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โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
โทรศัพท IPของCisco รุน 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ 8865NR เปนอุปกรณสื่อสารดวย
เสียงที่ใชงานงายและมีความปลอดภัยสูง
รูปที่ 1: โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
1



ตารางตอไปนี้แสดงคุณลักษณะฮารดแวรหลักของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 1: คุณลักษณะสําคัญของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

8865NR886588618851NR8851884588418811คุณลักษณะ

สีสีสีสีสีสีสีเกรยสเกลหนาจอ

22211000พอรตUSB

มีมีไมมีไมมีไมมีมีไมมีไมมีกลองในตัว

ไมมีมีมีไมมีไมมีไมมีไมมีไมมีWi-Fi

ไมมีมีมีไมมีมีมีไมมีไมมีBluetooth

ไมมีมีมีไมมีมีมีไมมีไมมีCisco
Intelligent
Proximity

โทรศัพทของคุณตองเช่ือมตอกับเครือขาย และกําหนดคาใหเช่ือมตอกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทสนับสนุน
ฟงกชันและคุณลักษณะมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทของคุณอาจไมมีฟงกชันการทํา
งานครบทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามการตั้งคาของผูดูแลระบบ

ในการโทรหรือรับสายวิดีโอ คุณตองใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 หรือ 8865NR โทรศัพทอื่นๆ ใน
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สนับสนุนเฉพาะการโทรดวยเสียง

เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย แตปุมสายบนโทรศัพทของ
คุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน หรือคุณสมบัต)ิ หากปุมสายของ
โทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมใดๆ

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

คุณควรจะจัดเก็บกลองและบรรจุภัณฑของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR ไว กลองของ
โทรศัพทเหลาน้ีมีความเปราะบาง ถาคุณเคล่ือนยายโทรศัพท เราขอแนะนําใหคุณเก็บโทรศัพทลงในกลองบรรจุ
ดั้งเดิมเพื่อปกปองกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท, ในหนาที่ 17

หมายเหตุ

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใชขอมูลในสวนตอไปน้ีเพ่ือทําความเขาใจวามีอะไรเปล่ียนแปลงบางในเอกสารแตละสวนประกอบ
ดวยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
2

โทรศัพทของคุณ
การรองรับคุณสมบัติ



ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลใหมหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)

ใหมหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 57ปรับปรุงการแจงเตือนการโทรสําหรับกลุมวนสาย

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42การแสดงหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดคาไดสําหรับ
โหมดคูสายที่ปรับปรุงใหม

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 67รับสายจาก
กลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม), ในหนาที่ 56เพิ่มบุคคล
อื่นในการโทร, ในหนาที่ 67

ขยายการโทรดวน

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 53PLAR ลาชาที่กําหนดคาได

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 19

การรองรับMRA สําหรับการล็อกอิน Extension
Mobility ดวยหูฟง Cisco

ตั้งคาอีควอไลเซอร หูฟง Cisco รุน 730

ตั้งคาเสียงแจงเตือน หูฟง Cisco รุน 730

การตั้งคาใหมสําหรับหูฟง Cisco รุน 730

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)
ตารางที่ 2: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

ใหมหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 93

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 73

การปรับปรุงกลุมวนสาย

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง, ในหนาที่ 133การตั้งคาเมนูใหมสําหรับหูฟง Cisco ซีรีส 500

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP
ของ Cisco, ในหนาที่ 136

ไฟแสดงความคืบหนาของการอัปเกรดหูฟง

พักสายดวยการวางพักสาย, ในหนาที่ 64การปรับปรุงการพักสาย

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางที่ 3: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58

ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ, ในหนาที่ 103

การเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณสมบัติ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
3

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)



เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

เปล่ียนโทรศัพทท่ีมีอยูของคุณเปนโทรศัพทเคร่ืองใหม,
ในหนาที่ 16

การยายขอมูลโทรศัพท

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 19

เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ, ในหนาที่ 105

เพิ่มความงายในการลงชื่อเขาใช Extension Mobility
ดวย หูฟง Cisco ซีรีส 500

เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco, ในหนาที่ 159เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

ตารางที่ 4: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58ปรับปรุงสําหรับการทําเครื่องหมายสายนั้นเปนสายไม
พึงประสงค

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง, ในหนาที่ 99ปรับปรุงสําหรับการรองรับรูปพื้นหลังบนโมดูลสวน
ขยายคีย

ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ, ในหนาที่ 103ปรับปรุงสําหรับการลดเสียงของคุณ

การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 41

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน,
ในหนาที่ 104

ปรับปรุงสําหรับการเลือกปุม LED และการประหยัด
พลังงาน

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 131

ปรับปรุงสําหรับ E-hook

หูฟง, ในหนาที่ 109

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107

หูฟง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่ 121

หูฟง Cisco รุน 730 ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 121

การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131 และสวนยอย
สําหรับ การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่
133

