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 ค้างไว้จนกระทั่ง 
ท์เปิดหรือปิด

เลือก สำหรับรายการคุณสมบัติ:
ปุ่มตัวเลขสำหรับคุณสมบัติ หรือ
นไปยังคุณสมบัติ และกด 

รนำทางสำหรับ:
ูไดเร็กทอรี (สมุดโทรศัพท์)
มองคู่สาย (โทรศัพท์)
ูการตั้งค่า (เครื่องมือ)
ูเซอร์วิส (World)
ัวเลขสำหรับตัวเลือกเมนู

ปรับความสว่าง เลือก การตั้งค่า > 
ค่าโทรศัพท์ > 
ค่าจอแสดงผล แล้วเลือก 
ว่างของจอแสดงผล กด  
 จากนั้นกด บันทึก
 (ลูกศรซ้าย)

 ค้างไว้

 ขึ้นหรือลง

 เพื่อสลับ

คำสั่งโ

โทรออก

รับสายเร

ยกเลิกก

พักสาย/

โอนสาย
อื่น

โทรหมา
ตัวเลือก > โทรซ้ำ 

ฝากสายภายในของคุณ เลือก ต > โอนหมด 
ใส่หมาย ุณต้องการ 
จะฝากส มด 
หากต้อ ลิก ให้เลือก  
ตัวเลือก หมด

ใช้ข้อมูลการใช้ของคุณ เลือก ไ รี 
(สมุดโ ์) > 
สายที่ไ  สายที่ได้รับ 
หรือ สา ออก
หากต้อ ร 
ให้เลื่อน ยการและกด 
โทรออ

เข้าถึงสมุดโทรศัพท์
ของคุณ

กด สมุด หรือ 
ไดเร็กท มุดโทรศัพท์
ัวเลือก 
เลขที่ค
ายทั้งห
งการยกเ

 > โอน

ดเร็กทอ
ทรศัพท
ม่ได้รับ
ยที่โทร
งการโท
ไปยังรา
ก หรือ 
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รใช้โทรศัพท์
เมนูลัดและปุ่มต่างๆ
ามหมายของซอฟต์คีย์

ปุ่มเมนูลัดและปุ่ม

ของจอแสดงผล การตั้ง
การตั้ง
ความส
หรือ 

ไปที่หน้าจอ 
หลักจาก 
มุมมองคู่สาย

กด 

สลับกริ่งเป็นสั่น 
หรือดัง

กด 

ปรับระดับเสียง 
ของกริ่ง หูโทรศัพท์ 
หรือลำโพง

กด 

ปิดเสียง/เปิดเสียง
โทรศัพท์ของคุณ

กด 
คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

การใช้โทรศัพท
เปิด/ปิด 
โทรศัพท์

กด 
โทรศัพ

เข้าถึง 
คุณสมบัติ 
ของโทรศัพท์

กด ตัว
 • กด
 • เลื่อ

เข้าถึงตัวเลือก
ของเมนูหลัก

กดลูกศ
 • เมน
 • มุม
 • เมน
 • เมน
กดปุ่มต

ทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

กดหมายเลขที่ต้องการแล้วกด 
 

ียกเข้า กด  ตอบรับ หรือ 

ารเชื่อมต่อ กด  หรือ วางสาย

พูดต่อ กด พักสาย หรือ พูดต่อ

ไปหมายเลข เลือก ตัวเลือก > โอนสาย 
ใส่หมายเลขที่ต้องการ 
จากนั้นกด ตัวเลือก > 
โอนสาย อีกครั้ง

ยเลขซ้ำ กด  สองครั้ง หรือ 
รป้อนข้อความ
คอนหน้าจอโทรศัพท์
สั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เปิดใช้งานลำโพง
หรือหูโทรศัพท์

