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หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว 
(ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
1  โทรออก
เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพทและโทรออก 
ไปยังหมายเลข

โทรออกหมายเลขสุดทายซํ้า
กดปุม โทรซ้ํา 

2  ตอบรับ
เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขาใหม ตัวบงบอกตอไปนี้  
จะแสดงขึ้นบนโทรศัพทของคุณ:

 • ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพทของคุณ
 • ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ

เมื่อตองการรับสาย ใหทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

 • ยกหูฟง
 • กดปุมสายสีเหลืองท่ีกะพริบ 
 • กดปุม สปกเกอรโฟน ท่ีไมสวาง

3  ปดเสียง
1. ขณะท่ีใชสายอยู ใหกดปุม ปดเสียง   

ปุมจะติดสวางเพื่อบงบอกวาเปดใชงาน ปดเสียง

2. กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

4  ขอความเสียง
เมื่อคุณไดรับขอความใหม โทรศัพทของคุณจะมีตัว 
บงบอกตอไปนี้:

 • ไฟสีแดงติดสวางบนหูโทรศัพทของคุณ
 • สัญญาณโทรออก (ถามี)

ฟงขอความ
กดปุม ขอความ  และทําตามขอความเสียง

5  ฝากสายทั งหมด
1. กดปุม คุณสมบัติ  และปอนหมายเลขที่  

กําหนดไวลวงหนา ซึ่งต้ังคาโดยผูดูแลระบบของ 
คุณสําหรับการฝากสาย 

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทท่ีจะฝากสาย 
ไฟสีเหลืองท่ีสวางคงท่ีจะปรากฏท่ีปุม สาย  
และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรออก 

3. ถาตองการยกเลิกการฝากสาย ใหทําตามขั้นตอน 
ท่ี 1 ซ้าํ
6  พักสาย
1. กดปุม พักสาย  ปุมสายจะกะพริบเปนสีเขียว
2. ถาตองการยกเลิกการพักสาย ใหกดปุม สาย 

สีเขียวกะพริบ กดปุม ลําโพง 
หรือยกหูฟงออกจากแครวาง ถาหูฟงอยูบนแคร

7  ประชุมสาย
1. จากสายที่เช่ือมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 

ประชุมสาย  
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของปลายทางท่ีจะเพิ่ม 

ในการประชุม 
3. กดปุม ประชุมสาย อีกครั้ง 

(กอนหรือหลังจากท่ีปลายสายรับสาย) เพื่อเริ่มตน 
การประชุมสายทําขั้นตอนเหลานี้ซ้ําเพื่อเพิ่ม 
จํานวนผูรวมประชุมสาย 

8  โอนสาย
1. จากสายที่เช่ือมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 

โอนสาย  
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย
3. กดปุม โอนสาย  (กอนหรือหลังจากท่ีปลาย 

ทางรับสาย) หรือวางสายเพ่ือใหการโอนสมบูรณ

9  การตั งคาระดบัเสยีง
แถบระดับเสียงอยูทางดานซายของแปนกด

 • ถาตองการปรับระดับเสียงของหูฟง ใหกดปุมระดับ 
เสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพทออกจากแคร

 • ถาตองการปรับเสียงกริ่ง ใหกดปุมระดับเสียงขึ้น 
หรือลงเมื่อวางหูโทรศัพทบนแครหรือเมื่อพักสาย 

 • เมื่อตองการปดเสียงโทรศัพทขณะเสียงกริ่งดัง 
ใหกดปุมระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง 
(การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

10  เคล็ดลับ
ฉันจะต้ังคาโทรดวนของฉันไดอยางไร? 
ถาตองการตั้งคาการโทรดวนและปรับแตงคุณสมบัติ 
และการต้ังคาตางๆ สําหรับโทรศัพทของคุณ 
เขาถึงเว็บเพจตัวเลือกของผูใช Cisco Unified CM  
ฉันจะใชปุมคุณสมบัติไดอยางไร
ปุม คุณสมบัติ ชวยใหคุณสามารถเขาถึงคุณ 
สมบัติตางๆ เชน โทรดวน ฝากสายทุกสาย รับแทน 
รับสายแทนกลุมอื่น และประชุมสาย Meet Me 
คุณสามารถกดปุมคุณสมบัติ ตามดวยตัวเลข 
ท่ีเช่ือมโยงกับคุณสมบัตินั้นๆ 

ฉันจะเขาถึงการต้ังคาของผูดูแลระบบไดอยางไร
ยกหูโทรศัพทขึ้นและกดปุม *, # และ 0 พรอมกัน 
เพื่อเขาถึง IVR สําหรับการต้ังคาของผูดูแลระบบ 
โทรศัพท หรือมิฉะนั้น คุณสามารถสลับปุมลําโพงและ 
กดปุม *, # และ 0 พรอมกัน  PIN มาตรฐานคือ 24726

ฉันจะหาคูมือผูใชฉบับเต็มไดจากที่ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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