อัพเดตสําหรับการสนับสนุน หูฟง Cisco รุน 730

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 57ปรับปรุงสําหรับการโทรกลุมวนสายเม่ือมีการแจงเตือน
การโทร

ลบการจับคู Bluetooth ทั้งหมด, ในหนาที่ 128การเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรหูฟงCisco ซีรีส 500 รุน 1.5

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
4

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)



สวนที่อัพเดตการแกไข

ในบางสถานการณ ผูใชท่ีโทรออกไปยังหมายเลขท่ีไม
วางจะไดยินเสียงสัญญาณไมวางท่ีรวดเร็ว ดวยรุนน้ี ผู
ใชไดยินเสียงสัญญาณไมวางตามปกติ

ปรับปรุงสถานะLED ตามโหมดสาย: ปุม Softkey, สาย
และคุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 24

สวนใหม ไอคอนโทรศัพท, ในหนาที่ 26

ปรับปรุง โหมดสายท่ีปรับปรุง, ในหนาท่ี 42 สําหรับการ
ปรับปรุงสตริง

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน

ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

ตารางที่ 5: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

โหมดสายปกต,ิ ในหนาที่ 42อัพเดตสําหรับโหมดคูสายแบบเซสชันที่ไดรับการ
ปรับปรุง

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42อัพเดตสําหรับโหมดคูสายที่ไดรับการปรับปรุง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน

ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

ตารางที่ 6: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

สวนที่อัพเดตการแกไข

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ, ใน
หนาที่ 128

การรองรับเพิ่มเติมสําหรับการตั้งคารีเซ็ตหูฟง

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 24หัวขอใหม

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 11

หัวขอใหม

ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท, ในหนาที่ 17หัวขอใหม

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
5

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)



ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2
ไมจําเปนตองอัพเดตคูมือผูใชสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2

เฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2 แทนที่เฟรมแวรรุน 12.5(1) และเฟรมแวร 12.5(1)SR1 เฟรมแวรรุน 12.5(1) และ
เฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1

ตารางที่ 7: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1

สวนที่อัพเดตการแกไข

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอมMultibase, ในหนาที่
118

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 Multibase

การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 69Whisper Paging บน Cisco Unified Communications
Manager Express

การสนับสนุนภาษาจีน, ในหนาที่ 29การสนับสนุนภาษาจีน

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน, ใน
หนาที่ 14

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 47ปดใชงานหูโทรศัพทเพื่อใหเสนทางสัญญาณเสียงอยู
ที่ชุดหูฟง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1

ตารางที่ 8: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1

สวนที่อัพเดตการแกไข

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42การอัพเดตปายกํากับสายที่ใชงานงาย และสายเรียก
เขาในโหมดสายที่ปรับปรุง

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8800, ในหนาที่ 140

การอัพเดตรูปพ้ืนหลังของCiscoบนโมดูลสวนขยายคีย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
6

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2



ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.1(1)

ตารางที่ 9: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110 และ ปุมและฮารด
แวรควบคุมหูฟงCisco รุน 521 และ 522, ในหนาที่ 113

อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 93อัพเดตประวัติการโทร

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับ
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 31 และ
สวนที่รวมไดแก เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37

เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง,
ในหนาที่ 103

ปรับความเร็วเสียง, ในหนาที่ 104

เพิ่มการปรับปรุงความชวยเหลือในการเขาถึง

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42อัพเดตการแจงเตือนสายเรียกเขาและการเตือนสายเขา

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110

ทดสอบไมโครโฟน , ในหนาที่ 136

ปรับเสียงรอบขางของลําโพง, ในหนาที่ 132

ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม, ในหนาที่ 132

ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน, ในหนาที่ 132

อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 531 และหูฟง Cisco รุน
532

โทรออกดวยปุมโทรดวน, ในหนาที่ 50อัพเดตการไปยังการโทรดวน

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่
51

แกไขปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่
51

ลบปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 52

อัพเดตปุมการโทรดวน

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.0(1)

ตารางที่ 10: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8800, ในหนาที่ 140

อัพเดตสําหรับโมดูลสวนขยายคียใหม

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
7

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)



ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.7(1)

ตารางที่ 11: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

การโทรวิดีโอ, ในหนาที่ 60อัพเดตสําหรับการปรับปรุงการโทรทางวิดีโอ

ไอคอนที่ติดปาย, ในหนาที่ 28

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 25

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42

อัพเดตสําหรับประสบการณผูใชใหม

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

ตารางที่ 12: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

สวนที่อัพเดตการแกไข

โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

ตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi, ในหนาที่ 11

ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 22

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนโทรศัพท IPของCisco รุน
8865NR

หยุดการสงวิดีโอ, ในหนาที่ 61อัพเดตสําหรับวิดีโอที่มีชัตเตอรที่ปด

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 71

ตอบรับสายสําคัญ, ในหนาที่ 72

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนMLPP และหามรบกวน

ตั้งคาไคลเอ็นตWi-Fi, ในหนาที่ 11

เชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา, ใน
หนาที่ 12

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนสัญลักษณWi-Fi

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)



ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.5(1)

ตารางที่ 13: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

สวนที่อัพเดตการแกไข

• ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
, ในหนาที่ 28.

