จะเขาถึงไดทางโทรศัพท

ถาคุณมีโมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800 เชื่อมตอกับโทรศัพทอยู่
คุณก็สามารถกําหนดคาปุมของโมดูลขยายเปนปุ่มโทรดวนและบริการโทรศัพทอื่นๆ ได
ตารางตอไปน้อธิบายคุณสมบัติบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวยพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเองสําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ
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คําอธิบายคุณสมบัติ

ใชหมายเลขที่จะรับสายเมื่อเปดใชการฝากสายในโทรศัพทของคุณ
ใชพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเองเพื่อตั้งคาฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน
เมื่อสายของคุณไมวาง

การฝากสาย

ระบุโทรศัพทเพิ่มเติม (โทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพทอื่นๆ)
ท่ีคุณตองการใชในการโทรออกและรับสายดวยหมายเลขไดเร็กทอรีเดียวกันกับโทรศัพทบนโตะ
และยังสามารถกําหนดรายช่ือผู้ติดตอท่ีบล็อคหรือท่ีตองการเพ่ือจํากัดหรืออนุญาตสายจากบางหมายเลขใหสงไปยงโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณได
เมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม คุณยังสามารถตั้งคาคุณสมบัติเหลานี:้

• Single Number Reach—
ระบุว่าจะให้โทรศัพท์เพ่ิมเติมมีเสียงเรียกเข้าหรือไม่เม่ือมีคนโทรเข้าโทรศัพท์ท่ีโต๊ะของคุณ

• การโทรมือถือ — ถาโทรศัพทเพิ่มเติมเปนโทรศัพทเคลื่อนที่
คุณสามารถต้ังคาใหคุณสามารถโอนสายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไปยงโทรศัพทบนโตะหรือจากโทรศัพทบนโตะไปยงโทรศัพทเคล่ือนท่ีได

โทรศัพทเพิ่มเติม

ระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้กับหมายเลขการโทรด่วนเพ่ือใช้โทรถึงบุคคลน้ันได้อย่างรวดเร็วโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 55
โทรดวน, ในหนาที่ 27
ฝากสาย, ในหนาที่ 39

หมายเลขโทรดวน
เมื่อคุณหมุนหมายเลขทางโทรศัพท จะเปนการปอนชุดของตัวเลข เมื่อคุณตั้งคาหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวนจะตองมีตัวเลขทั้งหมดที่คุณตองกดเพื่อที่จะโทรออก ตัวอยางเชน ถาคุณตองกด 9
เพื่อตอสายนอก คุณตองใสหมายเลข 9 จากนั้นกดตัวเลขที่จะโทร
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มตัวเลขอื่นๆ ที่กดเพื่อเรียกหมายเลขนั้น
ตัวอยางของตัวเลขเพิ่มเติมไดแกรหัสการเขาถึงการประชุม หมายเลขภายใน รหัสผานของขอความเสียง
หรือรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน
ชุดของตัวเลขการหมุนสามารถมีอักขระตอไปน:้

• 0 ถึง 9

• ปอนด (#)

• เครื่องหมายดอกจัน (*)

• เครื่องหมายจุลภาค (,) ซึ่งเปนอักขระหยุด ซึ่งจะทําใหการหมุนหมายเลขชะลอลง 2 วินาที
คุณสามารถใสเครื่องหมายจุลภาคหลายตัวตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน เครื่องหมายจุลภาคสองตัว (,,)
หมายถึงการหยุด 4 วินาที

กดสําหรับชุดการหมุนหมายเลขมีดังนี:้

• ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นส่วนของชุดตัวเลข

• รหัสการอนุมัติต้องอยู่ก่อนรหัสการเรียกเก็บเงินเสมอในชุดหมายเลขโทรด่วน
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• ต้องมีเครื่องหมายจุลภาคหนึ่งตัวระหว่างรหัสการมอบอำนาจและรหัสเรียกเก็บเงินในชุดหมายเลข

• ต้องมีป้ายกำกับสำหรับหมายเลขโทรด่วนที่มีรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน

กอนที่จะกําหนดคาการโทรดวน
ให้ลองกดหมายเลขในชุดด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีลำดับถูกต้อง

โทรศัพทของคุณจะไมบันทึกรหัสการอนุมัติ รหัสการเรียกเก็บเงิน
หรือตัวเลขเพิ่มเติมจากหมายเลขโทรดวนไวในขอมูลการใชโทรศัพท ถาคุณกด โทรซำ
หลังจากคุณตอสายกับปลายทางการโทรดวน โทรศัพทจะใหคุณใสรหัสการมอบอํานาจ รหัสเรียกเก็บเงิน
หรือตัวเลขเพิ่มเติมด้วยตนเอง

หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ในการตั้งคาหมายเลขโทรดวนเพื่อโทรหาบุคคลที่มีหมายเลขภายในที่เจาะจง
และถาตองใชรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน โปรดพิจารณาขอกําหนดตอไปน:้

• คุณตองกดหมายเลข 9 เพื่อต่อสายนอก

• คุณตองการโทรไปท่หมายเลข 5556543

• คุณตองปอนรหัสการอนุมัติ 1234

• คุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน 9876

• คุณตองรอ 4 วินาที

• หลังจากตอสายไดแลว คุณตองตอหมายเลขภายใน 56789#

ในกรณีนี้ หมายเลขการโทรดวนคือ 95556543,1234,9876,,56789#

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัต,ิ ในหนาที่ 29

ปุมและฮารดแวร
Cisco IP Phone 8800 Series มีฮารดแวรสองประเภทที่แตกตางกัน:

• Cisco IP Phone 8811, 8841, 8851, 8851NR และ 8861 ไม่มีกล้อง

• Cisco IP Phones 8845, 8865 และ 8865NR—มีกล้องในตัว

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series    
13

โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวร



ภาพตอไปนแสดงโทรศัพท Cisco IP Phone 8845

รูปท 1: ปุมและฮารดแวรของ Cisco IP Phone 8845

แสดงวาคุณมีสายเขา (สีแดงกะพริบ) หรือขอความเสียงใหม
(สีแดงคงที)่

หูฟังและแถบไฟของหูฟัง1

ใช้กล้องสำหรับการโทรวิดีโอกล้อง
Cisco IP Phone 8845, 8865 และ
8865NR เท่านั้น

2

เขาถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ และเซสชันการโทร
เมื่อเพิ่มคุณสมบัติใหกับปุ่มสายโทรศัพท
คุณจะถูกจํากัดดวยจํานวนปุ่มสายที่มี
คุณไม่สามารถเพ่ิมคุณลักษณะมากกว่าจำนวนปุ่มสายบนโทรศัพท์ของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูสวนปุ่มซอฟตคีย สาย และคุณสมบัติ
ในบท "ฮารดแวรของ Cisco IP Phone"

ปุ่มคุณสมบัติท่ีต้ังโปรแกรมได้และปุ่มคู่สาย3

เข้าถึงฟังก์ชันและเซอร์วิส
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูสวนปุ่มซอฟตคีย สาย และคุณสมบัติ
ในบท "ฮารดแวรของ Cisco IP Phone"

ปุ่มซอฟต์คีย์4
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กลับไป กลับสู่หน้าจอหรือเมนูก่อนหน้า

ปุมลูกศรนําทาง วงแหวนนําทางและปุม เลือก—เลื่อนเมนู
ไฮไลท์รายการและเลือกรายการที่ไฮไลท์ไว้

รีลีส สิ้นสุดการโทรหรือเซสชันที่เชื่อมต่อ

กลับไป, ปุมลูกศรนําทาง และ
ปล่อย

5

พักสาย/พูดตอ
พักสายที่สนทนาอยู่และดึงสายกลับเพื่อสนทนาต่อ

ประชุมสาย สร้างการประชุมสาย

โอนสาย โอนการโทร

พักสาย/พูดตอ, ประชุมสาย และ
โอนสาย

6

สปกเกอรโฟน สลับเปดหรือปิดสปีกเกอรโฟน
เมื่อเปดสปีกเกอรโฟน ปุ่มนี้จะสว่าง

ปดเสียง สลับเปดหรือปิดเสียงไมโครโฟน
เมื่อปิดเสียงไมโครโฟน ปุ่มนี้จะสว่าง

ชุดหูฟง สลับเปดหรือปิดชุดหูฟง เม่ือเปดชุดหูฟง ปุ่มน้ีจะสว่าง

สปกเกอรโฟน, ปดเสียง และ
ชุดหูฟัง

7

รายชื่อผู้ติดตอ
เข้าถึงไดเร็กทอรีส่วนบุคคลและสมุดโทรศัพท์องค์กร

แอปพลิเคชัน เขาถึงการโทรลาสุด
การกําหนดคุณลักษณะของผู้ใช การตั้งคาโทรศัพท
และข้อมูลรุ่นโทรศัพท์

ขอความ
หมุนหมายเลขไปที่ระบบข้อความเสียงของคุณโดยอัตโนมัติ

รายชื่อผู้ติดตอ, แอปพลิเคชัน
และ ข้อความ

8

ปรบระดับเสียงของหูฟง ชุดหูฟง และสปีกเกอรโฟน
(เมื่อยกหูฟง) และเสียงกริ่ง (เมื่อวางหูฟงบนแคร)

ปุม ระดับเสียง9

การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของปุ่มลูกศรนําทางเพ่ือเล่ือนเมนู ใชปุม เลือก ภายในปุ่มลูกศรนำทางเพ่ือเลือกรายการเมนู

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถป้อนหมายเลขดัชนีด้วยปุ่มกดเพื่อเลือกรายการได้
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ปุมซอฟตคีย สาย และคุณสมบัติ
คุณสามารถทํางานกับคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดหลายวิธ:ี

• ซอฟตคีย ซึ่งอยู่ที่ดานลางของหนาจอ ใหคุณเขาใชฟงกชันที่แสดงบนหนาจอดานบนซอฟตคีย
โดยจะเปล่ยนการทํางานไปตามสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในเวลานั้นๆ ซอฟตคีย เพิ่มเติม...
หมายความว่ามีซอฟต์คีย์ที่ใช้งานได้เพิ่มเติมอีก

• ปุ่มคุณสมบัติและสายที่อยู่ด้านข้างของหน้าจอใช้สำหรับเข้าถึงคุณสมบัติของโทรศัพท์และสายโทรศัพท์

◦ปุมคุณสมบัติ—ใชสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน โทรดวน หรือ รับสายแทน
และดูสถานะของคุณในสายอื่น

◦ปุมสาย - ใชรับสายหรือกลับสู่การโทรที่พักสายไว เมื่อไมไดใชสําหรับการโทรที่ใชงานอยู่
จะสามารถใชเริ่มตนฟังกชันของโทรศัพท เชน การแสดงสายที่ไม่ได้รับ

ปุมคุณสมบัติและปุมสายจะสวางเพื่อแสดงสถานะตอไปน:้

• สีเขียวคงที่ - การโทรที่ใช้งานหรือการโทรภายในแบบสองทาง

• สีเขียวกะพริบ - สายที่พักไว้

• สีเหลืองคงที่ - ใชความเปนสวนตัว, การโทรภายในแบบทางเดียว, หามรบกวน (DND) ใชงานอยู่
หรือล็อกอินอยู่ในกลุ่มวนสาย

• สีเหลืองกะพริบ - สายเข้าหรือสายที่คืนกลับ

• สีแดงคงที่ - สายระยะไกลใชงานอยู่ (สายที่ใชรวมกันหรือสถานะสาย)

• สีแดงกะพริบ - สายระยะไกลพักสายอยู่

ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาฟงกชันบางอยางเปนซอฟตคียหรือเปนปุ่มคุณสมบัติได
คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างด้วยซอฟต์คีย์หรือปุ่มที่เชื่อมโยงกัน
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คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี
การโทรที่ใชงานและสถานะของสาย หมายเลขโทรดวน สายที่โทรออก และรายการเมนูของโทรศัพท
หนาจอประกอบดวยสามสวน: แถวสวนหัว สวนกลาง และแถวส่วนล่าง

รูปท 2: หนาจอของ Cisco IP Phone 8800

ที่ดานบนของหนาจอคือแถวสวนหัว แถวสวนหัวจะแสดงหมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาปจจุบัน
ตลอดจนไอคอนจํานวนหนึ่ง ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทำงาน

1

ส่วนกลางของหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายและปุ่มคุณสมบัติของโทรศัพท์2

แถวดานลางของหนาจอเปนขอความกํากับซอฟตคีย
ป้ายกำกับแต่ละข้อความแสดงถึงการทำงานสำหรับปุ่มซอฟต์คีย์ใต้หน้าจอ

3

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม
หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท
เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํางานผิดพลาด

ขอควรระวัง
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ไอคอนที่ติดปาย
หากคุณมีสายที่ไมไดรับ ไอคอนสายที่ไมไดรับและตัวนับที่แสดงจํานวนสายที่ไมไดรับ
จะแสดงบนเดสกท็อปโทรศัพทของคุณ หากคุณไดรับขอความเสียง
ไอคอนสายท่ีไม่ได้รับจะเปล่ียนเป็นไอคอนข้อความเสียงและตัวนับข้อความเสียงจนกว่าคุณจะฟังข้อความของคุณ
นอกจากนี้ หากคุณกําลังโทรมากกวาหนึ่งสาย ไอคอนพักสายหรือไอคอนยกหูจะเปลี่ยนไปแสดงจำนวนสาย

ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
เราใชคําวา สาย และ การโทร อย่างเจาะจงเพื่ออธิบายวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ

• สาย - แตละสายหมายถึงหมายเลขไดเร็กทอรีหรือหมายเลขภายในที่บุคคลอื่นใชโทรหาคุณ
คุณมีจํานวนสายเทากับหมายเลขไดเร็กทอรีและไอคอนของสายโทรศัพท คุณสามารถมีสายสูงสุด 16 สาย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของโทรศัพท์ของคุณ

• การโทร - แตละสายสามารถรองรับการโทรไดหลายสาย โดยคาเริ่มตน
โทรศัพทของคุณรองรับการโทรสี่รายการตอสาย
แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับจำนวนได้ตามความต้องการ
ในทุกขณะจะมีการโทรเพียงสายเดียวที่ใชงานอยู่ การโทรอื่นๆ จะอยู่ในสถานะพักสายโดยอัตโนมัติ
ตอไปน้เปนตัวอยาง: ถาคุณมีสองสาย และแตละสายรองรับการโทรสี่สาย
คุณสามารถมีการโทรที่เชื่อมตออยู่ในขณะหนึ่งๆ ไดมากถึงแปดสาย
มีการโทรเพียงหนึ่งสายเทานั้นที่มีสถานะใชงาน ส่วนการโทรอีกเจ็ดสายจะอยู่ในสถานะพักสาย

พอรต USB
โทรศัพทของคุณอาจมีพอรต USB หนึ่งพอรตขึ้นไป พอรต USB แตละจุดรองรับอุปกรณ USB สูงสุดหาเครื่อง
อุปกรณแตละอยางที่เชื่อมตอกับพอรตจะรวมในจํานวนอุปกรณสูงสุด รวมถึงโมดูลสวนขยายคียดวย
ตัวอยางเชน โทรศัพทของคุณสามารถรองรับอุปกรณ USB หาเครื่องในพอรตดานขาง และอุปกรณ USB
มาตรฐานเพิ่มเติมอีกหาเครื่องในพอรตดานหลัง ผลิตภัณฑ USB ของผู้ผลิตรายอื่นจํานวนมากมีอุปกรณ USB
มากกวาหนึ่งชนิดในตัว จึงนับวามีมากกวาหนึ่งอุปกรณ

ถาคุณใชฮับ USB และนําสาย USB ออกจากโทรศัพทระหวางการโทร โทรศัพทอาจเริ่มตนการทํางานใหมหมายเหตุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Cisco IP Phone 8800 Series, ในหนาที่ 1

การชารจอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถใชพอรต USB บนโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ ถาอุปกรณนั้นมีการเชื่อมตอ USB
พอรตตอไปน้สนับสนุนการชารจผาน USB:

• พอรตดานขาง - ใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์มาตรฐาน
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• พอรตดานหลัง (Cisco IP Phone 8861, 8865 และ 8865NR
เทานั้น)—ใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์มาตรฐานและการชาร์จเร็ว

โทรศัพทของคุณจะชารจอุปกรณมือถือตอไปในขณะที่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน แตจะหยุดชารจในโหมด
Power Save Plus

เมื่อใชโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ จะมีเงื่อนไขการใชงานดังนี:้

• อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่การชาร์จจะเริ่ม

• ในบางสถานการณ อุปกรณของคุณจะไมแสดงไอคอนการชารจ ตัวอยางเชน
ไอคอนอาจไม่ปรากฏเมื่ออุปกรณ์มีการชาร์จจนเต็ม

• เมื่อมีการเชื่อมตอ โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800 กับโทรศัพทมากกวาหนึ่งเครื่อง พอรต USB
ด้านหลังจะไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์แบบเร็ว

ถาคุณถอดปล๊กแท็บเล็ตและตอชุดหูฟง USB เขากับโทรศัพททันที จะมีความลาชาไป 3
วินาทีกอนที่โทรศัพทจะรับรู้วามีชุดหูฟง USB

หัวขอที่เกี่ยวของ
การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 20

Bluetooth และโทรศัพทของคุณ
หากโทรศัพทของคุณสนับสนุนบลูทูธ ใหใชชุดหูฟงบลูทูธ เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตกับโทรศัพท์
การเชื่อมตอบลูทูธจะทํางานไดผลดีที่สุดเมื่อคุณอยู่ภายในระยะ 3 ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) จากโทรศัพท
แตคุณอาจใชงานไดในระยะไกลถึง 66 ฟุต (20 เมตร) การเชื่อมตอบลูทูธอาจลดคุณภาพลงถาคุณมีสิ่งกีดขวาง
(ผนัง ประตู หนาตาง) วัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ระหว่างโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ในการเช่ือมตอโทรศัพทมือถือหรือชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีมีบลูทูธ ใหเร่ิมดวยการจับคู่อุปกรณกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถจับคู่อุปกรณเคลื่อนที่และชุดหูฟงไดถึง 50 รายการกับโทรศัพท์
หลังจากจับคู่ชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่แลว
โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับชุดหูฟังหรีออุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเปิดชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
เมื่อใชชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่บลูทูธกับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปน:้

• ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีบลูทูธช้ินสุดท้ายท่ีเช่ือมต่อกับโทรศัพท์คืออุปกรณ์ท่ีโทรศัพท์จะใช้เป็นค่าเร่ิมต้น

• คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) หนึ่งเครื่อง
และชุดหูฟังหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน

• โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่ที่จับคู่ไวไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น
ถาโทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยู่และคุณเปดแท็บเล็ต
แท็บเล็ตจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือจะตัดการเชื่อมต่อ

• เมื่อชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่บลูทูธเชื่อมตอกับโทรศัพท
คุณจะไม่สามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธเพื่อรับสายของโทรศัพท์ที่โต๊ะจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

หัวขอที่เกี่ยวของ
ชุดหูฟงบลูทูธ, ในหนาที่ 80
จับคู่อุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทที่โตะของคุณ, ในหนาที่ 50
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Cisco IP Phone 8800 Series, ในหนาที่ 1

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมาพรอมเฟรมแวรท่ีติดต้ังไวแลวและเจาะจงสําหรับระบบควบคุมการโทรท่ีโทรศัพทของคุณใช
บางครั้งผู้ดูแลระบบของคุณจะอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพทใหกับคุณ
การอัพเกรดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดใชโทรศัพท เนื่องจากโทรศัพทจะรีเซ็ตเพื่อใชเฟรมแวรใหม

การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท
เมื่อมีเฟรมแวรใหม หนาตาง พรอมที่จะอัพเกรด จะปรากฏบนโทรศัพท และจะมีการนับถอยหลัง 15 วินาที
ถาคุณไมดําเนินการใดๆ การอัพเกรดจะดําเนินการตอ
คุณสามารถเลื่อนการอัพเกรดเฟรมแวรเปนเวลา 1 ชั่วโมงและทําไดถึง 11 ครั้ง นอกจากนี้
การอัพเกรดจะถูกเลื่อนไปถาคุณกําลังโทรออกหรือรับสาย

กระบวนการ

กด หนวงเวลา เพื่อเลื่อนการอัพเกรดออกไป

ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท
ระหวางการอัพเกรดเฟรมแวรของโทรศัพท คุณสามารถดูความคืบหนาของการอัพเกรดได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท > แสดงรายละเอียด
ขั้นตอน 3 กด ออก

การประหยัดพลังงาน
ผูดูแลระบบของคุณสามารถลดระดับพลังงานที่หนาจอโทรศัพทใชเมื่อคุณไมไดใชงานโทรศัพทอยู่
ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาระดับการประหยัดพลังงานของโทรศัพท:

• ประหยัดพลังงาน - ไฟหน้าจอหรือหน้าจอดับลงเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้

• Power Save Plus - หนาจอโทรศัพทจะเปดและปดตามกําหนดเวลาทํางานของคุณ
ถาเวลาทํางานหรือวันทํางานของคุณเปลย่นแปลง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพ่ือขอให้กำหนดค่าโทรศัพท์ใหม่

ตัวอยางเชน ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอนที่จะปดเครื่อง คุณจะเห็นปุ่ม เลือก
สวางขึ้นและจะไดรับขอความแจงวาโทรศัพทจะปดในไมชา คุณจะไดรับการแจงเตือนตามชวงเวลาตอไปน:้

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
20

โทรศัพทของคุณ
เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท



• เสียงเรียกสี่ครั้ง 10 นาทีก่อนปิดเครื่อง

• เสียงเรียกสี่ครั้ง 7 นาทีก่อนปิดเครื่อง

• เสียงเรียกสี่ครั้ง 4 นาทีก่อนปิดเครื่อง

• เสียงเรียก 15 ครั้ง 30 วินาทีกอนปิดเครื่อง

ถาโทรศัพทมีการใชงานอยู่ ระบบจะรอจนกว่าจะเลิกใช้งานเป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะแจ้งว่าจะมีการปิดเคร่ือง

เปดโทรศัพทของคุณ
เม่ือโทรศัพทของคุณปิดการทํางานเพ่ือประหยัดพลังงานหนาจอของโทรศัพทจะวางเปลา และปุม เลือก จะสว่างข้ึน

กระบวนการ

กด เลือก เพื่อใหโทรศัพทกลับมาทํางานอีกครั้ง

โหมดสายโทรศัพท
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทในโหมดตอไปน:้

• โหมดสายปกติ - ในโหมดนี้ ปุมทางซายและขวาของหนาจอมีฟงกชันการทํางานตางกัน ตามปกติ
ปุมดานซายคือปุ่มคู่สาย และปุมดานขวาคือปุ่มคุณสมบัติ
ปุมคู่สายและคุณสมบัติจะกลับกันสําหรับทองถิ่นที่อานจากขวาไปซาย
โหมดนี้เรียกอีกอย่างว่าโหมดคู่สายแบบเซสชัน

• โหมดสายที่ปรบปรุง - ในโหมดนี้สามารถตั้งคาปุมทางซายและขวาของหนาจอเปนปุ่มคู่สาย
โหมดนี้จะเพิ่มจํานวนสายโทรศัพทที่คุณจะเห็นและใชได คุณจะเห็นการเตือนสายเรียกเข้า

โหมดสายปกติ
เม่ือโทรศัพทของคุณไดรับการต้ังคาสําหรับโหมดสายปกติ (เซสชัน) คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไปน:้

• ใช้หน้าต่างโทรใหม่เพื่อโทรออก

• เลือก ตอบรับ เพื่อรับสาย ยกเวนในกรณีที่โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา
ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา ใหเลือก ตอบรับ, ปฏเสธ หรือ ละเว้น

• มีปุมคู่สายที่ใชไดหาปุม ถาโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตผานบลูทูธ
จะสามารถใช้ได้เพียงสี่คู่สาย

โหมดสายที่ปรบปรุง
เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับการตั้งคาสําหรับโหมดสายที่ปรบปรุง คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไปน:้

• เลือกสายโทรศัพทและปอนหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก
รายการสายล่าสุดจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คล้ายกับหมายเลขที่กำลังหมุนหมายเลข
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• เลือก ตอบรับ, ปฏเสธ หรือ ละเวน เพื่อรับสาย

• มีปุ่มคู่สายที่ใช้ได้สิบปุ่ม
คุณสามารถดูสายท่ีไมไดรับไดโดยการเลือกปุ่มสายเพ่ือดูสายท่ีไมไดรับสําหรับสายน้ันในหนาตางการโทร
ตัวนับสายที่ไม่ได้รับจะล้างข้อมูลเมื่อคุณกลับไปที่หน้าจอว่าง

ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับฟังกชันที่ใชไดในโทรศัพท โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต Cisco (https://www.cisco.com) มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์และระบบควบคุมการโทร

• สําหรับคู่มือการเริ่มตนฉบับยอและคูมือผู้ใชฉบับภาษาอังกฤษ ใหเขาสูลิงกตอไปน:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• สําหรับคําแนะนําในภาษาอื่น ใหเขาสูลิงกตอไปน:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• สําหรับขอมูลใบอนุญาต ใหเขาสูลิงกตอไปน:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

คุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึง
Cisco IP Phone มีคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผู้มีปญหาในการมองเห็น
ผู้มีปัญหาในการได้ยินและการเคลื่อนไหว
สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงในโทรศัพทนี้ โปรดดูที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html

นอกจากนี้ยังสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชวยเหลือในการเขาถึงไดที่เว็บไซต Cisco ตอไปน:้
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

การแกไขปัญหา
คุณอาจประสบปัญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณตอไปน:้

• โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมการโทร

• ระบบควบคุมการโทรมีปัญหาในการสื่อสารหรือปัญหาภายใน

• โทรศัพท์ของคุณมีปัญหาภายใน

ถาคุณพบปัญหา ผูดูแลระบบสามารถชวยคุณแกไขปัญหาจากตนเหตุได
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ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ
ผูดูแลระบบของคุณอาจขอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ ขอมูลนี้จะใชระบุโทรศัพทโดยไมซำกัน
เพื่อใชในการแกไขปัญหา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) กด แสดงรายละเอียด เพื่อดูขอมูลโหลดที่ใชงานอยู่
ขั้นตอน 4 กด ออก

รายงานปัญหาคุณภาพการโทร
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย Quality Reporting Tool (QRT)
เปนการช่ัวคราวเพ่ือแกไขปัญหาดานประสิทธิภาพ ใชQRT เพ่ือทําส่ิงตางๆ ตอไปน้ โดยข้ึนอยู่กับการกําหนดคา:

• รายงานปัญหาเกี่ยวกับเสียงในการโทรปัจจุบันโดยทันที

• เลือกปัญหาทั่วไปจากรายการหมวดหมู่และเลือกรหัสสาเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด รายงานคุณภาพ
ขั้นตอน 2 เลื่อนและเลือกรายการที่ใกลเคียงกับปัญหาของคุณมากที่สุด
ขั้นตอน 3 กด Softkey เลือก เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบของคุณ

รายงานปัญหาโทรศัพท์ทั้งหมด
คุณสามารถใช Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT)
เพื่อเก็บรวบรวมและสงบันทึกของโทรศัพทและรายงานปัญหากับผู้ดูแลระบบของคุณได
ถาคุณเห็นขอความแจงวาการอัปโหลดของ PRT ทํางานลมเหลว รายงานปัญหาจะมีบันทึกอยู่ในโทรศัพท
และคุณควรแจงผู้ดูแลระบบ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท > รายงานปัญหา
ขั้นตอน 3 ใสวันและเวลาที่คุณพบปัญหาในฟิลดวันที่เกิดปัญหา และเวลาที่เกิดปัญหา
ขั้นตอน 4 เลือก คําอธิบายปัญหา
ขั้นตอน 5 เลือกคําอธิบายจากรายชื่อที่แสดง แลวกด ส่ง

โทรศัพท์ถูกตัดการเชื่อมต่อ
บางคร้ังการเช่ือมตอของโทรศัพทกับระบบควบคุมการโทรอาจขัดของ เม่ือการเช่่ือมตอน้ีถูกตัด คุณจะเห็นข้อความ
ถาอยู่ระหวางการโทรขณะที่การเชื่อมตอถูกตัด การโทรนั้นจะยังคงดําเนินตอไป
แตคุณจะไมมีสิทธิ์เขาถึงฟังกชันโทรศัพทปกติทั้งหมด
เนื่องจากฟังกชันบางอยางตองการขอมูลจากระบบควบคุมการโทร ซอฟต์คีย์อาจไม่ทำงานตามที่คาดหมาย
เมื่อโทรศัพทเชื่อมตอกับระบบควบคุมการโทรอีกครั้ง คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ตามปกติดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกันฮารดแวรระยะเวลาหนึ่งปีของ Cisco
เง่ือนไขพิเศษจะมีผลกับการรับประกันและการใหบริการฮารดแวรของคุณซ่ึงคุณสามารถใชไดในระยะเวลารับประกัน
คําช้ีแจงการรับประกันอยางเปนทางการ รวมถึงการรับประกันและขอตกลงอนุญาตใชงานท่ีมีผลกับซอฟตแวรของ
Cisco นั้นมีใหที่ Cisco.com ตาม URL นี:้ https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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บทท ี ่ 2
สาย

• โทรออก, หนา 25

• รับสาย, หนา 30

• การโทรวิดีโอ, หนา 34

• ปดเสียงการโทร, หนา 36

• พักสาย, หนา 36

• ฝากสาย, หนา 39

• โอนการโทรไปยงบุคคลอื่น, หนา 40

• การประชุมสายและการประชุม, หนา 40

• การโทรสายภายใน, หนา 42

• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, หนา 43

• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, หนา 44

• หลายคู่สาย, หนา 46

• อุปกรณเคลื่อนที่และโทรศัพทที่โตะของคุณ, หนา 49

โทรออก
Cisco IP Phone ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใช้โทรศัพท์ของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไป
ถาโทรศัพทของคุณมีหลายสาย หรือมีสายที่ใชรวมกัน เมื่อคุณโทรศัพท จะใชสายหลักของคุณ
ยกเวนคุณกดปุ่มสายอื่นๆ ของคุณ
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กระบวนการ

ปอนหมายเลขและยกหูขึ้น

โทรออกดวยสปีกเกอรโฟน
ใชสปีกเกอรโฟนเพื่อสนทนาทางโทรศัพทโดยไมตองยกหู
โปรดทราบวาเพื่อนรวมงานของคุณอาจไดยินการสนทนาดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด
ขั้นตอน 2 กด สปกเกอรโฟน

หัวขอที่เกี่ยวของ
ชุดหูฟง, ในหนาที่ 78

โทรออกดวยชุดหูฟง
ใชชุดหูฟงของุณสําหรับการโทรแบบไมยกหูและไมรบกวนเพื่อนรวมงาน พรอมทั้งใหความเปนสวนตัวอีกดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอชุดหูฟง
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด
ขั้นตอน 3 กด ชุดหูฟัง

โทรออกดวยที่อยู่โทรศัพทหรือวิดีโอ
บางคร้ัง แทนท่ีจะมีแคหมายเลขโทรศัพทของใครสักคน คุณอาจมีท่ีอยู่โทรศัพทหรือวิดีโอท่ีใชในการโทรหาไดดวย
ที่อยู่เหลานี้อาจมีลักษณะคลายที่อยู่อีเมล เชน username1@example.com หรืออาจประกอบดวยตัวเลข เชน
username2@209.165.200.224

ถาคุณและบุคคลปลายสายมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะสามารถเห็นหนากันได
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด การโทรใหม
ขั้นตอน 2 กด ABC คุณจะสามารถปอนขอความโดยใชแปนกดได
ขั้นตอน 3 กดหมายเลขบนแปนกดเพื่อดูตัวเลือกที่ใชได และจากนั้นกดหมายเลขอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกดังกลาว

ตัวอยางเชน กด 1 สามครั้งเพื่อปอนสัญลักษณ@

ขั้นตอน 4 กด โทร

โทรหมายเลขซำ
คุณสามารถโทรออกไปยงหมายเลขโทรศัพทที่เรียกลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) เลือกคู่สาย
ขั้นตอน 2 กด โทรซ้ำ

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดปุ่มหรือรหัสเพื่อหมุนหมายเลขของคนที่ติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว
กอนที่จะใชคุณสมบัติโทรดวนในโทรศัพท ใหตั้งคาโทรดวนในพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
ขึ้นอยู่กับการตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณสมบัติเหลานี:้

• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพท์จากปุ่มสายที่ตั้งค่าไว้สำหรับการโทรด่วน

• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 12

โทรออกด้วยปุ่มโทรด่วน
เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใดใหกด แอปพลิเคชัน และเลือกขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุ่น
แสดงรุ่นโทรศัพทของคุณ
คุณจะเห็นหมายเลขการโทรดวนตามจํานวนปุ่มการโทรดวนท่ีมีเทาน้ัน ตัวอยางเชน คุณมีหมายเลขการโทรดวน
15 หมายเลขในพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง แตโทรศัพทของคุณมีปุมโทรดวนหาปุม
คุณจะเห็นเฉพาะหมายเลขการโทรด่วนห้าหมายเลขแรกจากรายการหมายเลขการโทรด่วนในพอร์ทัลการดูแลรักษาด้วยตนเอง
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เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย
แตปุมสายบนโทรศัพทของคุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน
หรือคุณสมบัติ)หากปุ่มสายของโทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู่โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติมใดๆ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ตั้งค่ารหัสโทรด่วนในพอร์ทัลการดูแลรักษาด้วยตนเอง

กระบวนการ

กดปุมโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11

โทรออกดวยรหัสโทรดวน
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ตั้งค่ารหัสโทรด่วนในพอร์ทัลการดูแลรักษาด้วยตนเอง

กระบวนการ

ปอนรหัสโทรดวนและกด โทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11

โทรออกดวยปุ่มโทรเร็ว
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
คุณตองตั้งคารหัสโทรเร็วในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โทรเร็ว
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว
ขั้นตอน 4 เลือกรหัสโทรเร็ว และจากนั้นกดซอฟตคีย โทรออก

หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผู้ติดตอ, ในหนาที่ 59
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กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพ่ือโทรระหวางประเทศเม่ือนําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเคร่ืองหมายบวก
(+)

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุม ดอกจัน (*) คางไวอยางนอย 1 วินาที
เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏเปนตัวแรกในหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 2 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 กด โทร หรือรอ 10 วินาทีหลังให้กดคีย์ล่าสุดเมื่อต้องการโทรออกโดยอัตโนมัติ

รับการแจงเตือนเมื่อผู้ติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวย ringtone พิเศษ
และขอความเมื่อบุคคลนั้นติดตอได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โทรกลับ ขณะที่ไดยินเสียงสัญญาณไมวางหรือเสียงสัญญาณกริ่ง
ขั้นตอน 2 กด ออก เพื่อออกจากหนาจอการยืนยัน
ขั้นตอน 3 เมื่อไดยิน ringtone วาบุคคลนั้นติดตอไดแลวและเห็นขอความ ใหกด โทรออก เพื่อโทรออกอีกครั้ง

สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดใหคุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ (หรือทั้งสองอยาง)
หลังจากหมุนหมายเลขโทรศัพท รหัสการเรียกเก็บเงิน
ซึ่งเรียกวารหัสเรื่องของลูกคาใชสําหรับการลงบัญชีหรือการเรียกเก็บเงิน รหัสการอนุมัติ
หรือที่เรียกวารหัสอนุมัติบังคับจะควบคุมการเขาถึงหมายเลขโทรศัพทบางหมายเลข

เม่ือตองใสรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเร่ืองของลูกคา หมายเลขท่ีกดจะเปลย่นเปน
“********” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ

เม่ือตองใสรหัสการอนุมัติ โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสการอนุมัติ หมายเลขท่ีกดจะเปลย่นเปน “********”
และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ เพื่อความปลอดภัย โทรศัพทจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่ปอน
เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 12

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series    
29

สาย
กดหมายเลขระหวางประเทศ



สายที่ปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพื่อปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอก
ถาไอคอนล็อคปรากฏบนโทรศัพทระหวางการโทร แสดงวาการโทรของคุณมีความปลอดภัย
ขึ้นอยู่กับการกําหนดคาโทรศัพทของคุณ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชกอนที่จะโทรออก
หรือกอนมีเสียงสัญญาณรักษาความปลอดภัยทางหูฟงของคุณ

รับสาย
Cisco IP Phone ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดายยิ่งขึ้น

รับสาย

กระบวนการ

เมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา ใหกดปุ่มคู่สายที่กะพริบเพื่อรับสาย

รับสายเรียกซอน
ขณะที่สนทนาในอีกสายหนึ่ง คุณทราบวามีสายเรียกซอนเมื่อไดยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งและเห็นปุ่มคู่สายกะพริบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถามีสายเรียกซอนมากกวาหนึ่งสาย ให้เลือกสายเรียกเข้าที่ต้องการ

ปฏเสธสาย
คุณสามารถส่งการโทรที่ดังขึ้นไปยังระบบข้อความเสียงหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้

กระบวนการ

ปฏเสธสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• กด ปฏิเสธ

• ถามีสายเรียกเขาหลายสาย ใหไฮไลตสายเรียกเขาที่ตองการ และกด ปฏเสธ
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ไมรับสาย
ถาคุณไมตองการใหมีการรบกวน คุณสามารถละเวนสายเรียกเขาได สายนั้นจะถูกสงไปยงขอความเสียง

กระบวนการ

ละเวนสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• เลือก ละเว้น

• กด ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้งเพื่อปิดเสียง (กริ่ง) เรียกเขา
จากนั้นใหสายเรียกเขานั้นไปท่ขอความเสียงหรือหมายเลขโทรศัพทที่ตั้งคาไว

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND)
เพื่อปิดเสียงโทรศัพท์และไม่สนใจการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าเมื่อคุณต้องการไม่ให้มีการเบี่ยงเบนความสนใจ
เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยงหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งค่าไว้
เมื่อเปด DND ไว สวนหัวของหนาจอโทรศัพทจะเปล่ยนสี และขอความ Do not disturb
จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
เม่ือเปดใชDND จะมีผลกับทุกสายในโทรศัพท แตคุณยังสามารถรับสายภายในและสายเรงดวน แมขณะท่ีDND
เปิดอยู่
หากมีการตั้งคาระดับ Precedence และการแทนที่แบบหลายระดับ (MLPP) สําหรับโทรศัพทของคุณ
สายสําคัญจะดังขึ้นดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ แมจะเปด DND ไว้ก็ตาม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด หามรบกวน เพื่อเปด DND
ขั้นตอน 2 กด หามรบกวน อีกครั้งเพื่อปิด DND

รับสายโทรศัพทของเพื่อนรวมงาน (รับสายแทน)
ถาคุณทําหนาที่รับโทรศัพทรวมกันกับเพื่อนรวมงาน
คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาอยู่ที่โทรศัพทของเพื่อนรวมงานได ขั้นแรก
ผูดูแลระบบตองกําหนดกลุ่มการดึงสายใหกับคุณอยางนอยหนึ่งกลุ่ม

รับสายภายในกลุ่มของคุณ (รับแทน)
คุณสามารถรับสายท่ีเรียกเขาโทรศัพทอ่ืนภายในกลุ่มรับสายแทนของคุณถามีสายท่ีสามารถรับแทนไดหลายสาย
คุณจะรับสายที่มีการเรียกเปนเวลานานที่สุด
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด รับแทน เพื่อโอนสายเขาภายในกลุ่มรับแทนไปท่โทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมต่อสายเมื่อมีสายเรียกเข้า

รับสายจากกลุ่มอื่น (การรับสายแทนกลุ่ม)
กลุมการดึงสายอนุญาตใหคุณรับสายบนโทรศัพทที่อยู่นอกกลุ่มการดึงสายของคุณ
คุณสามารถใชหมายเลขรับแทนของกลุ่มเพื่อรับแทนการโทร
หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด รับสายแทนกลุ่มอื่น
ขั้นตอน 3 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• ปอนหมายเลขของสายโทรศัพทที่่มีการโทรที่ตองการรับแทน
ตัวอยางเชน ถาการโทรเรียกเขาไปท่สาย 12345 ใหปอน 12345

• ปอนหมายเลขรับแทนของกลุ่ม

ขั้นตอน 4 กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมต่อสายเมื่อมีสายเรียกเข้า

รับสายจากกลุ่มที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด ดึงสาย เพื่อรับสายในกลุ่มรับสายแทนของคุณหรือกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 3 ถามีสายเรียกเขา กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมต่อสายเมื่อมีสายเรียกเข้า

รับสายภายในกลุ่มวนสายของคุณ
กลุมวนสาย หรือที่เรียกวากลุ่มของคู่สาย
ชวยใหองคกรที่รับสายเรียกเขาจํานวนมากสามารถแบงปันภาระการรับสายได
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ผูดูแลระบบจะตั้งคากลุ่มวนสายกับหมายเลขไดเร็กทอรีชุดหนึ่ง
โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาตามลําดับการวนสายที่ผูดูแลระบบกําหนดใหสําหรับกลุ่มวนสายนั้น
ถาคุณเปนสมาชิกของกลุ่มวนสาย คุณจะลงชื่อเขาใชในกลุ่มเมื่อตองการรับสาย
คุณสามารถออกจากกลุ่มเมื่อตองการใหสายเหลานี้ไมเรียกมาที่โทรศัพทของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
คุณตองลงชื่อเขาใชกลุ่มวนสายเพื่อที่จะรับสายของกลุ่ม

กระบวนการ

เมื่อการโทรของกลุ่มวนสายเรียกมาที่โทรศัพทของคุณ ใหรับสาย

ลงชื่อเข้าใช้และออกจากกลุ่มวนสาย
การออกจากระบบของกลุ่มวนสายเพื่อเลิกรับสายจากกลุ่ม คุณจะยังคงไดรับสายที่โทรหาคุณโดยตรง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด กลุมวนสาย เพื่อลงชื่อเขาใช
ขั้นตอน 2 กด กลุมวนสาย อีกครั้งเพื่อออกจากระบบ

ดูคิวการโทรในกลุ่มวนสาย
คุณสามารถใชสถิติคิวเพื่อตรวจสอบสถานะคิวของกลุ่มวนสาย การแสดงสถานะคิวจะใหขอมูลตอไปน:้

• หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โดยกลุ่มวนสาย

• จำนวนผู้โทรในคิวของกลุ่มวนสายแต่ละคิว

• เวลารอนานที่สุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สถานะคิว
ขั้นตอน 2 กด ปรบปรุง เพื่อรีเฟรชสถิติ
ขั้นตอน 3 กด ออก

รับสายโดยอัตโนมัติ
หากมีการตั้งคาโทรศัพทของคุณใหรับสายโดยอัตโนมัติ คุณไมตองทําอะไรเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา
หลังจากเสียงกริ่งหนึ่งครั้ง คุณจะเชื่อมต่อการโทรโดยอัตโนมัติโดยใช้สปีกเกอร์โฟน
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ถาคุณตองการใชชุดหูฟงเพื่อรับสาย คุณจะต้องตั้งค่าชุดหูฟังก่อน
หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยสปีกเกอรโฟน และคุณเปล่ยนไปใชชุดหูฟง
เครื่องจะรับสายเรียกเขาครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง
และคุณเปล่ยนไปใชสปีกเกอรโฟน สายเรียกเขาครั้งถัดไปจะดังโดยอัตโนมัติในสปีกเกอรโฟน
การรับสายอัตโนมัติชวยใหมั่นใจวาจะมีการรับสาย แตจะไมเปล่ยนที่ที่คุณใชสําหรับสายกอนหนา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
ขั้นตอน 2 ตรวจสอบวาปุม ชุดหูฟง สวางอยู่
ขั้นตอน 3 เมื่อโทรศัพทของคุณรับสายเขาโดยอัตโนมัติ ใหสนทนากับผู้โทรโดยใชชุดหูฟง

ถาไมตองการใชชุดหูฟงอีก ใหกดปุ่ม ชุดหูฟง เพื่อปิด และใช้หูฟังหรือสปีกเกอร์โฟนแทน

หัวขอที่เกี่ยวของ
ชุดหูฟง, ในหนาที่ 78

ติดตามการโทรที่นาสงสัย
ถาคุณไดรับสายที่ไมพึงประสงคหรือเปนการกลั่นแกลง ใหใชรหัสของสายที่ไมพึงประสงค (MCID)
เพื่อแจงผู้ดูแลระบบ
โทรศัพทของคุณจะสงขอความแจงเตือนแบบเงียบไปยงผู้ดูแลระบบพรอมดวยขอมูลเกี่ยวกับการโทรนั้น

กระบวนการ

กด รายงานผู้โทร

การโทรวิดีโอ
Cisco IP Phones 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอด้วยกล้องวิดีโอในตัว
คุณสามารถโทรดวยเสียงในการโทรทางวิดีโอดวยการเปดชัตเตอรกลองของคุณ

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาวิดีโอ, ในหนาที่ 74

ใชการโทรวิดีโอ
Cisco IP Phones 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอ
หากบุคคลที่คุณโทรหามีโทรศัพทที่ถายวิดีโอได วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุมชัตเตอร
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง และเลื่อนกลองขึ้นและลงเพื่อปรบปรุงภาพที่ได
ขั้นตอน 3 โทรออก

หยุดการสงวิดีโอ
เมื่อคุณใชการโทรวิดีโอ คุณสามารถปิดการสงสัญญาณวิดีโอของกลองได
วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุมชัตเตอร เมื่อคุณปิดชัตเตอร คนที่ปลายสายจะไมเห็นคุณอีก
แต่จะยังสามารถได้ยินเสียงคุณ
หากคุณปิดชัตเตอร คุณจะยังคงได้รับวิดีโอจากอีกฝ่ายในสายต่อไป
หากคนทั้งสองฝายในสายปิดชัตเตอรกลองของตน การโทรจะกลายเป็นการโทรด้วยเสียง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนชัตเตอรของกลองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดชัตเตอรของกลอง และหยุดการแชรวิดีโอ
ขั้นตอน 2 หมุนวงแหวนชัตเตอรตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอรของกลอง และแชร์วิดีโออีกครั้ง

สลับระหวางการแสดงผลโทรศัพทและวิดีโอ
ถาตองการดูเดสกท็อปของโทรศัพทขณะที่อยู่ระหวางการโทรทางวิดีโอ
คุณสามารถสลับระหวางวิดีโอและเดสกท็อปไดสะดวก เมื่อคุณซอนวิดีโอ จะเปนเบลอภาพและยายไปท่พื้นหลัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ซอนวิดีโอ เพื่อซอนวิดีโอ
ขั้นตอน 2 กด แสดงวิดีโอ เพื่อแสดงวิดีโอ

ปรบตําแหนงของภาพซอน
ขณะที่ใชการโทรวิดีโอ คุณสามารถดูวิดีโอขาเขาและขาออกไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกวา Picture-in-Picture
(PiP) ตามปกติ
วิดีโอขาเขาจะแสดงในหนาจอแบบเต็มและหนาจอเล็กที่ซอนอยู่ภายในจะแสดงวิดีโอจากกลองของคุณ
เมื่อ PiP ทํางาน คุณสามารถยายภาพที่ซอนภายในไปยงมุมอื่นๆ ของหนาจอ และสามารถเปล่ยนมุมมอง
เพื่อใหวิดีโอจากกลองของคุณปรากฏเต็มหนาจอ และแสดงวิดีโอขาเขาในหนาจอเล็กแทน
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิก PiP เพื่อเปดใช PiP
ขั้นตอน 2 กด PiP อีกครั้งเพื่อยายหนาตาง PiP ทวนเข็มนาฬิการอบๆ หนาจอโทรศัพท