กด  ค้างไว้ 
หากต้องการใช้หูโทรศัพท์ 
ให้กดปุ่มค้างไว้อีกครั้ง

เข้าถึง 
ข้อความเสียง

กด  ค้างไว้

ล็อค/ปลดล็อค 
แป้นกด

เมื่อต้องการล็อค ให้กด  
ค้างไว้
เมื่อต้องการปลดล็อค ให้กด 
ปลดล็อค และ ตกลง



ความห

DND

iDivert

MCID

MeetM

QRT

กลุ่มวน

แก้เบอร

ข้อความ

จองสาย

เชื่อม

แทรกสา

โทรย่อ

ประชุม

รับกลุ่ม

รับแทน

รายชื่อ

วางพัก

สมุดโทร

เอาออก

โอนสาย

โอนหมด ตั้ง/ยกเลิก การฝากสาย หรือรายการสมุดโทรศัพท์ 

รศัพท์

อร์วิส

เสียง

ใช้งานอยู่

th ใช้งานอยู่

์ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่

ำโพงใช้งานอยู่

กริ่ง (โหมดเงียบ)

ละสั่น

เท่านั้น

ิเคชันใช้งานอยู่

ัญญาณวิทยุ

ญาณวิทยุ

ระจุไฟแบตเตอรี่

ล็อคแล้ว

หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจสำหรับ 
ู ้ติดต่อ
ขโทรศัพท์บ้านสำหรับ 
ู ้ติดต่อ
ขโทรศัพท์มือถือสำหรับ 
ู ้ติดต่อ
ขอื่นสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อ
(ไม่ทราบสถานะ BLF)
สายภายในอยู่ในสถานะว่าง

สายภายในในระบบเสียงทางเดียว

สายภายในในระบบเสียงสองทาง

รายชื่อผ
หมายเล
รายชื่อผ
หมายเล
รายชื่อผ
หมายเล
ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายใน 
ที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง

เชื่อมสายเรียกเข้าหลายสายในคู่สาย
เดียวที่มีอยู่แล้วเพื่อจัดการประชุมสาย 

ย แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วม

โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนีโทรด่วน

จัดการประชุมสาย

รับสายเรียกเข้าที่ดังอยู่ในกลุ่มอื่น 
หรือในสายอื่น

รับสายเรียกเข้าในกลุ่มของคุณ

ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย

เก็บการโทรโดยวางพักสาย

ฯ เปิดสมุดโทรศัพท์ของคุณ

เอารายชื่อผู้ประชุมสายออก

โอนสายเรียกเข้า

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์
สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า

สายที่พัก

คู่สายร่วมใช้งานอยู่

การฝากสายเปิดใช้งาน

สายเรียกเข้า หรือ BLF 
สายที่ตรวจสอบกำลังดังอยู่ 
(BLF รับแทนเท่านั้น)
BLF- สายที่ตรวจสอบใช้งานอยู่

BLF- สายที่ตรวจสอบว่างอยู่

BLF- สายที่ตรวจสอบอยู่ในสถานะ 
ห้ามรบกวน
โทรด่วน ข้อมูลการใช้ 

โหมดล

ปิดเสียง

เปิดดังแ

เปิดสั่น

แอพพล

สถานะส

ไม่มีสัญ

สถานะป

แป้นกด
มายของซอฟต์คีย์

เปิด/ปิด ห้ามรบกวน (DND)

ส่งสายเรียกเข้าไปยังระบบข้อความ 
เสียงของคุณ

รายงานสายที่น่าสงสัย

e เป็นผู้จัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me

ส่งปัญหาการโทรไปยังผู้ดูแลระบบ

ล็อกอินหรือล็อกเอาต์กลุ่มที่ค้นหา 
ของคุณ

์ แก้ไขหมายเลขในข้อมูลการใช้

เข้าถึงข้อความเสียงของคุณ

การป้อนข้อความ

อักขระ กดปุ่มหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง

เว้นวรรค กด 

ตัวเลข กดปุ่มตัวเลข 

สัญลักษณ์ กดปุ่มต่อไปนี้:

 เพื่อใส่ * + - / = \ : ;

 เพื่อใส่ เว้นวรรค , . ‘ “ | _ ~ ’ 

 เพื่อใส่ # ? ( ) [ ] { }

 เพื่อใส่ ! @ < > $ % ^ &
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คุณสมบัติของสาย

สายโท

URL เซ

ข้อความ

คุณสมบัติอื่นๆ
ปิดเสียง

ชุดหูฟัง

Bluetoo

อุปกรณ
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