
14 การนําทาง

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• ปอนหมายเลขรายการโทรดวนและกดซอฟตคีย 

หรือปุมชุดหูฟงหรือปุมสปกเกอรโฟนที่ไมติดสวาง

ง
ู ใหกดปุม ปดเสียง   
ื่อบงบอกวาเปดใชงาน ปดเสียง

ครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

มเสียง
ใหม โทรศัพทของคุณจะมี 

บนหูโทรศัพทของคุณ

ก (ถามี)

ามเสียงใหม” บนหนาจอ

 และทําตามขอความเสียง

ูสาย คุณสามารถตรวจสอบ 
ขอความสําหรับคูสายที่เจาะจงโดยการกดปุม 
คูสายกอน 

ย
ย เมื่อมีสายดังขึ้น ใชงานอยู 
 จะโอนสายเรียกเขาแตละสาย 
หรือไปยังหมายเลขอื่นที่ตั้งคา 
ุณ)

นสายเรียกเขาทั้งหมดไปยังหมา
ายท ั งหมด  
ริ่งของคุณ ใหดู เคล็ดลับ 

ยท   ังหมด
กสายทั้งหมด 
รศัพท หรือกดปุม ขอความ 
ายทั้งหมดไปยังขอความเสียง
บนหนาจอโทรศัพทของคุณ
ิกการฝากสาย ใหกด ฝากสาย 

ปด 
สายจากระยะไกล หรือบนคูสาย 2 
เขาไปที่เว็บเพจตัวเลือกของ 
ูแลระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียด

7  พักสาย
1. กดปุม พักสาย  

ไอคอนพักสาย  จะปรากฏขึ้น และปุมคู  
สายจะแสดงไฟกะพริบสีเขียว

2. เมื่อตองการพูดตอจากการพักสาย ใหกดปุม 
คูสายที่มีไฟกะพริบสีเขียว หรือซอฟตคีย พูดตอ 

8  ประชุมสาย
1. จากสายที่เชื่อมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. โทรไปหมายเลขใหม
3. กดปุม ประชุมสาย หรือซอฟตคีย ประชุมสาย 

(กอนหรือหลังจากคูสนทนาตอบรับ)
การประชุมสายจะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 
“ประชุมสาย”

4. ทําขั้นตอนเหลานี้ซ้ําเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย
การประชุมสายจะสิ้นสุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายทั้งหมด
วางสาย

การประชุมสายขามสาย
คุณสามารถรวมสายเรียกเขาสองสายในสองคูสายไวใน
การประชุมสายเดียวกันได (โทรศัพทที่มีหลายคูสาย 
เทานั้น)

1. จากสายที่เชื่อมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. กดปุมคูสายสําหรับสายอื่น (ที่พักสาย)
การประชุมสายจะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 
“ประชุมสาย”

ดูและถอดผูรวมประชุมสายออก
ในระหวางการประชุมสาย ใหกดซอฟตคีย รายละเอียด  
เมื่อตองการถอดผูรวมประชุมสายออกจากการประชุม 
สาย ใหเลื่อนไปยังผูรวมประชุมสาย และกดซอฟตคีย 
เอาออก 

9  โอนสาย
1. จากสายที่เชื่อมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
โอนสาย  

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย
3. กดปุม โอนสาย หรือซอฟตคีย โอนสาย 

(กอนหรือหลังจากผูรับตอบรับ)
การโอนสายเสร็จสมบูรณ
15 เคล็ดลับ

หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว 
(ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธที่ดี 
ที่สุด

ตอบรับหลายคูสาย
ถาคุณกําลังสนทนาทางโทรศัพท เมื่อคุณไดรับ 
สายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ใหกดปุมคูสายสีเหลือง 
ที่กะพริบเพื่อตอบรับสายที่สอง และพักสายแรก 
โดยอัตโนมัติ

เมือ่ตองการตั้งการฝาก
(ถามีการสนบัสนุน) ให
ผูใชของคุณติดตอผูด
Cisco Unified IP Phone 6921

