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หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 น้ิว 
(ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธท่ีดี 
ท่ีสุด
1  โทรออก
เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพทและโทรออก 
ไปยังหมายเลข หรือ ลองทางเลือกอยางใด 
อยางหนึ่งตอไปนี้

โทรออกหมายเลขสุดทายซ้ํา

กดซอฟตคีย  โทรซ้ํา เมื่อตองการโทรซ้ําบนคูสายรอง 
ใหกดปุมคูสายกอน

โทรออกขณะที่วางหูโทรศัพท
1. ปอนหมายเลขเมื่อโทรศัพท วาง
2. ยกหูโทรศัพท หรือกดปุมใดปุมหนึ่งตอไปนี้: 

ปุมคูสาย ซอฟตคีย โทร ปุมชุดหูฟง  
หรือปุมสปกเกอรโฟน  

โทรดวน
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• ปอนหมายเลขรายการโทรดวนและกดซอฟตคีย 
โทรดวน 

• กดลูกศรช้ี ลง บนแถบการนําทาง เมื่อโทรศัพท วาง 
จากนั้นเล่ือนไปยังรายการโทรดวน และกดปุมกลม 
เลือก ในแถบการนําทาง 

• กดปุมโทรดวน (สามารถกําหนดใหกับปุมคูสาย 
ท่ีมีอยูถัดจากหนาจอของคุณ)

2  ตอบรับ
ตัวบงบอกวามีสายใหม:

• ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพทของคุณ
• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ
• ไอคอนภาพเคล่ือนไหว  และรหัสของ 

สายเรียกเขา
เมื่อตองการตอบรับสาย ใหยกหูโทรศัพท หรือ 
กดปุมคูสายสีเหลืองท่ีกะพริบ ซอฟตคีย ตอบรับ 
หรือปุมชุดหูฟงหรือปุมสปกเกอรโฟนท่ีไมติดสวาง

ตอบรับหลายคูสาย
ถาคุณกําลังสนทนาทางโทรศัพท เมื่อคุณไดรับ 
สายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ใหกดปุมคูสายสีเหลือง 
ท่ีกะพริบเพื่อตอบรับสายท่ีสอง และพักสายแรก 
โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบวา การโทรใหมไปยังคูสายหลักของคุณ 
จะโอนไปยังคูสายรอง ถาคูสายหลักไมวาง 
3  ปดเสียง
1. กดปุม ปดเสียง   

ปุมจะติดสวางเพื่อบงบอกวาเปดใชงาน ปดเสียง

2. กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

4  ขอความเสียง
ตัวบงบอกวามีขอความใหม:

• ไฟสีแดงติดสวางบนหูโทรศัพทของคุณ
• สัญญาณโทรออก
• ไอคอนขอความ  ถัดจากคูสายโทรศัพท

ฟงขอความ
กดปุม ขอความ  และทําตามขอความเสียง

เมื่อตองการตรวจสอบขอความสําหรับคูสายท่ีเจาะจง 
ใหกดปุมคูสายกอนกดปุม ขอความ 

5  โอนสาย
กดซอฟตคีย โอนสาย เมื่อมีสายดังขึ้น ใชงานอยู 
หรือพักสาย 

โอนสาย จะโอนสายเรียกเขาแตละสายไปยัง 
ขอความเสียง (หรือไปยังหมายเลขอื่นท่ีต้ังคา 
โดยผูดูแลระบบของคุณ) 

ถาคุณตองการท่ีจะโอนสายเรียกเขาท้ังหมดไปยัง 
หมายเลขอื่น ใหใช ฝากสายทั งหมด เมื่อตองการ 
ปดเสียงกริ่งของคุณ ใหดู เคล็ดลับ 

6  ฝากสายทั  งหมด
1. เมื่อตองการท่ี  จะฝากสายเรียกเขาท้ังหมดไปยัง 

หมายเลขอื่น ใหกดซอฟตคีย ฝากสายท้ังหมด 
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท (ปอนใหตรงตามที่คุณ 

ตองการจะโทรออก) หรือกดปุม ขอความ  
เพื่อฝากสายท้ังหมดไปยังขอความเสียง

3. มองหาการยืนยันบนหนาจอโทรศัพทของคุณ
4. เมื่อตองการยกเลิกการฝากสาย ใหกด ฝากสาย 

ปด 
เมื่อตองการต้ังคาการฝากสายจากระยะไกล หรือบน 
คูสายรอง (ถามีการสนับสนุน) ใหเขาไปท่ีเว็บเพจ 
ตัวเลือกของผูใชของคุณ ติดตอผูดูแลระบบ 
ของคุณเพื่อดูรายละเอียด
7  พักสาย
1. กดปุม พักสาย  

ไอคอนพักสาย  จะปรากฏขึ้น และปุมคูสาย 
จะแสดงไฟกะพริบสีเขียว

2. เมื่อตองการพูดตอจากการพักสาย ใหกดปุม 
คูสายท่ีมีไฟกะพริบสีเขียว หรือซอฟตคีย พูดตอ 