• ไมรับสาย, ในหนาที่ 55.

• ปฏิเสธสาย, ในหนาที่ 54.

• โหมดสายโทรศัพท, ในหนาที่ 42.

• โหมดสายปกต,ิ ในหนาที่ 42.

• โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42.

อัพเดตสวนตอไปนี้สําหรับโหมดสายที่ปรับปรุง

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท, ในหนาที่ 40เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการเลื่อนการอัพเกรด
โทรศัพท

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55แกไขสวนตอไปนี้สําหรับคุณลักษณะหามรบกวน

เชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา, ใน
หนาที่ 12

เพิ่มการเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ที่กําหนดไว
ลวงหนา

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0

ตารางที่ 14: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับรุนของเฟรมแวร 11.0

สวนที่อัพเดตการแกไข

เปลี่ยนขนาดฟอนต, ในหนาที่ 101.นําการอางอิงขนาดฟอนตที่ระบุไวออก

เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม, ในหนาที่
75

อัพเดตสวนตอไปน้ีสําหรับการสนับสนุนการแทรกสาย
และการรวมสายที่ดียิ่งขึ้น

รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด , ในหนาที่ 44แกไขสวนตอไปน้ีสําหรับการสนับสนุนเคร่ืองมือรายงาน
ปญหาที่ดียิ่งขึ้น

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55เพ่ิมไอคอนใหมในสวนตอไปน้ีสําหรับคุณลักษณะหาม
รบกวน (DND)

เชื่อมตอกับ Expressway, ในหนาที่ 14อัพเดตสวนตอไปนี้สําหรับหนาจอตอนรับ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)



การตั้งคาโทรศัพท
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคา
และเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผูดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

ปรับที่วางหูฟง
ถาโทรศัพทของคุณติดต้ังอยูบนผนังหรือถาหูฟงเล่ือนออกจากแครงายเกินไป คุณอาจตองปรับท่ีวางหูฟงเพ่ือให
ไมเลื่อนหลุดจากแครวาง
รูปที่ 2: ปรับที่วางหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 นําหูฟงออกจากแครวางและดึงแท็บพลาสติกออกจากที่วางหูฟง
ขั้นตอน 2 หมุนแท็บ 180 องศา
ขั้นตอน 3 ใชนิ้วมือสองนิ้วจับแท็บ โดยใหรองที่มุมหันเขาหาตัวคุณ
ขั้นตอน 4 วางแท็บใหตรงกับชองที่แครวางและกดแท็บใหเสมอกันเขาสูชอง จะมีสวนที่ยื่นออกมาจากดานบนของแท็บที่

หมุน
ขั้นตอน 5 วางหูฟงกลับเขาที่วางหูฟง

เปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพท
คุณสามารถเปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพทเพื่อลดแสงสะทอนบนหนาจอ หากโทรศัพทของคุณมีกลองวิดีโอ คุณ
สามารถเปลี่ยนมุมเพื่อปรับปรุงมุมมองกลองใหดีขึ้นได

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
การตั้งคาโทรศัพท



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จับหูโทรศัพทในแครไวดวยมือขางหนึ่ง
ขั้นตอน 2 เลื่อนขาตั้งดวยมืออีกขางเพื่อปรับมุม
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) ปรับขาตั้งบนโมดูลสวนขยายคียและตรวจสอบวาทั้งโทรศัพทและโมดูลสวนขยายคียมีความมั่นคง
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง เพื่อตรวจสอบมุมกลอง

เชื่อมตอกับเครือขาย
คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย

• การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย—โทรศัพทตอกับเครือขายดวยสายอีเทอรเน็ต

• การเชื่อมตอไรสาย — โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 สามารถเชื่อมตอกับWireless Access
Point ผานWi-Fi

หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครือขายแลว โทรศัพทของคุณอาจตั้งคาไวสําหรับ:

• Virtual Private Network (VPN)—โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายที่ไดรับการปองกัน

• การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway—หากผูดูแลระบบตั้งคาการเขาถึงของมือ
ถือและการเขาถึงระยะไกลผานExpressway และคุณเช่ือมตอโทรศัพทกับเครือขาย โทรศัพทจะเช่ือมตอกับ
เซิรฟเวอร Expressway