1 โทรออก

2 ตอบรับ

3 ปดเสียง

4 ขอความเสียง

5 โอนสาย

6 ฝากสายท ั งหมด

7 พักสาย

8 ประชุมสาย

9 โอนสาย

10 ขอมูลการใชโทรศัพท

11 สมุดโทรศัพท

12 สายรวม

13 การตั งคา

โทรดวน 

• กดลูกศรชี้ ลง บนแถบการนําทางเมื่อโทรศัพท วาง 
จากนั้นเลื่อนไปยังรายการโทรดวน และกดปุมกลม 
เลือก ในแถบการนําทาง

แถบการนําทางอยูตรงกลางของโทรศัพท 
เหนือแปนกด

2  ตอบรับ
เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขาใหม ตัวบงบอกตอไปนี้  
จะแสดงขึ้นบนโทรศัพทของคุณ:

• ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพทของคุณ

• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ

• ไอคอนภาพเคลื่อนไหว  
และรหัสของสายเรียกเขา

เมื่อตองการตอบรับสาย ใหยกหูโทรศัพท หรือ 
กดปุมคูสายสีเหลืองที่กะพริบ ซอฟตคีย ตอบรับ 

5  โอนสา
กดซอฟตคีย โอนสา
หรือพักสาย โอนสาย
ไปยังขอความเสียง (
โดยผูดูแลระบบของค

ถาคุณตองการที่จะโอ
ยเลขอื่น ใหใช ฝากส
เมื่อตองการปดเสียงก

6  ฝากสา
1. กดซอฟตคีย ฝา
2. ปอนหมายเลขโท

 เพื่อฝากส
3. มองหาการยืนยัน
4. เมื่อตองการยกเล
คู มือการเริ มใช งานฉบับย อ

1  โทรออก
เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพท 
และโทรออกไปยังหมายเลข หรือ ลอง 
ทางเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

โทรออกหมายเลขสุดทายซ้ํา
กดซอฟตคีย โทรซ้ํา 

โทรออกขณะที่วางหูโทรศัพท
1. ปอนหมายเลขเมื่อโทรศัพท วาง
2. ยกหูโทรศัพทหรือกดปุมใดปุมหนึ่งตอไปนี้: 

ปุมคูสาย ซอฟตคีย โทร ปุมชุดหูฟง  
ปุมสปกเกอรโฟน  หรือปุมกลม เลือก 
ในแถบการนําทาง
ปุมคูสาย (หมายเลข 1 และ 2) 
อยูทางดานขวาของแปนกด

โทรดวน

3  ปดเสีย
1. ขณะที่ใชสายอย

ปุมจะติดสวางเพ

2. กด ปดเสียง อีก

4  ขอควา
เมื่อคุณไดรับขอความ
ตัวบงบอกตอไปนี้:

• ไฟสีแดงติดสวาง

• สัญญาณโทรออ

• ขอความ “ขอคว

ฟงขอความ
กดปุม ขอความ 

ถาคุณมีคูสายหลายค
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2. กดซอฟตคีย ไมไดรับ 

4. กดซอฟตคีย ยื่น 

ชุดหูฟง หรือ สปกเกอรโฟน ใหกดแถบ 
ระดับเสียง เมื่อโทรศัพทใชงานอยู 

2. เลือก คาความตองการ  (ใชแถบการนําทางและ 
ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)

าํทาง
ูที่ไหน?
จากแปนกด โทรศพัทของคณุอาจ 
หรอืเพียงคูสายเดียว 1

ามารถกําหนดคุณลักษณะ เชน 
กับปุมคูสาย 2 ได

ูที่ไหน?
ี่ดานลางของหนาจอโทรศัพท 

คีย เพิ่มเติม (ถามี) 
ิ่มเติมได

ฉันจะเลื่อนไปมาในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
ง บนแถบการนําทาง 

งบอกตําแหนงที่สัมพันธกันของ

ในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
อยู ใหกดปุม เลือก 
รนําทาง 

ุณเพื่อปอนหมายเลขรายการ 

ฉันจะออกจากเมนูอยางรวดเร็วไดอยางไร?
เมื่อตองการปดเมนูจากระดับใดๆ ใหกดปุมคุณลักษณะ 
ที่ตรงกัน ตัวอยางเชน กดปุม แอพพลิเคชัน  
เพื่อปดเมนูแอพพลิเคชัน