8  ประชุมสาย
1. จากสายท่ีเช่ือมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. โทรไปหมายเลขใหม
3. กดปุม ประชุมสาย หรือซอฟตคีย ประชุมสาย 

(กอนหรือหลังจากคูสนทนาตอบรับ)
การประชุมสายจะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 
“ประชุมสาย”

4. ทําขั้นตอนเหลานี้ซ้ําเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย
การประชุมสายจะส้ินสุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายท้ังหมด
วางสาย

การประชุมสายขามสาย
คุณสามารถรวมสายเรียกเขาสองสายในสองคูสายไวใน
การประชุมสายเดียวกันได (โทรศัพทท่ีมีหลายคูสาย 
เทานั้น)

1. จากสายท่ีเช่ือมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. กดปุมคูสายสําหรับสายอื่น (ท่ีพักสาย)
การประชุมสายจะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 
“ประชุมสาย”

ดูและถอดผูรวมประชุมสายออก
ในระหวางการประชุมสาย ใหกดซอฟตคีย รายละเอียด 
เมื่อตองการถอดผูรวมประชุมสายออกจากการประชุม 
สาย ใหเล่ือนไปยังผูรวมประชุมสาย และกดซอฟตคีย 
เอาออก 

9  โอนสาย
1. จากสายท่ีเช่ือมตออยู (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
โอนสาย  

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย
3. กดปุม โอนสาย หรือซอฟตคีย โอนสาย 

(กอนหรือหลังจากผูรับตอบรับ)
การโอนสายเสร็จสมบูรณ



10  ขอมูลการใชโทรศัพท
ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  
2. เลือก ขอมูลการใชโทรศัพท (ใชแถบการ 

นําทางและปุมกลม เลือก เพื่อเล่ือนรายการ 
และเลือก)

3. เลือกหนึ่งสายเพื่อดู
โทรศัพทของคุณจะแสดงสายท่ีไมไดรับ 
สายท่ีโทรออก และสายที่ไดรับลาสุด 150 สาย

4. เมื่อตองการดูรายละเอียดของสาย ใหเล่ือนไปยัง 
สายนั้นและกดซอฟตคีย เพิ่มเติม จากนั้นกด 
รายละเอียด 

5. เมื่อตองการกลับไปท่ีขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ  
ใหกดซอฟตคีย ยอนกลบั  เมื่อตองการออกจาก 
เมนูแอพพลิเคชัน ใหกดปุม แอพพลิเคชัน  

ดูสายที่ไมไดรับของคุณเทาน้ัน
1. ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ
2. กดซอฟตคีย ไมไดรับ 

ดูสายที่โทรออกของคุณเทาน้ัน
กดลูกศรชี้ขึ้น บนแถบการนําทางเมื่อโทรศัพท วาง 
พรอมกับเมนูท้ังหมดปดอยู

โทรออกจากขอมูลการใชสายของคุณ
1. ดูขอมูลการใชสายของคุณท้ังหมด หรือไปยังสาย 

ท่ีไมไดรับหรือสายท่ีโทรออกของคุณ
2. เล่ือนไปยังรายการ และยกหูโทรศัพท หรือกดปุม 

คูสาย หรือปุม เลือก 
เมื่อตองการแกไขหมายเลขกอนการโทรออก 
ใหกดซอฟตคียตอไปนี้: เพิ่มเติม > แกเบอร 

11  สมุดโทรศัพท
1. กดปุม รายชื่อผูติดตอ   
2. เลือกสมุดโทรศัพท (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเล่ือนรายการและเลือก)
3. ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนเงื่อนไขการคนหา 
4. กดซอฟตคีย ย่ืน 
5. เ มื่อตองการโทรออก ใหเล่ือนไปยังรายการ 

และกดซอฟตคีย โทรออก 
12  สายรวม
ถาคุณใชคูสายรวมกับเพื่อนรวมงาน ปุมคูสายจะบงบอก 
กิจกรรมการโทรบนสายรวม:

• ไฟสีเหลืองกะพริบ—สายเรียกเขาบนสายรวม 
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถตอบรับสายได

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงติดสวาง—เพื่อนรวมงานของคุณ 
กําลังสนทนาบนสายรวม

• ปุมคูสายมีไฟสีแดงกะพริบ—เพื่อนรวมงานของคุณ 
พักสายบนสายรวม คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณ 
สามารถพูดตอได

13  การตั งคา
ระดับเสียง
แถบระดับเสียงอยูทางดานซายของแปนกด

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงของหูโทรศัพท 
ชุดหูฟง หรือ สปกเกอรโฟน ใหกดแถบ 
ระดับเสียง เมื่อโทรศัพทใชงานอยู 

• เมื่อตองการปรับระดับเสียงกริ่ง ใหกดแถบ 
ระดับเสียง ขึ้นหรือลง

• เมื่อตองการปดเสียงโทรศัพทขณะเสียงกริ่งดัง 
ใหกดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง (การกด 
หลายคร้ังจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

