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คูมืออางอิงฉบับยอ

คู มือโทรศัพท Cisco 
Unified IP Phone สาํหรับ 
Cisco Unified 
Communications 
Manager 8.0 
(SCCP และ SIP)

สําหรับ Cisco Unified IP Phone 7962G, 
7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G และ 
7941G-GE

ความหมายของซอฟตคีย
ไอคอนหนาจอโทรศัพท
ปุ มไอคอน
คําสั งโทรศัพทที ใชบอย

ความหมายของซอฟตคยี
จองสาย ไดรับการแจงเตือนเมื่อสายภายใน

ที่เคยใชงานอยูวางลง

ประชุม จัดการประชุมสาย

ปรับปรุง รีเฟรชขอมูล

ปด ปดหนาตางปจจุบัน

คนหา คนหารายการสมุดโทรศัพท

ตอบรับ รับสายเรียกเขา

ตัดทาย ตัดผูเขารวมประชุมคนสุดทายที่เพิ่ม
เขาในการประชุมสาย

แกเบอร แกไขหมายเลขในขอมูลการใช

ยกเลิก ยกเลิกการทํางานหรือออกจากหนา
จอโดยไมนําการเปลี่ยนแปลงมาใช

แทรกสาย แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูสาย
รวม

โทรซ้ํา โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออก
อีกครั้ง

โทรยอ โทรออกโดยใชหมายเลขดัชนีโทร
ดวน

โทรใหม โทรไปหมายเลขใหม

โทรออก กดหมายเลขโทรศัพท

ยอนกลับ กลับไปหัวขอวิธีใชกอนหนานี้

โอนหมด ตั้ง/ยกเลิก การฝากสาย

โอนสาย โอนสายเรียกเขา

รายละเอียด เปดรายการบันทึกรายละเอียดการ
ใชสายสําหรับการโทรหลายกลุมใน
ขอมูลการใช เบอรที่ไมไดรับ 
และเบอรที่รับสาย

รายชื่อ ดูรายชื่อผูประชุมสาย

รับกลุม รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในกลุมอื่น
หรือในสายอื่น

รับแทน รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในโทรศัพท
เครื่องอื่นในกลุมของคุณ

คาํสั งโทรศพัทท ีใชบอย
ดูวิธีใชออนไลนบน
โทรศัพท

กด 

โทรออก ยกหูกอนหรือหลังจากกดหมา
ยเลข

โทรหมายเลขซ้ํา กด โทรซ้ํา หรือกดปุมนําทาง
ขณะที่วางหูเพื่อดูขอมลูการ
ใชสายที่โทรออกของคุณ

สลับไปที่หูโทรศัพท
ในระหวางการโทร

ยกหูโทรศัพท

สลับไปที่ลําโพงหรือชุด
หูฟงในระหวางการโทร

กด  หรือ  
แลววางหูโทรศัพท

ปดเสียงโทรศัพท
ของคุณ

กด  

ใชขอมูลการใชของคุณ กด  เพื่อเลือกขอมลู
การใช หากตองการโทร 
ใหไฮไลทที่รายการ แลวย
กหู

แกไขหมายเลข กด แกเบอร << หรือ >>  

พักสาย/พูดตอ กด พักสาย หรือ พูดตอ 

โอนสายไปหมายเลขอื่น กด โอนสาย ใสหมายเลข 
แลวกด โอนสาย อีกครั้ง

ตอสายภายใน กดปุมสายภายใน 
ใสหมายเลขถาจําเปน 
และสนทนาหลังจากคุณ
ไดยินเสียงสัญญาณ

เริ่มการประชุมสายปกติ 
(เฉพาะกิจ)

กด เพิ่มเติม > ประชุม 
โทรหาผูเขารวมประชุมสาย 
แลวกด ประชุม อีกครั้ง

?



รับอื่นๆ รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในกลุม
ที่เกี่ยวของ

cBarge แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูสาย
รวมและจัดประชุมสาย

วางสาย วางสายปจจุบัน หรือสายภายใน
ปจจุบัน

วางพัก เก็บการโทรโดยวางพักสาย

วิดีโอ
(SCCP 
เทานั้น)

เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ 

DND เปด/ปด หามรบกวน (DND)

หลัก แสดงเมนูหลักวิธีใช

iDivert เปลี่ยนเสนทางหรือโอนสายเรียก
ไปยังระบบขอความเสียง

ออก กลับไปหนาจอกอนหนา

ลาง ลบขอมูลหรือการตั้งคา

ลิงก ดูหัวขอวิธีใชที่เกี่ยวของ

ลบ 
(อักขระ)

ลบอักขระไปทางขวาของเคอรเซอร
เมื่อใชแกเบอร

ลบ (คา) รีเซ็ตการตั้งคาเปนคามาตรฐาน

พูดตอ คืนสายสนทนาที่มีการพักสาย

MeetMe เปนผูจัดตั้งการประชุมสาย 
Meet-Me

QRT สงปญหาการโทรไปยังผูดูแลระบบ

เอาออก เอารายชื่อผูประชุมสายออก

เลือก เลือกรายการในเมนูหรือโทร

เพิ่มเติม แสดงซอฟตคียอื่นๆ

เชื่อม เชื่อมสายที่มีอยูเขาดวยกันเพื่อ
จัดการประชุม

บันทึก บันทึกการตั้งคาที่เลือก

<< ลบอักขระที่ปอน

>> เลื่อนไปยังอักขระที่ปอน

ไอคอนหนาจอโทรศัพท
การฝากสายเปดใชงาน

สายสนทนาที่มีการพักสาย 
สายทางไกลที่มีการพักสาย

สายที่เชื่อมตออยู

สายเรียกเขา

ยกหู

วางหู
คูสายรวมใชงานอยู

มีขอความรออยู

สายที่ตรวจสอบรับรองแลว

สายที่เขารหัส

BLF- สายที่ตรวจสอบใชงานอยู

BLF- สายที่ตรวจสอบวางอยู

BLF- สายที่ตรวจสอบกําลังดังอยู 
(BLF รับแทน)
โทรดวน ขอมูลการใช 
หรือรายการสมุดโทรศัพท 
(ไมทราบสถานะสาย)
สายอยูในสถานะหามรบกวน 
(คุณสมบัติ BLF)
สายภายในวาง

สายภายในทางเดียว

สายภายในสองทาง

หูโทรศัพทใชงานอยู

ชุดหูฟงใชงานอยู

สปกเกอรโฟนใชงานอยู

วิดีโอเปดใชงาน (SCCP เทานั้น)

ปุ  มไอคอน

คุณสมบัติที่กําหนดใหกับปุม

การพกพาที่กําหนดใหกับปุม

การพักสายที่กําหนดใหกับปุม

การประชุมที่กําหนดใหกับปุม

การโอนสายที่กําหนดใหกับปุม

URL เซอรวิสโทรศัพทที่กําหนด
ใหกับปุม
รายการ URL ในขอมูลการใชพรอม
ใหแกไขแลว (SIP เทานั้น)
ตัวเลือกที่เลือก

คุณสมบัติที่เปดใชงาน

ขอความ

เซอรวิส

วิธีใช

สมุดโทรศัพท

การตั้งคา

ระดับเสียง

ลําโพง

ปดเสียง

ชุดหูฟง

?
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