
14 การนําทาง

15 เคล็ดลับ

เมื่อโทรศัพท วาง จากนั้นเลื่อนไปยังรายการโทรดวน 
และกดปุมกลม เลือก ในแถบการนําทาง คุณยังสามารถ 

สั้นๆ บนหนาจอโทรศัพท กดปุมคูสายสีเหลือง 

  ไอคอนพักสาย  
ปุมคูสายจะแสดงไฟกะพรบิสีเขียว
อจากการพักสาย ใหกดปุมคูสาย 
ียว หรือซอฟตคีย พูดตอ 

ย
ออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 

รศัพทของผูรับโอนสาย
 หรือซอฟตคีย โอนสาย 
กผูรับตอบรับ)
สมบูรณ

ย
รอมกันสองสายบนสองคูสายโดย

ไมเหลืออยูบนสายของคุณเอง:

ออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 

รับสายอื่น (ที่พักสาย)
สมบูรณ

สาย
ออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 

 
ใหม
าย หรือซอฟตคีย ประชุมสาย 
กคูสนทนาตอบรับ)
ะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 

ี้ซ้ําเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย
ุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายทั้งหมด

การประชุมสายขามสาย
ายบนสองคูสายไวในการประชุม 
ะถูกรวมไวในการประชุมสายดวย

ออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
 

รับสายอื่น (ที่พักสาย)

ดูและถอดผูรวมประชุมสายออก
ในระหวางการประชุมสาย ใหกดซอฟตคีย รายละเอียด  
เมื่อตองการถอดผูรวมประชุมสายออกจากการประชุม 
สาย ใหเลื่อนไปยังผูรวมประชุมสาย และกดซอฟตคีย 
เอาออก 

6  ปดเสียง
1. ขณะที่ใชสายอยู ใหกดปุม ปดเสียง   

ปุมจะติดสวางเพื่อบงบอกวาเปดใชงาน ปดเสียง
2. กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

7  ขอความเสียง
ตัวบงบอกวามีขอความใหม:

• ไฟสีแดงติดสวางบนหูโทรศัพทของคุณ

• สัญญาณโทรออก (ถามี)

• ขอความ “ขอความเสียงใหม” บนหนาจอ

ฟงขอความ
กดปุม ขอความ  และทําตามขอความเสียง 
เมื่อตองการตรวจสอบขอความสําหรับคูสายที่เจาะจง 
ใหกดปุมคูสายกอน 

8  โอนสาย
กดซอฟตคีย โอนสาย เมื่อมีสายดังขึ้น ใชงานอยู 
หรือพักสาย โอนสาย จะโอนสายเรียกเขาแตละ 
สายไปยังขอความเสียง (หรือไปยังหมายเลขอื่นที่  
ตั้งคาโดยผูดูแลระบบของคุณ)

9  ฝากสายทั  งหมด
1. เมื่อตองการฝากสายที่ไดรับบนคูสายหลักของคุณไป

ยังหมายเลขอื่น ใหกดซอฟตคีย ฝากสายทั้งหมด 
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือกดปุม ขอความ 

 เพื่อฝากสายทั้งหมดไปยังขอความเสียง
3. มองหาการยืนยันบนหนาจอโทรศัพทของคุณ
4. เมือ่ตองการยกเลิกการฝากสาย ใหกด ฝากสาย ปด 
เมื่อตองการตั้งคาการฝากสายจากระยะไกล หรือบน 
คูสายรอง ใหเขาไปที่เว็บเพจตัวเลือกของผูใชของคุณ 
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียด
หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว 
(ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธที่ดี 
ที่สุด

ที่กะพริบเพื่อตอบรับสายที่สอง และพักสายแรก 
โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบวา การโทรใหมไปยังคูสายหลักของคุณ 
จะโอนไปยังคูสายรองของคุณ ถาคูสายหลักไมวาง 

คุณสามารถรวมสองส
สายเดียวกันได คุณจ

1. จากสายที่เชื่อมต
ประชุมสาย 

2. กดปุมคูสายสําห
Cisco Unified IP Phone 6961

1 โทรออก

2 ตอบรับ

3 พักสาย

4 โอนสาย

5 ประชุมสาย

6 ปดเสียง

7 ขอความเสียง

8 โอนสาย

9 ฝากสายทั งหมด

10 ขอมูลการใชโทรศัพท

11 สมุดโทรศัพท

12 สายรวม

13 การตั งคา

กําหนดโทรดวนใหกับปุมใดปุมหนึ่งที่อยูทางดานขวา 
ของโทรศัพทของคุณไดดวย

2  ตอบรับ
เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขาใหม ตัวบงบอกตอไปนี้  
จะแสดงขึ้นบนโทรศัพทของคุณ:

• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ

• ไอคอนภาพเคลื่อนไหว  
และรหัสของสายเรียกเขา

• ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพทของคุณ

เมื่อตองการตอบรับสาย ใหยกหูโทรศัพท หรือ 
กดปุมคูสายสีเหลืองที่กะพริบ ซอฟตคีย ตอบรับ 
หรือปุมชุดหูฟงหรือปุมสปกเกอรโฟนที่ไมติดสวาง