เสียงกริ่ง
1. กดปุม แอพพลิเคชัน   
2. เลือก คาความตองการ (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเล่ือนรายการและเลือก)
3. เลือก เสียงกริ่ง 
4. ถาจําเปน ใหเลือกคูสาย
5. เล่ือนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน 

เพื่อฟงเสียงตัวอยาง
6. กด ตั้งคา และ ใช เพื่อบันทึกการเลือก

ความคมชัดของหนาจอ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  
2. เลือก คาความตองการ (ใชแถบการนําทางและ 

ปุมกลม เลือก เพื่อเล่ือนรายการและเลือก)
3. เ ลือก ความคมชัด 
4. กดแถบการนําทางขึ้นหรือลง
5. กดซอฟตคีย บันทึก 
14  การนําทาง
ปุมคูสายของฉันอยูท่ีไหน?
คุณมีปุมคูสายส่ีปุม: สองปุมทางดานซายของหนาจอ 
และอีกสองปุมทางดานขวาของหนาจอ

ปุมคูสายท่ีไมถูกกําหนดใหกับคูสายโทรศัพทสามารถ 
ใชสําหรับโทรดวนและคุณลักษณะอื่นๆ ได

ซอฟตคียของฉันอยูท่ีไหน?
คุณมีปุมซอฟตคียส่ีปุมดานลางหนาจอ กดซอฟตคีย 
เพิ่มเติม เพื่อดูซอฟตคียเพิ่มเติม

ฉันจะเลื่อนไปมาในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
กดลูกศรช้ี ข้ึน หรือ ลง บนแถบการนําทาง 

แถบเล่ือนบนหนาจอบงบอกตําแหนงท่ีสัมพันธกันของ
คุณภายในรายการ

ฉันจะเลือกรายการในเมนูไดอยางไร?
เมื่อรายการถูกไฮไลทอยู ใหกดปุม เลือก ตรงกลาง 
ของแถบการนําทาง หรือ ใชแปนกดของคุณ 
เพื่อปอนหมายเลขรายการท่ีตรงกัน

ฉันจะออกจากเมนูไดอยางไร?
เมื่อตองการปดเมนูจากระดับใดๆ ใหกดปุม 
คุณลักษณะท่ีตรงกัน เมื่อตองการยอนกลับ 
ไปหนึ่งระดับในเมนู ใหกดซอฟตคีย ออก  
หรือ ยอนกลับ  
สํานกังานใหญในสหรัฐอเมริกา
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15  เคล็ดลับ
ฉันจะติดตามสายหลายสายไดอยางไร?
สีของปุมคูสายบงบอกสถานะการโทรและสามารถชวย 
ใหคุณปรับต้ังไดตลอดเวลา เมื่อจัดการกับหลายสาย: 

• สายเรียกเข าท่ีดังอยู—ไฟสีเหลืองกะพริบ
• สายท่ีเช่ือมตออยู—ไฟสีเขียวติดสวาง
• สายท่ีพักไว—ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายรวมใชงานอยูจากระยะไกล—ไฟสีแดงติดสวาง
• สายรวมถูกพักสายจากระยะไกล—ไฟสีแดงกะพริบ

ฉันจะปดเสียงกริ่งของฉันไดอยางไร?
กดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้งขณะท่ีเสียงกริ่ง 
โทรศัพทดังอยู หรือ ขอใหผูดูแลระบบของคุณ 
ทําการต้ังคาคุณลักษณะ หามรบกวน (DND) 
บนโทรศัพทของคุณ DND จะปดเสียงกริ่งและ  
redirect สายไปยังขอความเสียง

ซอฟตคีย สลับ ใชทําอะไร? 
สลับ ชวยใหคุณสลับระหวางสายตางๆ และพูดคุยเปน 
การสวนตัวกับผูโทรแตละคนกอนทําการโอนสายหรือ 
การประชุมสาย

ฉันจะตั้งคาโทรดวนของฉันไดอยางไร? 
เมื่อตองการต้ังคาโทรดวน และกําหนดความหลาก 
หลายของคุณลักษณะ และการตั้งคาสําหรับ 
โทรศัพทของคุณเอง ใหใชเว็บเบราวเซอร 
บนคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อเขาถึงเว็บเพจ 
ตัวเลือกของผูใช Cisco Unified CM ของคุณ ติดตอ 
ผูดูแลระบบของคุณสําหรับ URL และขอมูลเพิ่มเติม 

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

	คู ม ่ ือการเริม ่ ใชง ้ านฉบับยอ ่ สำหรับผูบ ้ ริหาร
	Cisco Unified IP Phone 6941
	1 โทรออก
	2 ตอบรับ
	3 ปิดเสียง
	4 ข้อความเสียง
	5 โอนสาย
	6 ฝากสายทั ้งหมด
	7 พักสาย
	8 ประชุมสาย
	9 โอนสาย
	10 ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
	11 สมุดโทรศัพท์
	12 สายร่วม
	13 การตั ้งค่า
	14 การนำทาง
	15 เคล็ดลับ