เมื่อหนาตางกลับสู่ตําแหนงขวาลางตามคาเริ่มตน PiP จะปดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางมุมมองเต็มหนาจอและมุมมอง PiP

การโทรวิดีโอและการรักษาความปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพื่อปองกันการโทรวิดีโอของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอก
ถาคุณเห็นไอคอน ปลอดภัย ปรากฏระหวางการโทรวิดีโอ
แสดงวาผูดูแลระบบของคุณไดดําเนินการเพื่อใหมีความเปนสวนตัว

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ปลอดภัย, ในหนาที่ 30

ปดเสียงการโทร
ขณะท่ีโทรศัพทอยู่ คุณสามารถปิดเสียง ซ่ึงจะทําใหคุณไดยินเสียงจากปลายสาย แตอีกฝายจะไมไดยินเสียงคุณ
หากคุณมีการโทรวิดีโอ เมื่อคุณปิดเสียง กลองจะยังคงสงภาพวิดีโอตอไป

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปดเสียง
ขั้นตอน 2 กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใชงาน ปิดเสียง

พักสาย

วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู่ และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม เมื่อคุณพักสายการโทรวิดีโอ
การรับสงวิดีโอจะถูกบล็อคจนกวาจะกลับสู่การสนทนา
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด พักสาย
ขั้นตอน 2 ในการกลับสู่สายที่พักไว ใหกด พักสาย อีกครั้ง

รับสายที่พักไวนานเกินไป
เมื่อคุณพักสายนานเกินไป คุณจะไดรับสัญญาณเตือนดังตอไปน:้

• เสียงกริ่งเดียว ดังซ้ำเป็นระยะ

• ปุ่มคู่สายสีเหลืองกะพริบ

• สัญญาณข้อความกะพริบบนหูโทรศัพท์

• การแจงเตือนบนหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

กดปุมสายสีเหลืองที่กะพริบ หรือ Answer เพื่อสนทนาตอในสายที่พักไว

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
คุณสามารถสลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไวไดโดยงาย

กระบวนการ

กด สลับ เพื่อกลับไปยงสายที่พักไว

พักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย
จากนั้นคุณสามารถเรียกสายจากโทรศัพทของคุณหรือโทรศัพทเครื่องอื่น เชน
โทรศัพทที่โตะของเพื่อนรวมงานหรือในหองประชุม
คุณสามารถวางพักสายไดสองวิธี คือการวางพักสายและการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
โทรศัพทของคุณจะมีการพักสายที่ใชไดเพียงประเภทเดียว
สายที่ถูกพักไวจะถูกตรวจสอบเครือขายของคุณดังนั้นคุณจะไมลืมเกี่ยวกับสายนั้น
ถามีการพักสายไวเปนเวลานานเกินไป คุณจะไดยินเสียงแจงเตือน จากน้ันคุณสามารถตอบรับ ปฏเสธการตอบรับ
หรือละเวนสายบนโทรศัพทเริ่มตนของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดึงสายนั้นจากโทรศัพทเครื่องอื่นตอได
ถาคุณไมรับสายภายในชวงเวลาที่กําหนด ระบบจะสงสายนั้นไปยงขอความเสียง
หรือปลายทางอื่นตามที่ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาไว
การโทรที่พักไวจะจองสายหนึ่งสาย
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พักสายด้วยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท
และจากนั้นใช้โทรศัพท์อีกเครื่องในระบบควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย
คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
การโทรจะตองมีสถานะใชงาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด วางพัก จากนั้นวางหู
โทรศัพทของคุณจะแสดงหมายเลขท่ีระบบวางพักสายสายท่ีถูกวางพักจะอยู่ในสถานะพักสายและคุณสามารถกด
พูดตอ เพื่อสนทนาในสายนั้นตอในโทรศัพทของคุณ

ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) แจ้งหมายเลขที่วางพักสายให้กับคนที่ต้องรับสายนั้น

เรียกสายที่พักด้วยการวางพักสาย
คุณสามารถรับสายที่วางพักไวจากที่ใดก็ไดในเครือขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
จากนั้นหมุนหมายเลขที่ใชในการพักสาย

กระบวนการ

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวเพื่อเรียกสายกลับคืน

การพักสายด้วยการวางพักสายแบบกำหนดตำแหน่ง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายที่ใชงานโดยใชหมายเลขพักสายที่กําหนดไว
เมื่อใชการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง คุณจะใชปุมเพื่อพักสายที่ใชงานอยู่
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาปุมเปนสายโทรดวน เมื่อมีการโทรที่กําหนดตําแหนงประเภทนี้
คุณสามารถใชสัญญาณสถานะสายเพื่อตรวจสอบสถานะของสาย (ใชงานหรือไมใชงาน)

กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF
ในสายที่แสดงสถานะสายไมใชงานเพื่อใชการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
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เรียกสายที่พักไวดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง

กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF

การพักสายด้วยการวางพักสายแบบกำหนดตำแหน่งด้วยตนเอง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายที่ใชงานโดยใชหมายเลขพักสายที่กําหนดไว
คุณสามารถใชการพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเองเพ่ือโอนสายท่ีสนทนาอยู่ไปยงหมายเลขพักสายแบบกําหนดตําแหนง
ซึ่งผู้ดูแลระบบตั้งคาไว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โอน
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
ขั้นตอน 3 กด โอน อีกครั้งเพื่อวางพักสาย

การเรียกสายที่วางพักแบบกำหนดตำแหน่งด้วยตนเอง
คุณสามารถรับสายที่วางพักไปยงหมายเลขวางพักสายที่กําหนดไว

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
คุณตองมีหมายเลขที่วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงและคานําหนาสําหรับการเรียกคืนการวางพักสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดคานําหนาสําหรับการเรียกคืนสายที่วางพักไว
ขั้นตอน 2 กดหมายเลขพักสายแบบเจาะจง

ฝากสาย
คุณสามารถฝากสายจากสายใดก็ไดในโทรศัพทไปยงหมายเลขอื่น การฝากสายนั้นจะมีผลเฉพาะสาย
ถาการโทรมาถึงคุณในสายที่ไมไดเปดใชการฝากสาย การโทรนั้นจะมีเสียงเรียกเข้าตามปกติ
คุณสามารถฝากสายไดสองวิธ:ี

• ฝากสายทั้งหมด

• ฝากสายในสถานการณพิเศษ เชน เมื่อโทรศัพท์ไม่ว่างหรือไม่มีการตอบรับ
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เมื่อมีการฝากสาย คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด กับสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เมื่อสายที่จะฝากไมใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขเปาหมายของการฝากสายตามที่ตองการใหหมุนหมายเลขจากโทรศัพทของคุณ

หรือเลือกจากรายการการโทรล่าสุดของคุณ

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11

โอนการโทรไปยงบุคคลอื่น
เมื่อคุณโอนการโทร คุณสามารถอยู่ในการโทรเริ่มตนจนกวาบุคคลที่โอนใหจะตอบรับ
วิธีนี้คุณสามารถสนทนาแบบสวนตัวกับบุคคลอื่นกอนที่จะออกจากการโทร ถาคุณไมตองการสนทนา
ใหโอนสายกอนบุคคลอื่นรับสาย
คุณยังสามารถสลับระหวางผู้โทรทั้งสองเพื่อหารือกับแตละคนกอนที่คุณจะออกจากการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โอน จากสายที่ไมไดพักสายอยู่
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขโทรศัพทของผู้รับโอนสาย
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย
ขั้นตอน 4 กด โอนสาย อีกครั้ง

การประชุมสายและการประชุม
คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรคร้ังเดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอ่ืนและเพ่ิมคนน้ันในการโทร
ถามีสายโทรศัพทหลายสาย คุณสามารถรวมการโทรสองสายเขาดวยกัน
เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการประชุมสาย ใหรอสักครู่ระหวางการเพิ่มผู้เขารวม
ในฐานะผูจัดการประชุมสาย คุณสามารถนําผูเขารวมแตละคนออกจากการประชุมสายได
การประชุมสายจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รวมประชุมสายทั้งหมดวางสาย

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร
เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการโทร ใหรอสักครู่ระหวางการเพิ่มผู้เขารวม
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากการโทรที่กําลังสนทนา ใหกด ประชุมสาย
ขั้นตอน 2 เพิ่มบุคคลอื่นในการโทรโดยทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• กดการโทรที่ ใชงานอยู่ และเลือกสายที่พักไว้

• ปอนหมายเลขโทรศัพทและกด โทร

ขั้นตอน 3 กด ประชุมสาย

สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนที่จะเพิ่มบุคคลนั้นในการประชุมสาย
และสามารถสลับระหวางสายที่ประชุมกับสายที่คุยกับบุคคลนั้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 โทรหาผูเขารวมประชุมสายคนใหม แตไมเพิ่มบุคคลนั้นในการประชุม
รอจนกระทั่งมีการเชื่อมตอการโทร

ขั้นตอน 2 กด สลับภาพ เพื่อสลับระหว่างผู้เข้าร่วมและการประชุมสาย

ดูและนําผูรวมประชุมสายออก
ถาคุณสรางการประชุมสาย คุณสามารถดูรายละเอียดของผู้เขารวม 16 รายลาสุดที่เขารวมการประชุม
นอกจากนี้คุณยังสามารถนําผูเขารวมออก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ขณะที่อยู่ในการประชุมสาย ใหกด รายละเอียด เพื่อดูรายชื่อผู้เขารวมประชุม
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด เอาออก เพื่อนำผู้เข้าร่วมประชุมนั้นออกจากการประชุมสาย

การประชุมสายตามกําหนดการ (Meet Me)
คุณสามารถจัดหรือเขารวมการประชุมสายตามเวลาที่กําหนดได
การประชุมสายจะไมเริ่มตนจนกวาโฮสตจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุมสาย
และจะสิ้นสุดเมื่อผู้เขารวมทุกคนวางสาย การประชุมสายจะไมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อโฮสตวางสาย
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จัดการประชุมแบบ Meet-Me

กอนที่คุณจะเริ่มตน
รับหมายเลขโทรศัพทMeet-Me จากผู้ดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผู้รวมประชุม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ยกหูฟงเพื่อฟังเสียงสัญญาณการโทร และกดMeet Me
ขั้นตอน 2 หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-me

เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบMeet-Meจนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง

กระบวนการ

หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-Me ที่โฮสตของการประชุมใหมา

การโทรสายภายใน
คุณสามารถใชสายอินเทอรคอมเพื่อโทรออกและรับสายแบบทางเดียว
เม่ือคุณโทรออกโดยใชสายภายในโทรศัพทของผู้รับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมดกระซิบ)
ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปีกเกอรโฟน ชุดหูฟง หรือหูฟงของผู้รับ
ถาอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู่
หลังจากไดรับการโทรสายภายใน ผูรับสามารถเริ่มตนการสื่อสารสองทาง (โหมดเชื่อมตอ)
เพื่อใหสามารถสนทนากันเพิ่มเติมได

โทรออกเปนสายภายใน
เมื่อคุณโทรออกเปนสายภายใน โทรศัพทจะเขาสูโหมดกระซิบจนกวาผูรับจะตอบรับการโทรสายภายใน
ในโหมดกระซิบ บุคคลอื่นจะไดยินเสียงคุณ แตคุณไมไดยินเสียงคนอื่น ถาคุณอยู่ในสายที่กําลังสนทนา
การสนทนานั้นจะถูกพักสาย
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สายภายใน
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ปอนรหัสสายภายใน
ขั้นตอน 3 ฟงเสียงเตือนของสายภายใน จากนั้นเริ่มพูด
ขั้นตอน 4 กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

รับสายภายใน
คุณสามารถรับสายภายในเพื่อสนทนากับอีกฝาย

กอนที่คุณจะเริ่มตน
คุณจะไดรับขอความในหนาจอโทรศัพท และเสียงเตือน โทรศัพทของคุณจะรับสายภายในในโหมดกระซิบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สายภายใน เพ่ือเปลย่นเปนโหมดท่ีเช่ือมตอ ในโหมดท่ีเช่ือมตอ คุณสามารถสนทนากับผู้ท่ีโทรสายภายในได
ขั้นตอน 2 กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

กํากับดูแลและบันทึกการโทร
คุณสามารถกํากับดูแลและบันทึกการโทรได แตคุณตองมีคนอยู่ในสายอยางนอยสามคน: คนที่โทรเขา ผูดูแล
และคนที่รับสาย
ผูดูแลจะรับสาย สรางการประชุมสาย และติดตามและบันทึกการสนทนา
ผูดูแลจะทําหนาที่ตอไปน:้

• บันทึกการโทร

• นําผูเขารวมรายแรกเขาสูการประชุมเทานั้น ผูเขารวมคนอื่นๆ เพิ่มบุคคลได้ตามต้องการ

• วางสาย

การประชุมสายจะสิ้นสุดเมื่อผู้ดูแลวางสาย
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ตั้งคาการโทรที่มีผูกํากับดูแล

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 รับสายเรียกเขา
บันทึก จะปรากฏถาระบบพิจารณาวาการโทรนั้นตองมีการดูแลและบันทึกไว

ขั้นตอน 2 กด ประชุมสาย เพื่อสรางการประชุมสาย
ขั้นตอน 3 ปอนหมายเลขโทรศัพทของหัวหนางานและกด โทร
ขั้นตอน 4 กด ประชุมสาย เมื่อหัวหนางานรับสาย
ขั้นตอน 5 กด วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

บันทึกการโทร
คุณสามารถบันทึกการโทรได คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกการโทร

กระบวนการ

กด บันทึก เพื่อเริ่มตนหรือหยุดการบันทึก

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการทํางานของคุณ คุณอาจตองจัดการกับสถานการณเรงดวนหรือสถานการณรายแรงกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถระบุการโทรวามีความสําคัญมาก ซึ่งมีลําดับความสําคัญมากกวาการโทรสายทั่วไป
ลําดับความสําคัญนี้มีตั้งแตระดับ 1 (ตำ) ไปจนถึงระดับ 5 (สูง) ระบบระดับความสําคัญเรียกวา ระดับ Precedence
และการแทนที่แบบหลายระดับ (MLPP)

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได
และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสูระบบหรือไม
เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท
และการโทรน้ันจะอยู่ดานบนสุดของรายการการโทรถาคุณอยู่ระหวางการโทรขณะท่ีมีสายท่ีมีความสําคัสูงเขามา
สายที่มีลําดับความสําคัสูงจะมาแทนที่สายปัจจุบันและคุณจะไดยินเสียงเรียกเขาของการแทนที่พิเศษ
คุณควรวางสายปัจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัสูง
หากคุณเปดฟังกชันหามรบกวน (DND) ไว การโทรสายสําคัญจะสงเสียงดังดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ
ขณะที่คุณอยู่ระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปล่ยนเมื่อคุณ:

• พักสาย

• โอนสาย

• เพิ่มสายเป็นการประชุมสามสาย

• ใชการดึงสายเพื่อรับสาย
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ตารางที ่7: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ลําดับความสําคัญไอคอน MLPP

ระดับ 1— ผูโทรสําคัญ

ระดับ 2— ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันท)ี

ระดับ 3— ลําดับความสําคัสูง (แฟลช)

ระดับ 4— การแทนที่แฟลช

ระดับ 5— การแทนที่ระดับสูง

โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชดวยขอมูลประจําตัวพิเศษ
คุณสามารถปอนขอมูลประจําตัวเหลานี้ไดสามเวลา และคุณจะไดรับแจงถาปอนไมถูกตอง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ยกหูโทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด PrecLevel
ขั้นตอน 3 เลือกระดับความสําคัญสําหรับการโทร
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) ปอนขอมูลประจําตัวในหนาจอการอนุมัติ
ขั้นตอน 5 ปอนหมายเลขปลายทาง

คุณจะเห็นไอคอนระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และจะได้ยินเสียงสัญญาณระดับความสำคัญกลับ

ตอบรับสายสําคัญ
ถาคุณไดยินเสียงพิเศษที่เร็วกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังรับสายสําคัญ

กระบวนการ

กดปุมเซสชันสีเหลืองกะพริบเมื่อไดยินเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายสําคัญ
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รับสายสําคัญขณะกําลังสนทนาสายอื่น
ถาไดยินเสียงสัญญาณตอเน่ืองท่ีมาขัดจังหวะการโทรของคุณแสดงวาคุณหรือเพ่ือนรวมงานกําลังไดรับสายสําคัญ
ใหวางสายทันที และใหสายสําคัญไปถงบุคคลที่เปนปลายสาย

กระบวนการ

กด ปลอย หรือวางหูฟง
การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

หลายคู่สาย
ถาคุณใชหมายเลขโทรศัพทกับคนอื่นๆ คุณสามารถมีหลายคู่สายในโทรศัพท เมื่อมีหลายคู่สาย
คุณจะมีคุณสมบัติการโทรที่ใชไดมากขึ้น

รับสายที่มาถึงแรกสุดกอน
คุณสามารถรับสายที่เขามาแรกสุดในสายโทรศัพทของคุณ
รวมถึงการคืนสายที่พักไวและการดึงกลับสายที่พักไวซึ่งอยู่ในสถานะการเตือน
สายเขาจะมีความสําคัญเหนือกวาสายที่พักไวหรือสายที่คืนจากการพักเสมอ
เมื่อทํางานกับหลายสาย ตามปกติคุณจะกดปุ่มสายสําหรับสายเขาที่ตองการตอบรับ
ถาคุณตองการรับสายที่เขามาแรกสุดไมวาจะเปนสายใด ใหกด ตอบรับ

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถดูรายการของการโทรท่ีใชงานท้ังหมดจากสายโทรศัพททุกสายของคุณโดยจัดเรียงตามลําดับเวลา
เกาสุดไปยงใหมสุด
รายการการโทรทั้งหมดนี้มีประโยชนถาคุณมีหลายสาย หรือถาคุณใชสายรวมกับผู้ใชคนอื่น
รายการนี้จะแสดงการโทรทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการโทรที่ใชงานอยู่ในสายหลักของคุณ
ซึ่งจะเปนประโยชนถาคุณตองการใหการโทรทั้งหมดปรากฏในหนาจอเดียว

กระบวนการ

กด ทุกสาย หรือปุ่มเซสชันสําหรับสายหลัก

ดูสายสําคัญ
คุณสามารถดูรายการสายการเตือนทั้งหมดตามลําดับเวลา (เกาสุดจนถึงลาสุด)
สายการเตือนคือหมายเลขโทรศัพทที่คุณถือวามีความสําคัญ
และคุณตองการรับการเตือนเมื่อไดรับสายเขาหรือโทรออกไปยงหมายเลขดังกลาว
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กระบวนการ

กด สายการเตือน

แสดงการแจงเตือนการโทรในสายที่เลือกพรอมฟิลเตอรของสาย
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทเพ่ือรับการเตือนเม่ือมีคนโทรไปทห่มายเลขโทรศัพทหรือสายท่ีมีความสําคัสูง
ตัวอยางเชน สายโทรศัพทของผู้บริหารระดับสูงหรือสายดวนบริการลูกคา
เครื่องมือนี้จะมีประโยชนถาคุณทํางานกับสายโทรศัพทหลายสายและมีการโทรเขาจํานวนมาก
คุณอาจสามารถใชตัวกรองสายระหวางชวงเวลาที่กําหนดในแตละวันดวย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดคาโทรศัพทโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

สรางตัวกรองสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนสายเรียกเขา > เพิ่มตัวกรองใหม

ตัวกรองที่กําหนดเองนั้นมีไดสูงสุด 20 รายการ ถาคุณสรางตัวกรองที่กําหนดเองถึงจํานวนสูงสุดแลว
ใหลบตัวกรองกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนนี้ตอ

ขั้นตอน 3 กด เลือก เพื่อใหแกไขขอความได
ขั้นตอน 4 ยอมรับชื่อเริ่มตนสําหรับตัวกรองใหม หรือปอนชื่อใหม
ขั้นตอน 5 เลือกสายเพื่อเพิ่มในตัวกรองใหม

สายที่ใชไดทั้งหมดจะปรากฏในรายการ ถาตองการสายที่ไมอยู่ในรายการ โปรดติดตอผู้ดูแลระบบของคุณ

ขั้นตอน 6 คลิก ใช
ขั้นตอน 7 ในการดูตัวกรอง ใหกด กลับไป

ใชตัวกรองสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร
ขั้นตอน 3 ไฮไลทตัวกรองที่จะใชและกด เลือก
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เปลี่ยนตัวกรองสาย
คุณสามารถเปลย่นตัวกรองสายท่ีคุณควบคุมได ผูดูแลระบบของคุณควบคุมตัวกรอง ทุกสาย และ ตารางประจําวัน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร
ขั้นตอน 3 ไฮไลทตัวกรองและกด แกไข เพื่อเปลี่ยนตัวกรองที่มีอยู่

สายที่ใชรวมกัน
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวรวมกันกับเพื่อนรวมงานอยางนอยหนึ่งคน ตัวอยางเชน
คุณซึ่งเปนเจาหนาที่ดานบริหารอาจรับผิดชอบการคัดกรองสายสําหรับคนที่คุณทํางานให
เมื่อคุณใชหมายเลขโทรศัพทรวมกัน คุณสามารถใชสายโทรศัพทไดเหมือนสายอื่นๆ
คํานึงถึงลักษณะพิเศษของสายที่ใชรวมกันเหลานี:้

• หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันจะปรากฏบนโทรศัพท์ทุกเครื่องที่ใช้สายร่วม

• ถาผูรวมงานของคุณรับสาย ปุ่มสายร่วมและปุ่มเซสชันจะเป็นสีแดงคงที่บนโทรศัพท์ของคุณ

• ถาคุณพักสาย ปุมสายจะเปนสีเขียวคงที่และปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีเขียว
แตปุมสายของเพื่อนรวมงานจะเปนสีแดงคงที่ และปุ่มเซสชันจะกะพริบเป็นสีแดง

• เมื่อคุณทําการโทรใหม คุณจะใชสายหลักของคุณ ยกเวนวาคุณกดปุ่มสายสําหรับสายอื่น
หรือสายที่ใชรวมกัน

เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคู่สายรวม
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคู่สายรวมได
ผูดูแลระบบของคุณตองเปดใชคุณสมบัตินี้ในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณพยายามเพ่ิมตัวเองในการโทรท่ีอยู่ในสายท่ีใชรวมกันและพบขอความวาไมสามารถเพ่ิมได ใหลองอีกคร้ัง
ถาผูใชที่คุณใชสายรวมเปดความเปนสวนตัวไว
คุณจะไมเห็นการตั้งคาสายของพวกเขาและคุณไมสามารถเพิ่มตัวคุณเองในสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายสําหรับคู่สายรวมหรือเลือกสายและกด แทรกสาย
คุณตองกด การโทร
เพื่อเพิ่มตนเองในสายบนคู่สายรวม

หมายเหตุ

ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถาคุณเห็นขอความยืนยัน กด ใช เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในการโทร
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รับการแจงเตือนกอนเขารวมการโทรในสายรวม
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณเมื่อคุณ barge ในการโทร โดยคาเริ่มตน ขอความเตือนจะปดอยู่

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การเตือนการแทรกสาย
ขั้นตอน 3 คลิก เปด เพื่อเปิดใช้การเตือน

เปดใชความเปนสวนตัวในสายรวม
ความเปนสวนตัวจะทําใหคนอื่นที่ใชสายรวมกับคุณไมเห็นขอมูลเกี่ยวกับการโทรของคุณ
ความเปนสวนตัวจะมีผลกับสายรวมทั้งหมดในโทรศัพท
ถาคุณมีสายท่ีใชรวมกันหลายสายและเปดใชความเปนสวนตัวไว คนอ่ืนจะไมสามารถดูสายท่ีใชรวมกันของคุณ
หากโทรศัพทที่ใชสายรวมกับคุณมีการใชงานความเปนสวนตัว
คุณจะสามารถโทรออกและรับสายไดโดยใชสายที่ใชรวมกันตามปกติ
การยืนยันจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพทตลอดเวลาที่คุณสมบัตินี้ทํางาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ความเปนสวนตัว เพื่อเปดใชคุณสมบัติ
ขั้นตอน 2 กด ความเปนสวนตัว อีกครั้งเพื่อปิดคุณสมบัติ

อุปกรณเคลื่อนที่และโทรศัพทที่โตะของคุณ
ถาคุณมีอุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนั้นกับโทรศัพทที่โตะ
การเชื่อมต่อนี้จะทำให้คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ทั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่โต๊ะ
Cisco IP Phone 8851 และ 8861 สนับสนุนคุณสมบัตินี้
โปรดอยาจับคู่โทรศัพทบนโตะ Cisco IP Phone 8800 Series สองเครื่องขึ้นไป

การโทรศัพทโดยใช Intelligent Proximity
คุณสามารถใชบลูทูธเพื่อจับคู่อุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) เขากับโทรศัพทที่โตะ
หลังจากที่จับคู่และเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่แลว โทรศัพทของคุณจะแสดงสายโทรศัพทเพิ่มเติม
ซึ่งก็คือสายอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ (หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ)
คุณสามารถโทรออกและรับสายของสายมือถือนี้ไดจากโทรศัพทที่โตะ
ความสามารถในการใชสายของโทรศัพทมือถือในโทรศัพทที่โตะนี้เรียกวา Intelligent Proximity
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จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับโทรศัพท์ที่โต๊ะของคุณ
หลังจากท่ีจับคู่อุปกรณเคล่ือนท่ีกับโทรศัพทท่ีโตะ โทรศัพทจะเช่ือมตอกับอุปกรณเคล่ือนท่ีเม่ืออุปกรณอยู่ในระยะ
และจะตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อพ้นระยะ
ถาคุณเชื่อมตอชุดทั้งหูฟงบลูทูธและอุปกรณเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน
คุณจะไม่สามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธเพื่อรับสายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
หลังจากเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทแลว
คุณสามารถบันทึกรายชื่อผู้ติดตอและขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่ไวในโทรศัพทที่โตะได

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โปรดตรวจสอบวาบลูทูธของอุปกรณเคลื่อนที่เปดอยู่และสามารถคนพบได อานเอกสารที่มากับอุปกรณเคลื่อนที่
ถาตองการความชวยเหลือ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในโทรศัพทที่โตะ ใหกด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ > เพิ่มอุปกรณบลูทูธ
ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชไดเพื่อจับคู่
ขั้นตอน 4 ยืนยันคียรหัสผานของอุปกรณเคลื่อนที่
ขั้นตอน 5 ยืนยันคียรหัสผานของโทรศัพทที่โตะ
ขั้นตอน 6 (ทางเลือก)

เลือกเพ่ือกำหนดให้ผู้ติดต่อของโทรศัพท์มือถือและข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ได้ในโทรศัพท์ท่ีโต๊ะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 19
Cisco IP Phone 8800 Series, ในหนาที่ 1

สลับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ
ถาคุณมีอุปกรณเคลื่อนที่จับคู่อยู่มากกวาหนึ่งเครื่องในระยะใชงานของ Cisco IP Phone
คุณสามารถเลือกวาจะเชื่อมตอกับเครื่องใด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ
ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้
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ลบอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถลบอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้บลูทูธ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ
ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชได
ขั้นตอน 4 เลือก ลบ

ดูอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้
อุปกรณมือถือที่จับคู่ไวจะแสดงในรายการอุปกรณที่จับคู่
คุณจะเห็นอุปกรณนี้ปรากฏอยู่จนกวาจะยกเลิกการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ

Intelligent Proximity สำหรับโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถใชรายชื่อผู้ติดตอและขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทที่โตะ
และยายการโทรระหวางโทรศัพทมือถือกับโทรศัพทที่โตะได
และยังสามารถดูความแรงของัญญาณและระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้บนโทรศัพท์ที่โต๊ะ

การรับสายเขาของโทรศัพทมือถือ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

เมื่อมีสายเรียกเขาในโทรศัพทมือถือ ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในโทรศัพทที่โตะ:

• กด ตอบรับ เพื่อรับสาย

• กด ปฏเสธ เพื่อปฏิเสธการโทรและส่งไปยังข้อความเสียง

• กด ละเวน เพื่อปิดเสียงกริ่งและปฏเสธสาย
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การโทรออกสายของโทรศัพทมือถือ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลือกสายของโทรศัพทมือถือบนโทรศัพทที่โตะ
ขั้นตอน 2 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 กด โทร

ย้ายการโทรระหว่างโทรศัพท์ที่โต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสามารถใชโทรศัพทที่โตะเพื่อยายสายที่สนทนาอยู่ไปยงหรือจากอุปกรณเคลื่อนที่ได

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

กด สลับเครื่อง เพื่อยายการโทรจากโทรศัพทที่โตะไปยงอุปกรณเคลื่อนที่หรือกลับกัน

ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่
การควบคุมระดับเสียงในโทรศัพทและอุปกรณเคลื่อนที่จะตรงกัน
การซิงโครไนซจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการโทรที่ใชงานอยู่เทานั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ใชตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• กด ระดับเสียง บนโทรศัพท กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือกด - เพื่อลดระดับเสียง

• กดปุม ระดับเสียง บนอุปกรณเคลื่อนที่

ดูรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ที่โต๊ะ
ใชโทรศัพทที่โตะเพื่อดูรายชื่อผู้ติดตอในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
วิธีนี้จะใหความสะดวกในการดูรายชื่อผู้ติดตอโดยไมตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่
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กอนที่คุณจะเริ่มตน
กอนที่จะใชอุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทที่โตะ คุณจะตองจับคู่โทรศัพททั้งสองโดยใชบลูทูธ
เลือกตัวเลือกในการใช้ผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกัน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในโทรศัพทที่โตะ ใหกด รายชื่อผู้ติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพท์มือถือจากรายการ

บันทึกผู้ติดต่อจากโทรศัพท์มือถือไว้ในโทรศัพท์ที่โต๊ะ
คุณสามารถบันทึกผู้ติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่ไปยงโทรศัพทที่โตะได
รายชื่อผู้ติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่นี้จะคงอยู่ในโทรศัพทที่โตะ
แมวาคุณจะตัดการเชื่อมตอหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณเคลื่อนที่แลวก็ตาม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพท์มือถือ

ลบผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสามารถนําผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่ออกจากโทรศัพทที่โตะ
รายชื่อผู้ติดตอในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะยังคงเดิม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคู่กับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพทมือถือ
ขั้นตอน 3 เลือก ลบ
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ดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ที่โต๊ะ
คุณสามารถดูการโทรลาสุด หรือที่รับสายจากโทรศัพทมือถือของคุณไดบน desk phone ของคุณ

กอนที่คุณจะเริ่มตน
กอนที่จะสามารถดูประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่ในโทรศัพทที่โตะ
คุณจะตองจับคู่โทรศัพททั้งสองโดยใชบลูทูธ
เลือกตัวเลือกเพื่อใชประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่รวมกับโทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ในโทรศัพทที่โตะ ใหกด โทรใหม่

Intelligent Proximity สําหรับแท็บเล็ต
ถาคุณใชแท็บเล็ต คุณสามารถจับคู่แท็บเล็ตกับโทรศัพทที่โตะโดยใชบลูทูธ หลังจากจับคู่
เสียงจากแอพโทรศัพทบนแท็บเล็ตจะสามารถเปดบนโทรศัพทที่โตะได
คุณไมสามารถใชคุณสมบัติการโทรหลายอยางในแท็บเล็ตเทาที่จะใชไดกับโทรศัพทมือถือ
โทรศัพทที่โตะสนับสนุนการเชื่อมตอกับแท็บเล็ต Android และ iOS

สลับเครื่องจากแท็บเล็ตไปยงโทรศัพทที่โตะ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
แท็บเล็ตของคุณเชื่อมตอกับโทรศัพทที่โตะ และมีผูโทรหาคุณทางแท็บเล็ต