เมื่อตองการยอนกลับไปหนึ่งระดับในเมนู 
ใหกดซอฟตคีย ออก หรือ ยอนกลับ  

15  เคล็ดลับ
ฉันจะปดเสียงกริ่งของฉันไดอยางไร?
กดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้งขณะที่เสียงกริ่ง 
โทรศัพทดังอยู หรือ ขอใหผูดูแลระบบของคุณ 
ทําการตั้งคาคุณลักษณะ หามรบกวน (DND) 
บนโทรศัพทของคุณ DND จะปดเสียงกริ่งและ  
redirect สายไปยังขอความเสียง

ซอฟตคีย สลับ ใชทําอะไร? 
สลับ ชวยใหคุณสลับระหวางสายตางๆ และพูดคุยเปนการ 
สวนตัวกับผูโทรแตละคนกอนทําการโอนสาย 
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 
ดูสายที่โทรออกของคุณเทานั้น
กดลูกศรชี้ขึ้น บนแถบการนําทางเมื่อโทรศัพท วาง 
พรอมกับเมนูทั้งหมดปดอยู

โทรออกจากขอมูลการใชสายของคุณ
1. ดูขอมูลการใชสายของคุณทั้งหมด หรือไปยังสาย 

ที่ไมไดรับหรือสายที่โทรออกของคุณ
2. เลื่อนไปยังรายการ และยกหูโทรศัพท หรือกดปุม 

คูสาย หรือปุม เลือก  
เมื่อตองการแกไขหมายเลขกอนการโทรออก 
ใหกดซอฟตคียตอไปนี้: เพิ่มเติม > แกเบอร 

11  สมุดโทรศัพท
1. กดปุม รายชื่อผูติดตอ   
2. เลือกสมุดโทรศัพท (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนเงื่อนไขการคนหา 

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงกริ่ง ใหกดแถบ 
ระดับเสียง ขึ้นหรือลง

• เมื่อตองการปดเสียงโทรศัพทขณะเสียงกริ่งดัง 
ใหกดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง 
(การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

เสียงกริ่ง
1. กดปุม แอพพลิเคชัน   
2. เลือก คาความตองการ  (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือก เสียงกริ่ง 
4. ถาจําเปน ใหเลือกคูสาย
5. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน 

เพื่อฟงเสียงตัวอยาง
6. กด ตั้งคา และ ใช เพื่อบันทึกการเลือก

ความคมชัดของหนาจอ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  

กดลูกศรชี้ ขึ้น หรือ ล

แถบเลื่อนบนหนาจอบ
คุณภายในรายการ

ฉันจะเลือกรายการ
เมื่อรายการถูกไฮไลท
ตรงกลางของแถบกา

หรือ ใชแปนกดของค
ที่ตรงกัน
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
หกดซอฟตคีย ยอนกลับ   เมื่อตองการออกจาก 
เมนูแอพพลิเคชัน ใหกดปุม แอพพลิเคชัน  

ดูสายที่ไมไดรับของคุณเทานั้น
1. ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ

12  สายรวม
ถาคุณใชคูสายรวมกับเพื่อนรวมงาน ปุมคูสายจะบงบอก 
กิจกรรมการโทรบนสายรวม:

• ไฟสีเหลืองกะพริบ—สายเรียกเขาบนสายรวม 
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถตอบรับสายได

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงติดสวาง—เพื่อนรวมงานของคุณ 
กําลังสนทนาบนสายรวม

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงกะพริบ —เพื่อนรวมงานของคุณ 
พักสายบนสายรวม คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณ 
สามารถพูดตอได

13  การตั งคา
ระดับเสียง
แถบระดับเสียงอยูทางดานซายของแปนกด

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงของหูโทรศัพท 

14  การน
ปุมคูสายของฉันอย
ปุมคูสายสองปุมอยูถัด
สนับสนุนทั้งสองคูสาย

ผูดูแลระบบของคุณส
หมายเลขโทรดวน ให

ซอฟตคียของฉันอย
ปุมซอฟตคียสี่ปุมอยูท

คุณสามารถกดซอฟต
เพื่อแสดงซอฟตคียเพ

1

2

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