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายของคุณเพื่อใหสามารถทํางานได ถาคุณ
มีพอรตอีเธอรเน็ตเพียงพอรตเดียว อุปกรณของคุณจะสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกันได

กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณจะตองเปดใชงานพอรตพีซีในCiscoUnified CommunicationsManagerกอนท่ีคุณจะสามารถ
ใชได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอพอรตโทรศัพท SW กับ LAN โดยใชสายอีเทอรเน็ต
ขั้นตอน 2 เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับพอรตของพีซีโทรศัพทโดยใชสายอีเทอรเน็ต

ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 สามารถเขาถึงเครือขายWi-Fi คุณตองใชอะแดปเตอรแปลงไฟใน
การจายไฟใหโทรศัพท โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR ไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย



โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สามารถเขาถึงเครือขายWi-Fi คุณตองใชอะแดปเต
อรแปลงไฟในการจายไฟใหโทรศัพท ไมสามารถใช โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IPของCisco รุน 8832NR
กับเครือขายWi-Fi

พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปดใชงานเมื่อเปดใชงานWi-Fi บนโทรศัพทของคุณหมายเหตุ

กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณตองกําหนดการตั้งคาในระบบควบคุมการโทรเพื่อเปดใชการเขาถึงWi-Fi

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาโทรศัพทเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต ใหถอดสายอีเทอรเน็ต
ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 กด การตั้งคา
ขั้นตอน 4 ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi > การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบ

Wi-Fi

ขั้นตอน 5 ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi

ขั้นตอน 6 ไปที่ ไรสาย และกด เปด
ขั้นตอน 7 ไปที่ การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบ Wi-Fi และกด เปด
ขั้นตอน 8 กด ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกด คืนคาเดิม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอน 9 ไปที่ ชื่อเครือขาย
ขั้นตอน 10 เมื่อโทรศัพทเสร็จสิ้นการสแกน SSID ใหเลือกเครือขายที่จะเขารวม
ขั้นตอน 11 ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับWi-Fi ของคุณและกด เชื่อมตอ

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา
คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ดวยโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 ของคุณ แตโทรศัพท
IP ของ Cisco รุน 8865NR ไมสนับสนุนWi-Fi

ขึ้นอยูกับการกําหนดคาโทรศัพทของคุณ ระบบอาจขอใหคุณลงชื่อเขาใชเมื่อคุณเชื่อมตอเครือขายWi-Fiหรือ
เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทของคุณ

คุณไมสามารถยกเลิกหนาตางลงชื่อเขาใชWi-Fi โดยไมปอนชื่อผูใชและรหัสผานที่ถูกตองได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับWi-Fi เมื่อไดรับแจง
ขั้นตอน 2 เลือก ลงชื่อเขาระบบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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เชื่อมตอกับ VPN
คุณสามารถเชื่อมตอกับ VPN ไดสองวิธ:ี

• โดยปอนขอมูลประจําตัว (ชื่อผูใชและรหัสผาน หรือเฉพาะรหัสผาน)

• ใชใบรับรอง

ถาคุณมีใบรับรองติดตั้งอยูในโทรศัพท คุณไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับ VPN
โดยอัตโนมัติ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ VPN
ขั้นตอน 2 เลือก ลงชื่อเขาระบบ

ตั้งคาโทรศัพทเพื่อใชกับ VPN

กอนเริ่มตนภารกิจ

ในการดําเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณจะตองมีที่อยูของเซิรฟเวอร TFTP ที่ถูกตอง ถาไมมีขอมูลนี้ โปรดติดตอผู
ดูแลระบบของคุณ

คุณไมสามารถใชไคลเอ็นตWi-Fi กับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ
ขั้นตอน 3 เลือกรายการเมนูตอไปนี:้

• โทรศัพททั้งหมดเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต: การตั้งคาอีเทอรเน็ต
• ผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 ที่ใชWi-Fi: การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต

Wi-Fi

ขั้นตอน 4 เลือก การตั้งคา IPv4

ขั้นตอน 5 ไปที่ TFTP สํารอง และเลือก เปด
ขั้นตอน 6 เลือก เซิรฟเวอร TFTP 1

ขั้นตอน 7 ปอนที่อยูของเซิรฟเวอร TFTP ในฟลด เซิรฟเวอร TFTP 1

ขั้นตอน 8 กด ใช
ขั้นตอน 9 กด ทําตอ
ขั้นตอน 10 กด ออก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับ VPN



เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน
ถามีการกําหนดคาเครือขายของคุณใหสนับสนุนคุณลักษณะน้ี คุณสามารถใชการเตรียมรหัสการเปดใชงานเพ่ือ
เชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทของบริษัท

ปอนรหัสการเปดใชงาน

รหัสเปดใชงานจะนํามาใชเพื่อตั้งคาโทรศัพทใหม รหัสสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว และหมดอายุหลังจากใช 1
สัปดาห ติดตอผูดูแลระบบของคุณ ถาคุณไมทราบรหัส หรือถาตองการรหัสใหม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใสรหัสการเปดใชงานบนหนาจอการเปดใชงาน
ขั้นตอน 2 กด สง

เปดใชงานโทรศัพทดวยคิวอารโคด

ถาโทรศัพทของคุณมีกลอง คุณสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเปดใชงานโทรศัพท ถาคุณกด ปอนดวยตนเอง โดย
ไมตั้งใจ ใหกด กลับไป เพื่อกลับสูหนาจอของรหัส QR

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชคิวอารโคดสําหรับโทรศัพทของคุณ ถาคุณไดรับการกําหนดใหใชโทรศัพท รหัสจะแสดงอยูบน Self
Care Portal แตผูดูแลระบบอาจบล็อกไมใหคุณเห็นขอมูลนี้

รหัสมีอายุ 1 สัปดาหตามคาเร่ิมตน และมีวันหมดอายุอยูท่ีดานลางของกราฟก ถารหัสหมดอายุ หรือถาคุณตองการ
รหัส ใหติดตอผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เตรียมรหัส QR ใหพรอมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• พิมพอีเมลที่มีรหัส QR และถือกระดาษไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ และถืออุปกรณไวดานหนาของกลองโทรศัพท

ขั้นตอน 2 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 3 สแกนรหัส QR

เมื่อสแกนสําเร็จ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร และคุณจะพรอมโทรออกเปนครั้งแรก

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เม่ือทํางานนอกสํานักงาน เน่ืองจากโทรศัพทของคุณไมไดมีการกําหนดคาท่ีอยูTFTP ไว โทรศัพทจะแสดงหนา
จอตอนรับเพื่อเริ่มตนกระบวนการลงชื่อเขาระบบ

คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เมื่อทํางานนอกสํานักงาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน



กอนเริ่มตนภารกิจ

ถาคุณใชโทรศัพทที่สํานักงานหรือใชกับ VPN กอนหนานี้ ใหรีเซ็ตโหมดของเซอรวิสกอนที่จะเชื่อมตอกับ
Expressway

ถาคุณตองการเช่ือมตอกับ การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผานExpressway on-premise ใหเร่ิมตน
โทรศัพทใหม และกด เลือก เมื่อไดรับขอความแจง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 รีเซ็ตโหมดของเซอรวิสผาน การตั้งคา > การตั้งคาผูดูแลระบบ > รีเซ็ตการตั้งคา > โหมดของเซอรวิส
ขั้นตอน 2 กด เลือก เมื่อไดรับขอความแจงใหเปลี่ยนโหมดของเซอรวิส
ขั้นตอน 3 ปอนรหัสเปดใชงานหรือโดเมนเซอรวิสในหนาจอ ยินดีตอนรับ และกด ทําตอ
ขั้นตอน 4 ใสโดเมนเซอรวิสและกด ทําตอ
ขั้นตอน 5 ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน
ขั้นตอน 6 กด สง
ขั้นตอน 7 เลือก ลงชื่อเขาระบบ

เปดใชงานโทรศัพท ของคุณโดยอัตโนมัติดวยคิวอารโคด

ถาโทรศัพทของคุณมีกลอง คุณสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเปดใชงานโทรศัพท ถาคุณกด ปอนดวยตนเอง โดย
ไมตั้งใจ ใหกด กลับไป เพื่อกลับสูหนาจอของรหัส QR

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชรหัส QR จากขอความตอนรับ

ถารหัสจากขอความเริ่มตนหมดอายุ ใหสรางรหัสเปดใชงานสําหรับอุปกรณของคุณกับ Self Care Portal หรือ
ขอรับรหัสเปดใชงานจากผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เตรียมรหัส QR ใหพรอมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• พิมพอีเมลที่มีรหัส QR และถือกระดาษไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ และถืออุปกรณไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในคอมพิวเตอร และถือโทรศัพทไวดานหนาของจอคอมพิวเตอร

ขั้นตอน 2 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 3 สแกนรหัส QR

เมื่อสแกนสําเร็จ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร และคุณจะพรอมโทรออกเปนครั้งแรก

เปลี่ยนโหมดบริการ
เม่ือโทรศัพทเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรท่ีมีอยู คุณจะไดยินเสียงสัญญาณเปนเวลา 5 วินาที และจะเห็นหนาตางขอความ
เตือนที่แสดงวาคุณสามารถเปลี่ยนโหมดของเซอรวิสเปน Huron