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 บนแท็บเล็ต ใหตั้งคาเสนทางเสียงไปใชบลูทูธ
ขั้นตอน 2 ใชชุดหูฟง หูโทรศัพท หรือสปีกเกอร์โฟนเพื่อฟังเสียงทางโทรศัพท์

สลับเครื่องจากโทรศัพทที่โตะไปยงแท็บเล็ต

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
แท็บเล็ตของคุณเชื่อมตอกับโทรศัพทที่โตะ
และคุณอยู่ระหวางการสนทนาบนแท็บเล็ตโดยสัญญาณเสียงอยู่ที่โทรศัพทที่โตะ

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• ยกหูโทรศัพท์

• กด ปล่อย
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• รับสายอีกสายทางโทรศัพทที่โตะ

การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพทที่โตะของคุณได
บริการนี้เรียกวาการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณจะเชื่อมโยงโทรศัพทมือถือกับโทรศัพทที่โตะในพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง เปนโทรศัพทเพิ่มเติม
คุณสามารถควบคุมไดวาการโทรใดจะสงไปยงโทรศัพทมือถือ
เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติม:

• โทรศัพท์ที่โต๊ะและโทรศัพท์เพิ่มเติมจะรับสายการโทรพร้อมกัน

• เมื่อคุณรับสายจากโทรศัพทที่โตะ โทรศัพทเพิ่มเติมจะหยุดเสียงกริ่ง ตัดการเชื่อมตอ
และแสดงข้อความแจ้งสายที่ไม่ได้รับ

• เมื่อคุณรับสายบนโทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องหนึ่ง
โทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องอื่นและโทรศัพทที่โตะจะหยุดเสียงกริ่งและตัดการเชื่อมตอ
ข้อความแสดงสายที่ไม่ได้รับจะปรากฏบนโทรศัพท์เพิ่มเติมเครื่องอื่นๆ

• คุณสามารถรับสายในโทรศัพทเพิ่มเติม และสลับการโทรไปยงโทรศัพทที่โตะซึ่งใชสายรวมกัน ในกรณีนี้
โทรศัพทที่โตะที่ใชสายเดียวกันจะแสดงขอความ Remote In Use

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11

เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เคลื่อนที่ เพื่อแสดงสถานะปลายทางระยะไกลในปัจจุบัน (เปดใชหรือปิดใช)
ขั้นตอน 2 กด เลือก เพื่อเปลี่ยนสถานะ

ยายการโทรจากโทรศัพทที่โตะไปยงโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถยายการโทรจากโทรศัพทที่โตะไปยงโทรศัพทมือถือได
การโทรนี้ยังคงเชื่อมตอกับสายของโทรศัพทที่โตะ ทําใหคุณไมสามารถใชสายนั้นกับการโทรอื่นได
สายนั้นจะอยู่ในสถานะใชงานจนกระทั่งสิ้นสุดการโทร

กอนที่คุณจะเริ่มตน
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือในโทรศัพทบนโตะ
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สาย
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เคลื่อนที่
ขั้นตอน 2 กด เลือก เพื่อสงการโทรไปยงโทรศัพทมือถือ
ขั้นตอน 3 รับสายที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

ยายการโทรจากโทรศัพทมือถือไปยงโทรศัพทที่โตะ
คุณสามารถยายสายจากโทรศัพทมือถือไปยงโทรศัพทท่ีโตะ การโทรน้ันยังคงเช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือของคุณ

กอนที่คุณจะเริ่มตน
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือในโทรศัพทบนโตะ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร
ขั้นตอน 2 กดสายบนโทรศัพทบนโตะภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อสนทนาต่อได้จากโทรศัพท์บนโต๊ะ

โอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยงโทรศัพทบนโตะ
คุณสามารถโอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยงโทรศัพทบนโตะ

กอนที่คุณจะเริ่มตน
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือในโทรศัพทบนโตะ
รับลิงกการเขาถึงจากผู้ดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 บนโทรศัพทมือถือ ใหปอนรหัสเขาถึงสําหรับคุณสมบัติการสงผานสัญญาณ
ขั้นตอน 2 วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ บนโทรศัพทบนโตะภายใน 10 วินาที และเริ่มการสนทนาได้จากโทรศัพท์บนโต๊ะ
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บทท ี ่ 3
ผู้ติดต่อ

• สมุดโทรศัพทองคกร, หนา 57

• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, หนา 57

• Cisco Web Dialer, หนา 62

สมุดโทรศัพทองคกร
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย
ผูดูแลระบบเปนผู้ตั้งคาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

โทรหาผูติดตอในไดเร็กทอรีขององคกร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือก สมุดโทรศัพทองคกร
ขั้นตอน 3 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 4 ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง
ขั้นตอน 5 เลือกผู้ติดตอและกด โทรออก

ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลเพื่อเก็บขอมูลผู้ติดตอสําหรับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดตอของคุณเองในไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณสามารถเพิ่ม speed-dial code
พิเศษสําหรับผู้ที่คุณโทรบอย
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คุณสามารถตั้งคาไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทหรือจากพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
ใชโทรศัพทของคุณเพื่อกําหนด speed-dial code ในรายการของไดเร็กทอรี

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11

ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล
กอนที่คุณจะเริ่มตน
กอนที่คุณจะลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณจะตองมีรหัสผู้ใชและ PIN
โปรดติดตอผู้ดูแลระบบถาไมทราบขอมูลนี้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 ปอนรหัสผู้ใชและ PIN จากนั้นกด สง
ขั้นตอน 4 ในการออกจากระบบ ใหเลือก ล็อกเอาต กด เลือก จากนั้นกด ตกลง

เพิ่มรายชื่อผู้ติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยู่สวนบุคคล แลวกด สง
ขั้นตอน 4 กด ใหม
ขั้นตอน 5 ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน
ขั้นตอน 6 กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด ส่ง
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ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล



คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยู่สวนตัว
ขั้นตอน 4 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 5 ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด ส่ง

โทรหารายชื่อผู้ติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล และคนหารายการ
ขั้นตอน 4 เลือกรายการในสมุดที่อยู่สวนตัวที่ตองการหมุนหมายเลข
ขั้นตอน 5 เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผู้ติดตอ
รหัสโทรเร็วชวยใหการโทรหาผูติดตอทําไดงายขึ้น
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ผูติดตอ
คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยู่สวนตัว
ขั้นตอน 4 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 5 ปอนขอมูลเกณฑการคนหาและกด สง
ขั้นตอน 6 เลือกผู้ติดตอ
ขั้นตอน 7 กด โทรเร็ว
ขั้นตอน 8 เลือกหมายเลขและกด เลือก
ขั้นตอน 9 เลื่อนไปยงดัชนีโทรเร็วที่ยังไมไดระบุ และกด ส่ง

หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรออกดวยปุ่มโทรเร็ว, ในหนาที่ 28

โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และเลื่อนไปท่รหัสโทรเร็ว
ขั้นตอน 4 เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร
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แกไขผู้ติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยู่สวนตัว และคนหารายการ
ขั้นตอน 4 กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข
ขั้นตอน 5 แกไขขอมูลรายการ
ขั้นตอน 6 กด โทรศัพท เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 7 กด อัพเดต

นํารายชื่อผู้ติดตอออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยู่สวนตัว และคนหารายการ
ขั้นตอน 4 กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข จากนั้น ลบ
ขั้นตอน 5 กด"OK" เพื่อยืนยันการลบ

ลบรหัสโทรเร็ว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 3 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และคนหารหัสโทรเร็ว
ขั้นตอน 4 เลือกรหัสที่ตองการและกด เอาออก
ขั้นตอน 5 เลือกดัชนีและกด เอาออก
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Cisco Web Dialer
คุณสามารถใช Cisco Web Dialer, เว็บเบราวเซอร และโทรศัพท Cisco IP Phone
เพื่อโทรออกจากเว็บและแอปพลิเคชันเดสกท็อป ใชเว็บเบราวเซอรเพื่อไปท่เว็บไซตหรือไดเร็กทอรีของบริษัท
จากนั้นคลิกหมายเลขโทรศัพทที่เปนไฮเปอรลิงกเพื่อเริ่มตนการโทร
คุณจะตองมีรหัสผู้ใชและรหัสผานเพื่อที่จะโทร ผูดูแลระบบสามารถใหขอมูลนี้แกคุณ
ผูที่ใชครั้งแรกจะตองกําหนดคาความตองการกอนที่จะโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร “Cisco Web Dialer” ใน https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ผูติดตอ
Cisco Web Dialer
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บทท ี ่ 4
การโทรล่าสุด

• รายการการโทรลาสุด, หนา 63

• ดูการโทรลาสุดของคุณ, หนา 63

• โทรกลับการโทรลาสุด, หนา 64

• ลางรายการการโทรลาสุด, หนา 64

• ลบรายการบันทึกการใชสาย, หนา 64

รายการการโทรลาสุด
ใชรายการลาสุดเพื่อดูการโทรถึงบุคคลและกลุ่มการโทรลาสุด 150 สาย
ถารายการลาสุดถึงขนาดสูงสุด รายการใหม่ถัดไปนี้จะเขียนทับรายการที่เก่าที่สุดในรายการ
การโทรในรายการลาสุดจะจัดกลุ่มไว ถาเปนการโทรออกและรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน
สายที่ไม่ได้รับจากหมายเลขเดียวกันก็จะจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน

ดูการโทรลาสุดของคุณ
ตรวจสอบวาใครโทรหาคุณลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 ถาคุณมีสายมากกวาหนึ่ง เลือกสายที่จะดู
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โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรหาคนที่เคยโทรหาคุณกอนหนานี้ไดโดยงาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 เลือกหมายเลขที่คุณตองการหมุนหมายเลข
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) กด EditDial เพื่อแกไขหมายเลข
ขั้นตอน 6 กด โทร

ลางรายการการโทรลาสุด
คุณสามารถลางขอมูลรายการสายลาสุดบนโทรศัพทของคุณได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 กด ลาง
ขั้นตอน 5 กด ลบ

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถแกไขรายการลาสุดเพื่อลบสายหนึ่งออกจากประวัติของคุณ ซึ่งจะรักษาขอมูลการติดตอที่สําคัญไว
เนื่องจากรายการลาสุดเก็บการโทรไดเพียง 150 รายการแรกเทานั้น
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุ่มการโทรที่ตองการลบ
ขั้นตอน 5 กด ลบ
ขั้นตอน 6 กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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บทท ี ่ 5
ข้อความเสียง

• บัญชีขอความเสียงของคุณ, หนา 67

• ตรวจสอบขอความเสียงใหม, หนา 67

• เขาถึงขอความเสียง, หนา 68

• Visual Voicemail, หนา 68

บัญชีขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถเขาถึงขอความเสียงโดยตรงจากโทรศัพท
แตผูดูแลระบบของคุณตองตั้งคาบัญชีขอความเสียงและตั้งคาโทรศัพทของคุณใหเขาใชระบบขอความเสียงได
ปุม ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยงระบบขอความเสียง
เมื่อคุณไมอยู่โตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ
ผูดูแลระบบสามารถใหหมายเลขโทรศัพทระบบขอความเสียงแกคุณ
เน่ืองจากระบบขอความเสียงแตละระบบแตกตางกัน เราจึงไมสามารถบอกวิธีการใชระบบขอความเสียงของคุณได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคําสั่งขอความเสียงของคุณ
โปรดดูเอกสารสําหรับผู้ใชระบบขอความเสียงหรือติดตอผู้ดูแลระบบของคุณ

ตรวจสอบขอความเสียงใหม
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม ใหมองหาสัญญาณตอไปน:้

• แถบไฟบนหูโทรศัพท์เป็นสีแดงคงที่

• แถบไฟแสดงสายที่ไมไดรับและขอความเสียงจะแสดงบนหนาจอของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99
รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ

และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณเสียงจากหูโทรศัพท ชุดหูฟง หรือสปีกเกอรโฟนเมื่อคุณใชสายโทรศัพท
สัญญาณเสียงนี้จะทํางานเฉพาะสาย ซึ่งคุณจะไดยินเฉพาะเมื่อคุณใชสายที่มีขอความเสียง

หัวขอที่เกี่ยวของ
พอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง, ในหนาที่ 11
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เขาถึงขอความเสียง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาคุณมีมากกวาหนึ่งสาย กดปุมสายที่เหมาะสม
ขั้นตอน 2 กด ขอความ
ขั้นตอน 3 ทำตามคำแนะนำเสียง

Visual Voicemail
Visual Voicemail เปนทางเลือกนอกเหนือจากขอความเสียงที่คุณอาจใชได
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบขอความเสียงของคุณ โดยคุณจะใชหนาจอโทรศัพทเพื่อทํางานกับขอความ
แทนที่จะตอบสนองขอความแจงที่เปนเสียง คุณสามารถดูรายการขอความและเปดขอความเสียงได
และสามารถเขียน ตอบ สงตอ และลบขอความได
คุณอาจสามารถเขาถึงขอความเสียงแบบเสียงไดดวยการเลือกกลองจดหมายเสียง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบขอความเสียงของคุณ ใชคุณสมบัตินี้ถาคุณทํางานกับขอความแจงแบบเสียงเปนบางโอกาส
แต่มีการตั้งค่าการแจ้งด้วยภาพเป็นค่าเริ่มต้น
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู คูมือเริ่มตนฉบับยอสําหรับ Visual Voicemail for Unity Connection ที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถรับขอความสียงไดโดยไมตองดูรายการขอความ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับวิธีท่ีผูดูแลระบบต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ตัวเลือกนี้มีประโยชนถาคุณตองการใชรายการขอความเสียง
แตบางครั้งเขาถึงขอความโดยไมมีขอความแจงแบบภาพ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในหนาจอ ใหกดซอฟตคีย เสียง
ขั้นตอน 2 เมื่อไดรับขอความแจง ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวสำหรับข้อความเสียง
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บทท ี ่ 6
แอปพลิเคชัน

• แอปพลิเคชันที่ใชได, หนา 69

• ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู,่ หนา 69

• สลับไปท่แอปพลิเคชันที่ใชงาน, หนา 70

• ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู,่ หนา 70

แอปพลิเคชันที่ใชได
โทรศัพทของCisco ไมไดรวมแอปพลิเคชันเหลาน้ีมาใหโดยคาเร่ิมตนแตบริษัทของคุณอาจเพ่ิมแอปพลิเคชันตางๆ
มาให เชน สภาพอากาศ ขอมูลหุ้น ขาวสารบริษัท รายการสิ่งที่ตองทํา หรือขอมูลและบริการที่คลายกัน

ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่
คุณสามารถดูวามีแอปพลิเคชันใดที่เปดไวบาง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่
ขั้นตอน 3 กด ออก
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สลับไปทแอปพลิเคชันที่ใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่
ขั้นตอน 3 เลือกแอปพลิเคชันที่กําลังทํางานและกด สลับไปยง เพื่อเปดและใชแอปพลิเคชันที่เลือกไว
ขั้นตอน 4 กด ออก

ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่
ขั้นตอน 3 เลือกแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู่ และกด ปดแอพฯ เพื่อปิดแอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 4 กด ปด จากนั้นกด ออก

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
70

แอปพลิเคชัน
สลับไปท่แอปพลิเคชันที่ใชงาน



บทท ี ่ 7
การตั้งค่า

• เปลยนรูปพ้นหลัง, หนา 71

• เปลยนเสียงกริ่ง, หนา 72

• ปรบความสวางของหนาจอ , หนา 72

• ปรบความคม, หนา 72

• เปลยนขนาดฟอนต, หนา 73

• เปลยนชื่อโทรศัพท, หนา 73

• ปรบเสียงสะทอนของชุดหูฟง, หนา 74

• การตั้งคาวิดีโอ, หนา 74

• ปรบระดับเสียงระหวางการโทร, หนา 76

• ปรบระดับความดังของเสียงโทรศัพท, หนา 76

เปลยนรูปพ้นหลัง
ผูดูแลระบบของคุณอาจอนุญาตใหเปล่ยนรูปพ้นหลังของโทรศัพทเปนรูปพ้นหลังที่สามารถเลือกใชได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > รูปพ้นหลัง
ขั้นตอน 3 เลือกตัวเลือกรูปพ้นหลังและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• กด พรีวิว เพื่อดูรูปพื้นหลังบนหน้าจอโทรศัพท์