ตอบรับหลายคูสาย
ถาคุณกําลังสนทนาทางโทรศัพท เมื่อคุณไดรับ 
สายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ขอความจะปรากฏขึ้น 

1. จากสายที่เชื่อมต
โอนสาย  

2. กดปุมคูสายสําห
การโอนสายเสร็จ

5  ประชุม
1. จากสายที่เชื่อมต

ประชุมสาย 
2. โทรไปหมายเลข
3. กดปุม ประชุมส

(กอนหรือหลังจา
การประชุมสายจ
“ประชุมสาย”

4. ทําขั้นตอนเหลาน
การประชุมสายจะสิ้นส
วางสาย
คู มือการเริ มใช งานฉบับย อ
สําหรับผู ช วยด านธุรการ

1  โทรออก
เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพทและปอนหมายเลข 
หรือ ลองทางเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

โทรออกหมายเลขสุดทายซ้ํา
กดซอฟตคีย โทรซ้ํา เพื่อโทรซ้ําบนคูสายหลักของคุณ 
เมื่อตองการโทรซ้ําบนคูสายรอง ใหกดปุมคูสายกอน

โทรออกขณะที่วางหูโทรศัพท
1. ปอนหมายเลขเมื่อโทรศัพท วาง
2. ยกหูโทรศัพทหรือกดปุมใดปุมหนึ่งตอไปนี้: 

ปุมคูสาย ซอฟตคีย โทร ปุมชุดหูฟง  
ปุมสปกเกอรโฟน  หรือปุมกลม เลือก 
ในแถบการนําทาง

โทรดวน
ปอนหมายเลขรายการโทรดวนและกดซอฟตคีย 
โทรดวน  หรือ กดลูกศรชี้ ลง บนแถบการนําทาง 

3  พักสาย
1. กดปุม พักสาย 

จะปรากฏขึ้น และ
2. เมื่อตองการพูดต

ที่มีไฟกะพริบสีเข

4  โอนสา
1. จากสายที่เชื่อมต

โอนสาย  
2. ปอนหมายเลขโท
3. กดปุม โอนสาย

(กอนหรือหลังจา
การโอนสายเสร็จ

การโอนสายขามสา
คุณสามารถโอนสายพ
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1. ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ
2. กดซอฟตคีย ไมไดรับ 

3. ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนเงื่อนไขการคนหา 
4. กดซอฟตคีย ยื่น 

ระดับเสียง เมื่อโทรศัพทใชงานอยู 

2. เลือก คาความตองการ  (ใชแถบการนําทางและ 
ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)

าํทาง
ูที่ไหน?
ยูทางดานขวาของโทรศัพท

กับคูสายโทรศัพทสามารถใช 
ลักษณะอืน่ๆ ได ติดตอผูดูแลระบบ 
เพิ่มเติม 

ูที่ไหน?
ี่ดานลางของหนาจอโทรศัพท 
คีย เพิ่มเติม (ถามี) เพื่อแสดง 

รายการหรือเมนูไดอยางไร?
ง บนแถบการนําทาง 

งบอกตําแหนงที่สัมพันธกันของ

ในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
อยู ใหกดปุม เลือก ตรงกลาง 
รือ ใชแปนกดของคุณ 
ยการที่ตรงกัน

ฉันจะออกจากเมนูไดอยางไร?
กระดับใดๆ ใหกดปุม 

 

ไปหนึ่งระดับในเมนู 
 หรือ ยอนกลับ  

15  เคล็ดลับ
ฉันจะติดตามสายหลายสายไดอยางไร?
สีของปุมคูสายบงบอกสถานะการโทรและสามารถชวย 
ใหคุณปรับตั้งไดตลอดเวลา เมื่อจัดการกับหลายสาย: 

• สายเรียกเข าที่ดังอยู—ไฟสีเหลืองกะพริบ

• สายที่เชื่อมตออยู—ไฟสีเขียวติดสวาง

• สายที่พักไว—ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายรวมใชงานอยูจากระยะไกล—ไฟสีแดงติดสวาง

• สายรวมถูกพักสายจากระยะไกล—ไฟสีแดงกะพริบ

วิธีที่ดีที่สุดในการใชงานชุดหูฟงของฉันคืออะไร?
ถาคุณจัดการสายจํานวนมากและสวมชุดหูฟง 
พยายามรักษาปุมชุดหูฟง  ใหติดสวาง 
และใชซอฟตคียเพื่อวางหูและยกหูโทรศัพท 
เมื่อปุมชุดหูฟงติดสวาง ชุดหูฟงของคุณจะทําหนาที่  
เปนเสนทางเสียงหลัก (แทนสปกเกอรโฟน)

ซอฟตคีย สลับ ใชทําอะไร? 
สลับ ชวยใหคุณสลับระหวางสายตางๆ และพูดคุยเปน 
การสวนตัวกับผูโทรแตละคนกอนทําการโอนสาย 
หรือการประชุมสาย

