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1 ชัตเตอรสวติช 9 พักสาย
2 กลอง 10 ประชุมสาย
3 หนาจอโทรศัพท 11 หยุดวิดีโอ
4 ปุมกด 12 คุยผานลําโพง
5 ชองเสียบ microSD 13 ปดเสียง
6 ล็อค 14 ชุดหูฟง
7 โอนสาย 15 ระดับเสียง
8 วางสาย 16 หูโทรศัพทท่ีม ี

MWI

1 ชองตอรักษา
ความปลอดภัย

6 พอรตคอมพิวเตอร

2 ชองเสียบ microUSB 7 ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

3 ชอง Line in/out 8 ชองเสียบ USB
4 เปด/ปด 9 HDMI
5 ชองเสียบสาย

เครือขาย
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ต ังคาโทรศัพทของคณุ
คุณจะไดรับการเตือนใหต้ังคาโทรศัพทในครัง้แรกท่ีคุณ
เปดโทรศัพท คุณจะไมไดรับการเตือนสําหรับขัน้ตอ น
เหลานีบ้างสวนหรือท้ังหมดถาผูดูแลระบบของคุณต้ังคาโ
ทรศัพทใหกับคุณ

1. เลือกเครือขายไรสาย ปอนขอมลูรับรองของคุณ 
และแตะ เช่ือมตอ 

2. ปอนการต้ังคาเซิรฟเวอร TFTP และแตะ ทําตอ 
ถาเฟรมแวรท่ีอัปเดตสามารถใชได ระบบจะติดต้ัง
เฟรมแวรและโทรศัพทของคุณจะรีสตารท

3. ในหนาจอยินดีตอนรับ ใหเลือก แตะท่ีนี่เพื่อเริ่มตน 
และดําเนินการตามการเตือนสําหรับการจัดหาดวย
ตนเอง การต้ังคาแอพพลิเคชัน และการเลือก PIN 
หรือรหัสผาน

อปุกรณเสริม
คุณสามารถติดต้ังอุปกรณเสริมเขากับโทรศัพทของคุณได 
เชน จอภาพภายนอกผานพอรต HDMI, แปนพิมพ
แ ละเมาสผานพอรต USB และชุดหูฟงหรือโทรศัพท
มือ ถือผานบลูทูธ

ปลดลอ็คหนาจอ
เมื่อตองการปลดล็อคหนาจอ ใหปอน PIN หรือ
รหัสผา นและกด #

ลอ็กอนิดวย Cisco Extension Mobility
1. แตะ ลงช่ือเขาระบบเปนผูใชรายใหม

2. ปอน ID ผูใชและ PIN

3. หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ
ทาทางสัมผัส

การนาํทาง

วิดเจ็ต
ใชวิดเจ็ตเพื่อเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ของโทรศ ัพทและ
แ อพพลิเคชันอ่ืนๆ ในหนาจอหลัก

เมือ่ตองการเพิ่มวดิเจ็ตท่ีหนาจอหลัก:

1. แตะ 

2. แตะ วิดเจ็ต

3. แตะวิดเจ็ตท่ีตองการคางไว

4. ลากวิดเจ็ตนั้นมายังพื้นท่ีวางบนหนาจอหลัก

ทาทางสัมผัส วิธีการ

แตะ ใชปลายนิ้วกดท่ีหนาจอสัมผัส

แตะคาง แตะแลวรอสองถึงสามนาที

กวาดนิ้ว แตะแลวเคล่ือนนิ้ว

ลาก แตะคางไว แลวเคล่ือนนิ้ว

แตะสองคร้ัง แตะสองครั้งติดกันเร็วๆ

พินชเปด แตะดวยสองนิ้ว แลวเคล่ือนนิ้ว
ท้ัง สองออกจากกัน

พินชปด แตะดวยสองนิ้ว แลวเคล่ือนนิ้ว 
ท้ังสองเขาหากัน

ไอคอน วิธีการ

แตะ กลับไป เพื่อกลับไปท่ีหนากอนหรอื
แ อพพลิเคชันท่ีผานมา หรือเพื่อปด
แปนพิม พบนหนาจอ

และ หนาหลัก เพื่อดูหนาจอหลัก

แตะ โทรศัพท เพื่อเรียกใชแอพพลิเค ชัน
โทรศัพท

แตะ ลาสุด เพื่อดูรายชื่อแอพพลิเคชัน 
ท่ีใชลาสุด
สํานกังานใหญในสหรัฐอเมริกา

แอพพลิเคชันโทรศพัท

โทรออก

หาผ ูติดตอ

1. แตะ 

2. ลากผูติดตอจากรายช่ือผูติดตอมาที่สาย

ดวยลาํโพง

1. กด 

2. กดหมายเลข

ดวยชุดหูฟง

กด  และใสหมายเลข ถา  สวางขึ้น ใหกด 
สายใหม แลวปอนหมายเลข

วางสาย

ดวยลาํโพง

กด  หรือ 

ดวยชุดหูฟง

กด  หรือ 

รบัสายอ ืนบนคู สายเดียวกัน

กด  ถาจําเปน ใหเอาสายนั้นออกจากการ
พักสา ยกอน
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รบัสาย
เมื่อตองการรับสาย ใหยกหูโทรศัพท หรือแตะ รบัสาย

ดวยลาํโพง

กด  หรือแตะ รบัสาย

ดวยชุดหูฟง

กด  หรือถาไฟ  ติดสวาง ใหกด รับสาย 

ในระหวางคุยสายอยู 

แตะ รับสาย

โอนสายไปที ขอความเสยีง

แตะ โอนสาย

ปดเสยีง
เมื่อตองการปดเสียง:

1. กด 

2. เมื่อตองการเปดเสียง ใหกด  อีกครั้ง

หยดุวิดโีอ
หากตองการหยุดการสงวิดีโอ:

1. กด 

2. หากตองการสงวดีิโอตอ ใหกด  อีกครั้ง

พักสาย
เมื่อตองการวางพักสาย:

1. ตรวจสอบวาสายท่ีคุณตองการพักถูกไฮไลตอยู

2. กด 

หลายสาย
สายที่คุยอยูจะถูกพักทันทีท่ีคุณรบัสายเรียกเขาหรือกลับ
ไปยังสายท่ีพักไว รวมถึงเมื่อทําการโทรออกหมายเ ลข
ใหม หรือเริ่มการโอนสายหรือการประชุมสาย
การฝากสาย
เมื่อตองการฝากสาย:

1. แตะ 

2. แตะ  แลวปอนหมายเลขโทรศัพทเปาหมาย

3. เมื่อตองการยกเลิกการฝากสาย ใหแตะ  อีกครั้ง

โอนสาย
เมื่อตองการโอนสาย:

1. กด 

2. ปอนหมายเลขเปาหมาย

3. เมื่อตองการโอนสายใหเสร็จส้ิน ใหกด  
อีกครั้งหรือกด วาง เพื่อยกเลิก

4. ถาโทรศัพทของคุณสามารถโอนสายขณะถือหูได 
สามารถโอนสายใหเสรจ็ส้ินไดโดยการวางหู

ประชมุสาย
เมื่อตองการประชุมสาย:

1. ขณะคุยสาย ใหกด 

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูเขารวม

3. รอใหสายเช่ือมตอ

4. เมื่อตองการเพิ่มผูเขารวมสาย ใหกด  อีกครั้ง

5. เมื่อตองการเพิ่มผูเขารวม ใหทําขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 ซ้ํา

เพิ มผ ูติดตอในการประชุมสาย

1. แตะ 

2. ลากผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอมาท่ีสาย

3. ทําซ้ําเพื่อเพิ่มผูเขารวมรายอ่ืนๆ

สวนตวั
เมื่อตองการเปดหรือปดโหมด สวนตัว: 

1. แตะ 

2. แตะ สวนตัว เพื่อเปดโหมดนี้

3. เมื่อตองการปด ใหแตะ สวนตัว อีกครั้ง

ประวัตกิารโทร
เมื่อตองการดูประวัติการโทร ใหแตะ ลาสุด
ขอความเสียง
ไฟของเครื่องช้ีวามขีอความฝากไว (MWI) 
บนหูโทรศัพทจะแสดงใหทราบวาคุณมีขอความเสียงใหม 
เมือ่ตองการดูขอความเสียง:

1. แตะ ลาสุด

2. แตะ ขอความ

เลนขอความเสยีง

แตะ เลน

Intelligent Proximity
จับคูโทรศัพทมอืถือเพื่อใชสายโทรศัพทผาน DX650 
เมือ่จบัคูโทรศัพทมือถือแลว คุณจะสามารถโทรแ ละ
รับสายโทรศัพทมอืถือไดจาก DX650

1. กําหนดโทรศัพทมอืถือเปนโหมดที่สามารถคนพบได 

2. เปดแอพพลิเคชันการต้ังคาใน DX650 และแตะ 
บลูทูธ 

3. เลือกโทรศัพทมือถือจากรายการอุปกรณท่ีใชได 
เพื่อจับคู

4. ยืนยันรหัสผานในโทรศัพทมอืถือและ DX650

5. เมือ่คุณไดรับการเตือน ใหเลือกเพื่อกําหนดใ ห 
ผูติดตอของโทรศัพทมือถือและประวัติการโทรของคุ
ณสามารถใชไดใน Cisco DX650 

แอพพลิเคชันอื นๆ

ผ ูตดิตอ
เมือ่ตองการดูผูติดตอ ใหแตะ ผูติดตอ

ปายผ ูติดตอดวน

แตะรูปอวตารของผูติดตอในเครือ่ง ถาคุณเห็น
ลูก ศรท่ีมมุดานลาง แสดงวามีปายผูติดตอด วนอยู

แตะท่ีอยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท หรือท่ีอยู IM 
เพื่อเริ่มการสนทนาในส่ือท่ีเลือก
ปฏิทนิ

เมื่อตองการจัดตารางเวลาและติดตามกิจกรรม 
ใหใชแอพพลิเคชันปฏิทิน

เพิ มกิจกรรม

เมื่อตองการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน ใหแตะ + กิจกรรม

อเีมล
เมื่อตองการสงและรบัอีเมลจากหลายบัญชี ใหใช 
แอพพลิเคชันอีเมล

สงขอความอเีมล

เมื่อตองการสงขอความอีเมล ใหแตะ + ขอความใหม 

Jabber IM

เมื่อตองการแชทกับผูติดตอและปรับปรุงสถานะของคุณ 
ใหใชแอพพลิเคชันการแชท

เร ิมการสนทนา

เมื่อตองการเริ่มการสนทนา ใหแตะช่ือผูติดตอ

Cisco WebEx
เมื่อตองการเขารวมในการประชุม WebEx 
ใหใชแอพพลิเคชัน WebEx

ในระหวางการประชุม WebEx ผูเขารวมสามารถ: 

 • เขารวมการประชุมดวยเสียง

 • ดูงานนําเสนอท่ีมีการแชร

 • ดูและแชทกับผูเขารวมคนอ่ืนๆ

การต ังคา
เมื่อตองการแกไขและปรับแตงการต้ังคาโทรศัพทและ
แอพพลิเคชันตางๆ หรอืตองการดู คูมอืใชงาน 
และเอกสารอื่นๆ ใหใชแอพพลิเคชัน การตั้งคา
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