• กด ตั้งคา เพื่อใช้รูปพื้นหลังกับโทรศัพท์
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• กด ลบ เพื่อลบรูปพนหลังจากรายการ

ขั้นตอน 4 กด ออก

เปลยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปล่ยนเสียงที่โทรศัพทใชสําหรับสายเรียกเขา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > เสียงกริ่ง
ขั้นตอน 3 เลือกคู่สาย
ขั้นตอน 4 เลื่อนไปยงรายการของเสียงกริ่งและกด เลน เพื่อฟังเสียงตัวอยาง
ขั้นตอน 5 กด ตั้งคา เพื่อใช ringtone

ปรบความสวางของหนาจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความสวาง
ขั้นตอน 3 กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง
ขั้นตอน 4 กด บันทึก

ปรบความคม
คุณสามารถเปล่ยนคอนทราสตของหนาจอ Cisco IP Phone 8811 เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใดใหกด แอปพลิเคชัน และเลือกขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุ่น
แสดงรุ่นโทรศัพทของคุณ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความคม
ขั้นตอน 3 เลือก คอนทราสต
ขั้นตอน 4 กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มคอนทราสต
ขั้นตอน 5 กด บันทึก เพื่อบันทึกความคม

เปลยนขนาดฟอนต
คุณสามารถเปล่ยนขนาดฟอนตของโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น แตถาคุณเพิ่มขนาดฟอนต
ข้อความบางอย่างอาจถูกตัดออก
ขนาดฟอนตมีผลกับปายกํากับตอไปน:้

• หนาจอการโทร (ชื่อผู้โทรและปายกํากับปุ่มคุณสมบัต)ิ

• ชื่อผู้โทรใน ล่าสุด

• ปายกํากับสายในหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ขนาดฟอนต
ขั้นตอน 3 เลือกขนาดฟอนตและกด ตั้งคา
ขั้นตอน 4 กด ออก เพื่อกลับสู่หนาตาง แอปพลิเคชัน

เปลยนชื่อโทรศัพท
คุณสามารถเปล่ยนชื่อโทรศัพทจากชื่อเริ่มตน
อุปกรณเคลื่อนที่ของคุณจะแสดงชื่อนี้เมื่อคุณจับคู่อุปกรณเคลื่อนที่เขากับโทรศัพทที่โตะ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ชื่อโทรศัพท
ขั้นตอน 3 ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนชื่อ
ขั้นตอน 4 กด ใช
ขั้นตอน 5 กด ออก

ปรบเสียงสะทอนของชุดหูฟง
เมื่อคุณใชชุดหูฟง คุณอาจไดยินเสียงตนเองในหูฟง ซึ่งเรียกวาเสียงฟีดแบ็กหรือเสียงสะทอนของชุดหูฟง
คุณสามารถควบคุมปริมาณของเสียงสะท้อนในโทรศัพท์ได้
หูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณดวยพอรต USB หรือพอรตเสริม ขึ้นอยู่กับรุ่นหูฟงของคุณ
ท่ีคุณตองปรบการต้ังคาเสียงโทรศัพทของคุณเพ่ือประสบการณฟงเสียงท่ีดีท่ีสุด รวมถึงการต้ังคาไซดโทนของหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ไซดโทนของชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคา
ขั้นตอน 4 รอหนึ่งนาที จากนั้นรีบูตโทรศัพท์

การตั้งคาวิดีโอ
ถาคุณมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะมีการตั้งคาเพื่อควบคุมวิดีโอ

ปรบความสวางของวิดีโอ
ถาแสงสวางในสํานักงานทําใหคุณเห็นวิดีโอไมชัด คุณสามารถปรบความสวางได
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > การรับแสง
ขั้นตอน 4 กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง
ขั้นตอน 5 กด บันทึก

ปรบแบนดวิดทของวิดีโอ
ระหวางการโทรวิดีโอ วิดีโอของคุณอาจหยุดหรือชากวาเสียง เวลาที่ลาชานี้มักจะเกิดจากเครือขายไมวาง
โดยคาเริ่มตน
โทรศัพทของคุณจะเลือกการตั้งคาแบนดวิดทที่ทําใหความตองการของเครือขายเสียงและวิดีโอสมดุลกัน
ถาคุณพบความลาชาของวิดีโอบอย คุณสามารถเลือกแบนดวิดทคงท่ี เราขอแนะนําใหคุณเร่ิมจากการต้ังคาตำสุด
และเพิ่มการตั้งคาเฉพาะเมื่อความลาชาของวิดีโอยังไมหายไป

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > แบนดวิดท
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคาแบนดวิดท
ขั้นตอน 4 กด บันทึก เพื่อบันทึกแบนด์วิดท์

ดูการโทรวิดีโอในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถดูสวนวิดีโอของการโทรทางคอมพิวเตอรแทนที่จะดูทางหนาจอของโทรศัพท
สวนของเสียงในการโทรจะยังคงอยู่ที่โทรศัพท

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับพอรต PC ของโทรศัพทเขาดวยกันดวยสายอีเทอรเน็ต และล็อกอินเขาสู Cisco Jabber
for Windows หรือ Cisco Jabber for Mac โทรศัพทจะตองเชื่อมตอกับการดอินเทอรเฟซเครือขายแรก (NIC1)
ในคอมพิวเตอร์

พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปิดใชงานเมื่อเปดใชงานWi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณหมายเหตุ

คุณตองใช Cisco Media Services Interface (MSI) เวอรชันสุดทาย และผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• Cisco Jabber for Windows 9.7(5) ขึ้นไป
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• Cisco Jabber สําหรับMac 10.8.1 หรือใหมกวา

โปรดติดตอผู้ดูแลระบบ ถาคุณไมมี Cisco Jabber หรือMSI เวอรชันลาสุด
โปรดดูรายการความตองการสําหรับฮารดแวรและซอฟตแวรไดที:่

• หมายเหตุรุนของ Cisco Jabber for Windows ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html

• หมายเหตุรุนของCisco Jabber forMac ท่ี http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
jabber-mac/products-release-notes-list.html

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ
ขั้นตอน 3 เลือก วิดีโอผานคอมพิวเตอร
ขั้นตอน 4 เลือก เปด เพื่อเปิดใช้งานวิดีโอ

ปรบระดับเสียงระหวางการโทร
ถาเสียงในชุดหูฟง หูโทรศัพท หรือสปีกเกอรโฟนดังเกินไปหรือเบาเกินไป
คุณสามารถเปล่ยนระดับเสียงขณะที่ฟงปลายสายได เมื่อคุณเปล่ยนระดับเสียงระหวางการโทร
การเปล่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับลําโพงที่คุณใชในขณะนั้นเทานั้น ตัวอยางเชน
ถาคุณปรบระดับเสียงขณะที่ใชชุดหูฟง ระดับเสียงของหูโทรศัพทจะไมเปล่ยน

กระบวนการ

กด ความดัง ดานขวาหรือซายเพื่อปรบความดังขณะที่อยู่ระหวางการโทร

ปรบระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดังหรือเบาเกินไปเมื่อคุณมีสายเรียกเขา
คุณสามารถเปล่ยนปรบระดับความดังของเสียงโทรศัพท
การเปล่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอระดับเสียงการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร

กระบวนการ

กด ความดัง ด้านขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพท์เมื่อโทรศัพท์มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series
76

การตั้งคา
ปรบระดับเสียงระหวางการโทร

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html


บทท ี ่ 8
อุปกรณ์เสริม

• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, หนา 77

• ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท, หนา 78

• ชุดหูฟง, หนา 78

• โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800, หนา 83

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชโทรศัพทกับอุปกรณเสริมประเภทตางๆ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน และลําโพง
ตารางนี้จะแสดงวาคุณสามารถใชอุปกรณเสริมใดไดบางกับโทรศัพทของคุณ
ในตารางตอไปน้ เครื่องหมาย X หมายถึงมีการสนับสนุนอุปกรณเสริมในโทรศัพทรุนนั้นๆ และเครื่องหมายขีด
(-) หมายถึงไม่มีการสนับสนุน

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใดใหกด แอปพลิเคชัน และเลือกขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุ่น
แสดงรุ่นโทรศัพท์ของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย
แตปุมสายบนโทรศัพทของคุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน
หรือคุณสมบัติ)หากปุ่มสายของโทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู่โทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติมใดๆ

ตารางที ่8: การสนับสนุนอุปกรณเสริมสําหรับ Cisco IP Phone 8800 Series

โทรศัพท IP ของ Ciscoประเภทอุปกรณ์เสริม

8865NR886588618851NR8851884588418811

อุปกรณเสริมของ Cisco

33322———โมดูลเสริมโมดูลสวนขยายคีย
Cisco IP
Phone
8800

XXXXXXXXชุดยึดกับผนัง
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โทรศัพท IP ของ Ciscoประเภทอุปกรณ์เสริม

8865NR886588618851NR8851884588418811

อุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น

XXXXXXXXแอนะล็อกชุดหูฟัง

XXXXXXXXแอนะล็อกความถ่ีกว้าง

—XX—XX——บลูทูธ

XXXXX———USB

XXX—————PC
ภายนอก

ไมโครโฟน

XXX—————PC
ภายนอก

ลำโพง

ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท
คุณสามารถใชชุดหูฟง บลูทูธ หรือพอรต USB เพื่อเชื่อมตอฮารดแวรภายนอกเขากับโทรศัพท โดยคาเริ่มตน
รายการอุปกรณเสริมจะประกอบดวย analog headset ที่สามารถตั้งคาใหใชงานWideband

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• อุปกรณ์เสริม

• บลูทูธ

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือกอุปกรณเสริมและกด แสดงขอมูล
ขั้นตอน 4 กด ออก

ชุดหูฟง
ตรวจสอบกับผู้ผลิตหูฟงเพื่อยืนยันวา คุณสามารถใชหูฟงกับโทรศัพท Cisco ของคุณ
ถาคุณตอชุดหูฟงกับโทรศัพทระหวางการโทร สัญญาณเสียงจะเปล่ยนไปยงชุดหูฟงโดยอัตโนมัติ
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ชุดหูฟงมาตรฐาน
คุณสามารถใชชุดหูฟงแบบมาตรฐานกับโทรศัพทได

เชื่อมตอกับชุดหูฟงมาตรฐาน
ชุดหูฟงมาตรฐานจะตอเขากับดานหลังของโทรศัพท

กระบวนการ

เสียบหูฟงเขากับแจ็คที่ดานหลังของโทรศัพทและกดสายเขากับชองของสายเคเบิล

รูปท ่3: การเชื่อมต่อหูฟังมาตรฐาน

ตั้งค่าชุดหูฟังความถี่กว้างมาตรฐาน
คุณสามารถใชชุดหูฟงที่สนับสนุนระบบเสียงความถี่กวาง
ระบบเสียงความถี่กวางจะชวยปรบปรงคุณภาพเสียงที่คุณไดยินในชุดหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟงแอนะล็อก > ตั้งคา
ขั้นตอน 3 กด เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชหรือปิดใชความถี่กวางสําหรับชุดหูฟงแอนะล็อก
ขั้นตอน 4 กด กลับ
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ชุดหูฟง USB
คุณสามารถใชชุดหูฟง USB ในการโทรได ถาโทรศัพทของคุณมีพอรต USB

สําหรับรายช่ือชุดหูฟงท่ีสนับสนุน โปรดดูท่ีUnified Communications Endpoint and Client Accessories ชุดหูฟง
USB ที่ไมแสดงรายชื่ออาจทํางานขัดของเมื่อเชื่อมตอกับพอรต USB สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารจากผู้ผลิตชุดหูฟง USB

เชื่อมตอกับชุดหูฟง USB
เมื่อคุณใชชุดหูฟง USB กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปน:้

• คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดคือชุดหูฟังที่ใช้งาน

• ถาคุณอยู่ระหวางการโทร และถอดชุดหูฟง USB การสงสัญญาณเสียงจะไมเปล่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
คุณตองกดปุ่ม สปกเกอรโฟน หรือยกหูฟังขึ้น

กระบวนการ

ตอชุดหูฟง USB เขากับพอรต USB ของโทรศัพท

ชุดหูฟงบลูทูธ
คุณสามารถใชชุดหูฟงบลูทูธในการโทรได ถาโทรศัพทของคุณสนับสนุนบลูทูธ
เมื่อคุณใชชุดหูฟงบลูทูธกับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปน:้

• ถาคุณมีท้ังชุดหูฟงบลูทูธและชุดหูฟงมาตรฐานตอกับโทรศัพท ชุดหูฟงจะใชไดเพียงคร้ังละหน่ึงชนิดเทาน้ัน
เมื่อคุณเปดใชชุดหูฟงหนึ่ง อีกชุดหนึ่งจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

• ถาคุณใชชุดหูฟง USB ทั้งชุดหูฟงบลูทูธและแอนะล็อกจะถูกปิดใชงาน ถาคุณถอดปล๊กชุดหูฟง USB
คุณจะต้องเปิดใช้ชุดหูฟังบลูทูธหรือชุดหูฟังมาตรฐาน

• เพื่อระยะการใชงานที่ไดผลดีที่สุด โปรดใชชุดหูฟงบลูทูธภายในระยะ 10 ฟุต (3 เมตร) จากโทรศัพท์

• โทรศัพทของคุณสนับสนุนโปรไฟลแฮนดสฟรของบลูทูธ ถาชุดหูฟงบลูทูธสนับสนุนคุณสมบัติเหลานี้
คุณจะสามารถใชชุดหูฟงเพื่อ:

◦รับสายเรียกเข้า

◦วางสาย

◦เปลี่ยนระดับเสียงของชุดหูฟังในการโทร

◦โทรหมายเลขซ้ำ

◦ดูรหัสของสายเรียกเข้า

◦ปฏิเสธสาย

◦โอนสาย

◦พักสายด้วยการตอบรับสายเรียกเข้า
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◦วางสายด้วยการตอบรับสายเรียกเข้า

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารจากผู้ผลิตชุดหูฟงบลูทูธ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 19
Cisco IP Phone 8800 Series, ในหนาที่ 1
ดูอุปกรณบลูทูธที่จับคู่ไว, ในหนาที่ 51

เปิดหรือปิดบลูทูธ

เมื่อบลูทูธใชงานอยู่ ไอคอนบลูทูธ จะปรากฏในสวนหัวของหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ
ขั้นตอน 3 กด เปด หรือ ปิด

เพิ่มชุดหูฟงบลูทูธ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กําหนดใหชุดหูฟงบลูทูธอยู่ในสถานะคนหาได
ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 เลือก บลูทูธ > เพิ่มอุปกรณบลูทูธ

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณเสริมที่คนหาได
ขั้นตอน 4 เลือกชุดหูฟงและกด เชื่อมตอ
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) ถามีขอความแจง ใหปอน PIN สำหรับชุดหูฟัง

ตัดการเชื่อมตอชุดหูฟงบลูทูธ
คุณควรตัดการเชื่อมตอชุดหูฟงบลูทูธกอนที่จะนําไปใชกับอุปกรณอื่น

คูมือผู้ใช Cisco IP Phone 8800 Series    
81

อุปกรณเสริม
ชุดหูฟงบลูทูธ



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ
ขั้นตอน 3 เลือกชุดหูฟงบลูทูธ
ขั้นตอน 4 กด ตัดการเชื่อมต่อ

นําชุดหูฟงบลูทูธออก
นําชุดหูฟงบลูทูธออก ถาคุณจะไมใชกับโทรศัพทนี้อีก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก บลูทูธ
ขั้นตอน 3 เลือกชุดหูฟงบลูทูธและกด ลบ

ชุดหูฟงไรสาย
คุณสามารถใชชุดหูฟงไรสายสวนใหญกับโทรศัพทของคุณได สําหรับรายช่ือชุดหูฟงท่ีสนับสนุน โปรดดูท่ี http:/
/www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอชุดหูฟงและการใชคุณลักษณะตางๆ จากเอกสารของชุดหูฟังไร้สาย