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เปดใชงานโทรศัพท ของคุณโดยอัตโนมัติดวยคิวอารโคด



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในการเปลี่ยนโหมดของเซอรวิส:

• กดปุม เลือก บนโทรศัพท
• เลือก การตั้งคา > การตั้งคาผูดูแลระบบ > รีเซ็ตการตั้งคา > โหมดของเซอรวิส

โทรศัพทของคุณจะปดใช VPN จากนั้นเริ่มตนใหม
ขั้นตอน 2 กด รีเซ็ต เพื่อเปลี่ยนเซอรวิสเปน Huron
ขั้นตอน 3 กด ยกเลิก เพื่อใชเซอรวิสที่มีอยู

รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock
คุณสามารถรักษาความปลอดภัยโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ของคุณดวย cable lock แล็ปท็อปที่กวางสูง
สุดถึง 20 มม.

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชปลายที่เปนหวงของสายล็อคคลองรอบๆ วัตถุที่ตองการใชยึดโทรศัพท
ขั้นตอน 2 สอดตัวล็อคผานหวงที่ปลายสาย
ขั้นตอน 3 ปลดล็อคของสายล็อค
ขั้นตอน 4 กดปุมล็อคคางไวเพื่อใหฟนของล็อคตรงกัน
ขั้นตอน 5 ใสสายล็อคในชองล็อคของโทรศัพทและปลอยปุมล็อค
ขั้นตอน 6 ล็อคสายล็อค

เปลี่ยนโทรศัพทที่มีอยูของคุณเปนโทรศัพทเครื่องใหม
คุณสามารถเปลี่ยนรุนโทรศัพทของคุณได การเปลี่ยนแปลงนี้จําเปนตองมีดวยสาเหตุหลายประการ อยางเชน

• คุณมีการปรับปรุง Cisco Unified Communications Manager (UNIFIED CM) ของคุณเปนเวอรชันของ
ซอฟตแวรที่ไมรองรับรุนของโทรศัพท

• คุณตองการโทรศัพทรุนอื่นที่ไมใชรุนปจจุบัน

• โทรศัพทของคุณตองมีการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม

ขอจํากัด :หากโทรศัพทเคร่ืองเกามีคูสายหรือปุมคูสายมากกวาโทรศัพทเคร่ืองใหม โทรศัพทใหมจะไมไดกําหนด
คาสายพิเศษหรือปุมคูสายพิเศษไว

โทรศัพทรีบูตเมื่อการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลว

กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณจําเปนตองต้ังคาCisco Unified CommunicationsManager เพ่ือเปดใชงานการยายโทรศัพท

คุณจําเปนตองใชโทรศัพทเครื่องใหมที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายหรือไดกําหนดคาไวกอนหนานี้

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปดโทรศัพทเครื่องเกา
ขั้นตอน 2 เปดโทรศัพทเครื่องใหม
ขั้นตอน 3 หากมีขอความแจง ปอนรหัสเปดใชงานของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก แทนที่โทรศัพทที่มีอยู
ขั้นตอน 5 ปอนหมายเลขภายในหลักของโทรศัพทเครื่องเกา
ขั้นตอน 6 หากโทรศัพทเครื่องเกามี PIN กําหนดไวใหปอน PIN
ขั้นตอน 7 กด สง
ขั้นตอน 8 ถาคุณมีอุปกรณหลายเครื่อง ใหเลือกอุปกรณที่จะแทนที่จากรายชื่อและกด ดําเนินการตอ

ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท
กลองวิดีโอบนโทรศัพทวิดีโอของคุณมีความเปราะบางและอาจแตกหักไดระหวางการขนสงโทรศัพท

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กลองบรรจุดั้งเดิมของโทรศัพทและวัสดุบรรจุภัณฑ

• วัสดุบรรจุภัณฑ เชน โฟมหรือกันกระแทก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาคุณมีกลองบรรจุดั้งเดิม:
a) วางโฟมบนกลองในรูปแบบที่ชวยปกปองเลนสอยางดี
b) ใสโทรศัพทในกลองบรรจุดั้งเดิม

ขั้นตอน 2 หากคุณไมมีกลอง ใหใชโฟมหรือแผนกันกระแทกหอหุมโทรศัพทอยางระมัดระวังเพ่ือปกปองกลอง ดูแลใหแนใจ
วาโฟมปกปองและลอมรอบกลองโดยไมมีอะไรท่ีสามารถกดทับกลองจากทิศทางใดๆหรือทําใหกลองไดรับความ
เสียหายในการขนสง

เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท
คุณอาจตองเปดใชงานหรือลงช่ือเขาใชโทรศัพทของคุณการเปดใชงานจะเกิดข้ึนเพียงหน่ึงคร้ังสําหรับโทรศัพท
และจะเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบควบคุมการโทร ผูดูแลระบบของคุณจะใหขอมูลประจําตัวในการลงชื่อเขา
ใชและเปดใชงาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท



ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ

รับ ID ผูใชและ PIN หรือรหัสผานจากผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอน ID ผูใชของคุณในฟลด ID ผูใช
ขั้นตอน 2 ใส PIN หรือรหัสผานของคุณในฟลด PIN หรือ รหัสผาน แลวกด สง

ลงชื่อเขาใชหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
คุณสามารถใชCisco ExtensionMobility เพ่ือลงช่ือเขาใชโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนในเครือขายของคุณและใหโทรศัพท
เครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวม
ถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco
Extension Mobility ใหคุณ

กอนเริ่มตนภารกิจ

รับ ID ผูใชและ PIN จากผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด แอป
ขั้นตอน 3 เลือก Extension Mobility (ชื่ออาจแตกตางกันไป)
ขั้นตอน 4 ปอน ID ผูใชและ PIN
ขั้นตอน 5 หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ

ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด แอป
ขั้นตอน 3 เลือก Extension Mobility

ขั้นตอน 4 กด ใช เพื่อออกจากระบบ
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ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ
คุณสามารถใชCisco ExtensionMobility เพ่ือลงช่ือเขาใชโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนในเครือขายของคุณและใหโทรศัพท
เครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวม
ถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco
Extension Mobility ใหคุณ

การลงชื่อเขาระบบของหูฟงรองรับสําหรับการเขาถึงแบบเคลื่อนที่และระยะไกล (MRA)

เม่ือโทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับการเขาถึงอุปกรณเคล่ือนท่ีและระยะไกลคุณจะไมไดรับหนาจอการลงช่ือเขาใช

คุณตอ หูฟง Cisco ซีรีส 500 หรือ หูฟง Cisco รุน 730 ของคุณไปยังโทรศัพทของผูอื่น ชุดหูฟงจําเปนตองใช
USB หรือสายY เพื่อเขาถึงคุณสมบัตินี้หรือถูกจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพทผานหูฟงCiscoซีรีส 560 Standard
Base หรือ หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase หูฟง Cisco รุน 730 จําเปนตองเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสายUSB
ไมรองรับดองเกิล USB ของ หูฟง Cisco รุน 730

ถาหูฟงของคุณไมแมปกับ ID ผูใชของคุณ ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้โทรศัพทจะเตือนใหคุณแมปหูฟงกับ ID
ของคุณและ Cisco Unified Communications Manager จะแมปหูฟงกับขอมูลบันทึกผูใชของคุณ ขอความแจงนี้
จะขึ้นอยูกับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพท เมื่อมีการแมปหูฟงของคุณกับคุณ โทรศัพทจะไดรับ ID ผูใชของ
คุณตามหมายเลขซีเรียลของหูฟง และแสดง ID ของคุณในหนาจอลงชื่อเขาใช Extension Mobility

หากหูฟงกําลังอัพเกรดอยูหรือคุณกําลังใชสายอยู คุณจะไมสามารถทําการเชื่อมโยงได รอจนกวาการอัพเกรด
จะเสร็จสิ้นหรือการโทรเสร็จสิ้น กอนที่คุณจะทําตามขั้นตอนนี้

หมายเหตุ

เมื่อคุณถอดปลั๊กหูฟงออก คุณจะถูกลงชื่อออกจาก Extension Mobility หลังจากนั้นครูหนึ่ง เวนแตคุณจะยืนยัน
การลงชื่อออก

ถาคุณยายหูฟงไรสายของคุณออกหางจากโทรศัพทมากเกินไป โทรศัพทจะลงชื่อคุณออกจากระบบ Extension
Mobility เมื่อไมมีการดําเนินการใดๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

นอกจากน้ี คุณยังถูกลงช่ือออกจากระบบExtensionMobility โดยอัตโนมัติหากไมมีการดําเนินการใดๆตามระยะ
เวลาที่กําหนดไวลวงหนา

กอนเริ่มตนภารกิจ

การอัพเกรดเฟรมแวรของหูฟงไมสามารถดําเนินการ

โทรศัพทตองไมไดใชงานอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียบหูฟงเขากับโทรศัพท
ขั้นตอน 2 หากมีขอความแจง ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณเพื่อแมปหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ
ขั้นตอน 3 ในหนาจอ Extension Mobility ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณแลวกด สง
ขั้นตอน 4 หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ
ขั้นตอน 5 เมื่อเสร็จแลว ใหถอดหูฟงออก
ขั้นตอน 6 กด ลงชื่อออก
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หัวขอที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ, ในหนาที่ 105