ฉันจะตั้งคาโทรดวนของฉันไดอยางไร? 
เมื่อตองการตั้งคาโทรดวน และกําหนดความ 
หลากหลายของคุณลักษณะ และการตั้งคา 
สําหรับโทรศัพทของคุณเอง ใหใชเว็บ 
เบราวเซอรบนคอมพิวเตอรของคุณ 
เพื่อเขาถึงเว็บเพจตัวเลือกของผูใช Cisco  
Unified CM ของคุณ ติดตอผูดูแลระบบ 
ของคุณสําหรับ URL และขอมูลเพิ่มเติม 

ฉันจะหาคูมือผูใชที่สมบูรณไดจากที่ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
5. เ มื่อตองการโทรออก ใหเลื่อนไปยังรายการ 
และกดซอฟตคีย โทรออก 

3. เ ลือก ความคมชัด  
4. กดแถบการนําทางขึ้นหรือลง
5. กดซอฟตคีย บันทึก 

เมื่อตองการปดเมนูจา
คุณลักษณะที่ตรงกัน

เมื่อตองการยอนกลับ
ใหกดซอฟตคีย ออก
ดูสายที่โทรออกของคุณเทานั้น
กดลูกศรชี้ขึ้น บนแถบการนําทางเมื่อโทรศัพท วาง 
พรอมกับเมนูทั้งหมดปดอยู

โทรออกจากขอมูลการใชสายของคุณ
1. ดูขอมูลการใชสายของคุณทั้งหมด หรือไปยังสาย 

ที่ไมไดรับหรือสายที่โทรออกของคุณ
2. เลื่อนไปยังรายการ และยกหูโทรศัพท 

หรือกดปุมคูสาย หรือปุม เลือก 
เมื่อตองการแกไขหมายเลขกอนการโทรออก 
ใหกดซอฟตคียตอไปนี้: เพิ่มเติม > แกเบอร 

11  สมุดโทรศัพท
1. กดปุม รายชื่อผูติดตอ   
2. เลือกสมุดโทรศัพท (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงกริ่ง ใหกดแถบ 
ระดับเสียง ขึ้นหรือลง

• เมื่อตองการปดเสียงโทรศัพทขณะเสียงกริ่งดัง 
ใหกดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง 
(การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

เสียงกริ่ง
1. กดปุม แอพพลิเคชัน   
2. เลือก คาความตองการ  (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือก เสียงกริ่ง 
4. เลือกคูสาย
5. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน 

เพื่อฟงเสียงตัวอยาง
6. กด ตั้งคา และ ใช เพื่อบันทึกการเลือก

ความคมชัดของหนาจอ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  

แถบเลื่อนบนหนาจอบ
คุณภายในรายการ

ฉันจะเลือกรายการ
เมื่อรายการถูกไฮไลท
ของแถบการนําทาง ห
เพื่อปอนหมายเลขรา
10  ขอมูลการใชโทรศัพท
ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  
2. เลือก ขอมูลการใชโทรศพัท (ใชแถบการนาํทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือกหนึ่งสายเพื่อดู

โทรศัพทของคุณจะแสดงสายที่ไมไดรับ 
สายที่โทรออก และสายที่ไดรับลาสุด 150 สาย

4. เมื่อตองการดูรายละเอียดของสาย ใหเลื่อนไปยัง 
สายนั้นและกดซอฟตคีย เพิ่มเติม จากนั้นกด 
รายละเอียด  

5. เมื่อตองการกลับไปที่ขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ ใ
หกดซอฟตคยี ยอนกลับ  เมื่อตองการออกจาก 
เมนูแอพพลิเคชัน ใหกดปุม แอพพลิเคชัน  

ดูสายที่ไมไดรับของคุณเทานั้น

12  สายรวม
ถาคุณใชคูสายรวมกับหัวหนาคุณ ปุมคูสายจะบงบอก 
กิจกรรมการโทรบนสายรวม:

• ไฟสีเหลืองกะพริบ—สายเรียกเขาบนสายรวม 
คุณหรือหัวหนาคุณสามารถตอบรับสายได

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงติดสวาง—หัวหนาคุณกําลัง 
สนทนาบนสายรวม

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงกะพริบ —หัวหนาคุณพักสาย 
บนสายรวม คุณหรือหัวหนาคุณสามารถพูดตอได

13  การตั  งคา
ระดับเสียง
แถบระดับเสียงอยูทางดานซายของแปนกด

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงของหูโทรศัพท 
ชุดหูฟง หรือ สปกเกอรโฟน ใหกดแถบ 

14  การน
ปุมคูสายของฉันอย
ปุมคูสายสิบสองปุมอ

ปุมที่ไมถูกกําหนดให
สําหรบัโทรดวนและคุณ
ของคุณสําหรับขอมูล

ซอฟตคียของฉันอย
ปุมซอฟตคียสี่ปุมอยูท
คุณสามารถกดซอฟต
ซอฟตคียเพิ่มเติมได

ฉันจะเลื่อนไปมาใน
กดลูกศรชี้ ขึ้น หรือ ล

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