เปดใชงานชุดหูฟง E-Hookswitch
ชุดหูฟง Hookswitch แบบอิเล็กทรอนิกจะใชสถานีฐานและชุดหูฟงไรสาย
สถานีฐานจะเสียบเขากับแจ็คชุดหูฟงโทรศัพทของคุณ หลังการติดตั้งหูฟง ใหคุณเปดใชงานบน Cisco Unified
Communications Manager

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 นําทางไปท่ การตั้งคา > เชื่อมตอ E-Hookswitch
ขั้นตอน 3 เลือก ใช่
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สลับชุดหูฟงขณะใชสาย
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงแอนะล็อก, ชุดหูฟงบลูทูธ และชุดหูฟง USB กับโทรศัพทของคุณพรอมกัน
แตสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น
เม่ือคุณเช่ือมตอชุดหูฟงหลายตัวกับโทรศัพท คุณจะสามารถสลับระหวางชุดหูฟงในระหวางใชสายดวยการกดปุ่ม
หูฟง บนโทรศัพท แมวาโทรศัพทจะเชื่อมตออยู่กับอุปกรณหลายเครื่อง
คุณจะเห็นชุดหูฟงที่เฉพาะเจาะจงถูกเลือกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการตามลําดับความสําคัญตอไปน:้

• เมื่อคุณเชื่อมตอหูฟง USB, Bluetooth และ analog headset กับโทรศัพท คุณสามารถทําใหหูฟง USB
เป็นอุปกรณ์เสียงที่ต้องการ

• เมื่อคุณเชื่อมตอหูฟง Bluetooth และ analog headset กับโทรศัพท คุณสามารถทําใหอุปกรณ Bluetooth
เป็นอุปกรณ์เสียงที่ต้องการ

• เมื่อคุณเชื่อมตอเฉพาะ analog headset กับโทรศัพท คุณทําให analog headset เปนอุปกรณเสียงที่ตองการ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กอนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) หากคุณโทรออก ให้หมุนหมายเลข

โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800
โมดูลสวนขยายคียใหคุณเพิ่มเลขหมายที่แสดงบนหนาจอ หรือปุ่มตั้งโปรแกรมไดพิเศษกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาปุมที่ตั้งโปรแกรมไดเปนปุ่มสายโทรศัพท ปุมโทรดวน หรือปุ่มคุณสมบัติของโทรศัพทได
โมดูลส่วนขยายไม่สนับสนุนการหมุนหมายเลขแบบง่าย
.
มีโมดูลสวนขยายพรอมใช 3 โมดูล:

• โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800—โมดูลหน้าจอ LCD เดียว, ปุมสาย 18 ปุม, 2 หนา,
กำหนดค่าด้วยหน้าจอแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน์

• โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8851/8861—โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทดวยเสียง, ปุมสาย
14 ปุม, 2 หนา, กำหนดค่าด้วยหน้าจอแบบหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น

• โมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8865— โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทวิดีโอ, ปุมสาย 14 ปุม, 2
หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งคอลัมนเทานั้น

สนับสนุนโหมดสายที่ปรบปรุง (ELM) บนโมดูลสวนขยาย LCD คูเทานั้น ELM
ไมไดรับการสนับสนุุนบนโมดูลสวนขยาย LCD เดียว
ถาคุณใชโมดูลสวนขยายมากกวาหนึ่งโมดูล โมดูลทั้งหมดตองเปนชนิดเดียวกัน
คุณไมสามารถรวมโมดูลสวนขยายที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ
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ตารางที ่9: การสนับสนุนโมดูลส่วนขยายคีย์

โมดูลสวนขยายคียแบบ LCD
คู่ที่สนับสนุน

โมดูลสวนขยายคียแบบ LCD
เดียวที่สนับสนุน

รุนของโทรศัพท Cisco IP Phone

2; มี 56 สายหรือปุ่ม2; มี 72 สายหรือปุ่มCisco IP Phone 8851 และ 8851NR

3; มี 84 สายหรือปุ่ม3; มี 108 สายหรือปุ่มCisco IP Phone 8861

3; มี 84 สายหรือปุ่ม3; มี 108 สายหรือปุ่มCisco IP Phone 8865 และ 8865NR

เมื่อตอโมดูลสวนขยายคียหลายชุดเขากับโทรศัพท จะมีการกําหนดเลขที่ตามลําดับที่เชื่อมตอกับโทรศัพท เช่น

• โมดูลสวนขยายคีย 1 จะอยู่ใกล้กับโทรศัพท์มากที่สุด

• โมดูลสวนขยายคีย 2 จะอยู่ตรงกลาง

• โมดูลสวนขยายคีย 3 จะอยู่ห่างจากโทรศัพท์มากที่สุด

รูปท ่4: Cisco IP Phone 8861 ที่มีโมดูลสวนขยายคีย Cisco IP Phone 8800 สามชุด

ชองที่ดานขางของโทรศัพทไดรับการออกแบบมาใหใชกับขั้วตอสไปนของโมดูลสวนขยายคียเทานั้น
การใสวัตถุอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย

ขอควรระวัง

เมื่อคุณใชโมดูลสวนขยายคีย โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับความต้องการในการจ่ายพลังงาน
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ปุมและฮารดแวรโมดูลสวนขยายคีย

ตารางตอไปน้อธิบายถึงคุณลักษณะตางๆ ของโมดูลสวนขยายคีย

หนาจอ LCD—แสดงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรดวน (หรือชื่อหรือปายขอความอื่นๆ)
บริการโทรศัพท หรือคุณลักษณะของโทรศัพท์ที่ระบุให้กับแต่ละปุ่ม
ไอคอนที่แสดงสถานะสายจะคลาย (ทั้งรูปลกษณและการใชงาน)
กับไอคอนบนโทรศัพท์ที่ต่อกับโมดูลส่วนขยายคีย์

ปุมพรอมไฟสองสวาง - ปุมคู่สาย 18 ปุม แตละปุมหรือคู่ของปุ่มจะตรงกับหนึ่งสาย
(เหมือนในโทรศัพท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการทํางาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมด
โปรดดูคําอธิบายของโหมด 1 คอลัมน และ 2 คอลัมนหลังตารางนี้
ไฟทใตแตละปุมแสดงสถานะของแตละสายดังนี:้

• ไฟดบ - สายใช้งานได้หรือมีการโทรที่เรียกเข้าในหน้าที่ไม่ได้เปิดใช้งาน

• สีเขียวคงที่ - สายมีการใชงานโดยคุณ คุณมีสายที่พักไว หรือมีการโอนสาย

• สีแดงคงที่ - สายมีการใชงานโดยคนอื่น หรือมีคนอื่นกำลังพักสายที่เป็นสายร่วม

• สีเหลืองคงที่ - สายกำลังเรียกเข้า

1

ปุม Shift - 2 ปุม ปุมสําหรับเพจ 1 มีปายชื่อเปน 1 และปุมสําหรับเพจ 2 มีปายชื่อเปน 2
ไฟในแตละปุมแสดงสถานะของเพจดังนี:้

•
สีเขียวคงที่ - กำลังแสดงเพจ

•
ไฟดบ - ไม่ได้แสดงเพจ

•
สีเหลืองคงที่ - ไมไดแสดงเพจ

โดยมีการโทรที่เตือนอยู่ในหน้านั้นอย่างน้อยหนึ่งรายการ

2
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ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโมดูลสวนขยายคียใหแสดงเปนโหมดหนึ่งคอลัมนหรือสองคอลัมน

โหมดหนึ่งคอลัมน

ในโหมดหนึ่งคอลัมน แตละแถวในการแสดงผลจะตรงกับหนึ่งสาย
คุณสามารถเขาถึงสายนี้โดยใชปุมทางขวาหรือทางซายก็ได ในการกําหนดคาแบบนี้
โมดูลสวนขยายคียจะแสดงเกาสายในเพจ 1 และอีกเกาสายบนเพจ 2

รูปท ่5: โมดูลส่วนขยายคีย์แบบหนึ่งคอลัมน์
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โหมดสองคอลัมน์

ถาคุณใชโมดูลสวนขยายหนาจอ LCD เดียว คุณสามารถตั้งค่าโมดูลเป็นโหมดสองคอลัมน์
ในโหมดสองคอลัมน แตละปุมที่ดานซายและขวาของหนาจอจะไดรับการกําหนดใหหมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรดวน (หรือชื่อหรือปายขอความอื่นๆ) บริการโทรศัพท
หรือคุณลักษณะของโทรศัพทที่แตกตางกัน ในการกําหนดคานี้ โมดูลสวนขยายคียจะแสดงสูงสุด 18
รายการบนเพจ 1 และสูงสุด 18 รายการบนเพจ 2

รูปท 6: โมดูลส่วนขยายคีย์แบบสองคอลัมน์

โทรออกในโมดูลสวนขยายคีย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายในโมดูลสวนขยายคีย
ขั้นตอน 2 กดหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 ยกหูโทรศัพท์ของคุณ
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ปรบความสวางหนาจอของโมดูลสวนขยายคีย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความสวาง > ความสวาง - โมดูลสวนขยายคีย x โดยที่ x คือหมายเลขของโมดูลสวนขยายคีย
ขั้นตอน 3 กดปุมขวาบนแปนลูกศรเพื่อเพิ่มความสวาง กดปุมซายบนแปนลูกศรเพื่อลดความสวาง
ขั้นตอน 4 กด บันทึก
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บทท ี ่ 9
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

• ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ, หนา 89

• คําชี้แจงการปฏบัติตามขอกําหนด, หนา 90

• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, หนา 92

• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, หนา 92

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเมื่อโทรศัพทมีพลังงานไฟฟา ถาไฟฟาดับ
บริการหรือบริการติดตอฉุกเฉินจะไมทํางานจนกวาไฟฟาจะกลับมาใชงานไดตามปกติ ถามีเหตุไฟฟาดับ
คุณอาจตองรีเซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการโทรรับบริการฉุกเฉินได

อุปกรณภายนอก
เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดีและมีการปองกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) และความถี่เสียง
(AF) ที่ไมพึงประสงค อุปกรณภายนอกรวมถึงชุดหูฟง สายเคเบิล และขั้วตอ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือหรือวิทยุสื่อสาร
อาจยังคงมีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได ในกรณีเหลานี้
เราขอแนะนําใหคุณดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปน:้

• เคลื่อนยายอุปกรณภายนอกออกหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF

• เดินสายของอุปกรณภายนอกใหหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF

• ใชสายเคเบิลหุ้มฉนวนสําหรับอุปกรณภายนอก หรือใช้สายเคเบิลที่่มีการหุ้มฉนวนหรือขั้วต่อที่ดียิ่งขึ้น

• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณ์ภายนอก

• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ภายนอก
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Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณภายนอก สายเคเบิล และขั้วตอ

สําหรับประเทศในสหภาพยุโรป ใหใชเฉพาะลําโพงภายนอก ไมโครโฟนและชุดหูฟงที่เปนไปตามขอบังคับ
EMC [89/336/EC] อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

ขอควรระวัง

การทํางานของ Bluetooth Wireless Headset
Cisco IP Phone สนับสนุนเทคโนโลยีบลูทูธคลาส 2 เมื่อชุดหูฟงสนับสนุนบลูทูธ
บลูทูธชวยใหสามารถเชื่อมตอแบบไรสายโดยมีแบนดวิดทตำภายในชวง 30 ฟุต (10 เมตร)
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยู่ในระยะ 3 ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไดถึงหาชุด
แต่ระบบจะใช้ชุดสุดท้ายที่เชื่อมต่อเป็นค่าเริ่มต้น
เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวน เราขอแนะนําใหคุณเคลื่อนยายอุปกรณ 802.11b/g อุปกรณบลูทูธ
เตาไมโครเวฟ วัตถุที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ออกห่างจากชุดหูฟังไร้สาย
ชุดหูฟงไรสายบลูทูธไมตองอยู่ในแนวท่ีสามารถมองเห็นโทรศัพทได แตส่ิงกีดขวางบางอยาง เชน ผนังหรือประตู
และการรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจมีผลกับการเชื่อมต่อ

วิธีจายไฟใหกับ Phone ของคุณ
คุณสามารถจายไฟใหกับใหกับโทรศัพทบนของคุณโดยใชหนึ่งในสองวิธีตอไปน:้

• ใช้สายไฟฟ้าที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

• ถาเครือขายของคุณสนับสนุน Power over Ethernet (PoE) คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครือขาย
ตอสายอีเทอรเน็ตเขากับพอรตโทรศัพทอีเทอรเน็ต และเขากับเครือขาย

ถาคุณไมทราบวาเครือขายสนับสนุน PoE หรือไม โปรดสอบถามจากผู้ดูแลระบบ

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามที่ลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงและวิดีโอของ Cisco IP Phone
และในบางกรณีอาจทําใหสายหลุด ที่มาของการลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมตอไปน:้

• งานการดูแลระบบ เชน การสแกนพอร์ตภายในหรือการสแกนด้านความปลอดภัย

• เกิดการโจมตีเครือขาย เชน การปฏิเสธบริการ

คําชี้แจงการปฏบัติตามขอกําหนด

คําชี้แจงในการปฏบัติตามขอกําหนดของ FCC
Federal Communications Commission กําหนดใหมีคําชี้แจงการปฏบัติตามขอกําหนดสําหรับสิ่งตอไปน:้
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คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.21
การเปล่ยนแปลงหรือการปรบเปล่ยนที่ไมไดรับอนุญาตโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการปฏบัติตามนี้
อาจเปนการยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใชในการใชงานอุปกรณนี้

คําชี้แจงการไดรับรังสี RF ของ FCC
อุปกรณนี้สอดคลองกับขีดจํากัดการไดรับรังสีของ FCC ที่กําหนดไวสําหรับสภาพแวดลอมที่ไมมีการควบคุม
ผูใชปลายทางตองปฏบัติตามคําแนะนําในการปฏบัติงานท่ีเจาะจงเพ่ือใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดการไดรับ
RF เครื่องสงนี้ตองอยู่หางจากผู้ใชอยางนอย 20 ซม.
และตองไมตั้งอยู่ใกลหรือใชงานรวมกับเสาอากาศหรือเครื่องสงอื่น

คําชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณดิจิตอลประเภท B ตามสวนที่ 15
ของกฎขอบังคับ FCC
ขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพ่ือใหการคุ้มครองท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือไมใหเกิดการรบกวนท่ีกอใหเกิดความเสียหายเม่ือติดต้ังในบริเวณท่ีพักอาศัย
อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผพลังงานของคลื่นความถี่วิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนํา
อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสารทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ
วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ
ถาอุปกรณนี้ทําใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยการปิดและเปดอุปกรณ
ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ปัญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้

• ปรับทิศทางหรือหาตำแหน่งใหม่ให้กับเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับแทนที่จะเป็นของเครื่องรับ

• ปรกษาผูคาหรือชางซอมวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ขอมูลการปฏบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล

Art. 6º - 506

อุปกรณนี้เปนอุปกรณประเภททุติยภูมิ กลาวคือ ไมมีการปองกันสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
แมวาการรบกวนนั้นจะเกิดจากอุปกรณประเภทเดียวกัน และไมสามารถทําใหเกิดสัญญาณรบกวนใดๆ
กับอุปกรณ์ประเภทปฐมภูมิ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ URL นี:้ http://www.anatel.gov.br
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br
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ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติการเขารหัสและตองเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ที่มีผลบังคับเกี่ยวกับการนําเขา สงออก ถายโอน และใช การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของ Cisco
มิไดมีนัยถึงอํานาจของบุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก
ตัวแทนจําหนาย และผูใชตองรับผิดชอบตอการปฏบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ
ในการใชผลิตภัณฑนี้ คุณยอมรับที่จะปฏบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีผล
ถาไมสามารถปฏบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที
คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ีhttps://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผู้ใชปลายทาง (EULA) มีอยู่ที่นี:่ https://www.cisco.com/go/eula

การปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การปฏบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยู่ที่นี:่ https://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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