Self Care Portal
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาบางอยางของโทรศัพทดวยเว็บไซต Self Care Portal ซึ่งสามารถเขาถึงไดจาก
คอมพิวเตอร Self Care Portal เปนสวนหนึ่งของ Cisco Unified Communications Manager ขององคกร

ผูดูแลระบบของคุณให URL ที่ใชเขาถึงพอรทัลการดูแลรักษาตนเอง และให ID ผูใชและรหัสผานของคุณ

ใน Self Care Portal คุณสามารถควบคุมคุณลักษณะ การตั้งคาสาย และบริการของโทรศัพทได

• คุณลักษณะของโทรศัพทรวมถึงการโทรดวน หามรบกวน และสมุดที่อยูสวนบุคคล

• การตั้งคาสายจะมีผลกับสายโทรศัพทที่เจาะจง (หมายเลขไดเร็กทอร)ี ในโทรศัพทของคุณ การตั้งคาสาย
รวมถึงการฝากสาย สัญญาณแบบภาพและเสียงเมื่อมีขอความ รูปแบบเสียงกริ่ง และการตั้งคาเฉพาะสาย
อื่นๆ

• บริการโทรศัพทอาจรวมถึงคุณลักษณะพิเศษของโทรศัพท ขอมูลเครือขาย และขอมูลทางเว็บ (เชน ราคา
หุนและรายชื่อภาพยนตร) ใช Self Care Portal สมัครรับบริการโทรศัพทกอนที่จะเขาถึงไดทางโทรศัพท

ถาคุณใชโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 คุณจะสามารถกําหนดคาการโทรดวน และ
บริการโทรศัพทอื่นๆ ได

ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวย Self Care Portal สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารของ Self Care Portal สําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ

ตารางที่ 15: คุณลักษณะที่มีใน Self Care Portal

คําอธิบายคุณลักษณะ

ใชหมายเลขที่รับสายเมื่อเปดใชการโอนสายในโทรศัพท ใช Self Care Portal เพื่อตั้งคา
ฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสายของคุณไมวาง

การฝากสาย

ระบุโทรศัพทเพิ่มเติม เชน โทรศัพทมือถือที่คุณตองการใชโทรและรับสายที่มี Directory
number เหมือนกับDesk phoneของคุณและยังสามารถกําหนดรายช่ือผูติดตอท่ีบล็อคหรือ
ท่ีตองการเพ่ือจํากัดหรืออนุญาตสายจากบางหมายเลขใหสงไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
คุณได เมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม คุณยังสามารถตั้งคาคุณลักษณะเหลานี:้

• Single Number Reach— ระบุวาจะใหโทรศัพทเพิ่มเติมมีเสียงเรียกเขาหรือไมเมื่อ
มีคนโทรเขา Desk phone ของคุณ

• การโทรมือถือ — ถาโทรศัพทเพิ่มเติมเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณสามารถตั้งคาให
คุณสามารถโอนสายของโทรศัพทเคลื่อนที่ไปยังDesk phoneหรือจากDesk phone
ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ได

โทรศัพทเพิ่มเติม

ระบุหมายเลขโทรศัพทใหกับหมายเลขการโทรดวนเพ่ือใชโทรถึงบุคคลน้ันไดอยางรวดเร็วโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 81
โทรดวน, ในหนาที่ 49
ฝากสาย, ในหนาที่ 66
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หมายเลขโทรดวน
เม่ือคุณหมุนหมายเลขทางโทรศัพท จะเปนการปอนชุดของตัวเลข เม่ือคุณต้ังคาหมายเลขการโทรดวนหมายเลข
การโทรดวนจะตองมีตัวเลขทั้งหมดที่คุณตองกดเพื่อที่จะโทรออก ตัวอยางเชน ถาคุณตองกด 9 เพื่อตอสายนอก
คุณตองใสหมายเลข 9 จากนั้นกดตัวเลขที่จะโทร

นอกจากน้ียังสามารถเพ่ิมตัวเลขอ่ืนๆ ท่ีกดเพ่ือเรียกหมายเลขน้ัน ตัวอยางของตัวเลขเพ่ิมเติมไดแกรหัสการเขาถึง
การประชุม หมายเลขภายใน รหัสผานของขอความเสียง หรือรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน

ชุดของตัวเลขการหมุนสามารถมีอักขระตอไปนี:้

• 0 ถึง 9

• ปอนด (#)

• เครื่องหมายดอกจัน (*)

• เครื่องหมายจุลภาค (,) ซึ่งเปนอักขระหยุด ซึ่งจะทําใหการหมุนหมายเลขชะลอลง 2 วินาที คุณสามารถใส
เครื่องหมายจุลภาคหลายตัวตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน เครื่องหมายจุลภาคสองตัว (,,) หมายถึงการหยุด 4
วินาที

กดสําหรับชุดการหมุนหมายเลขมีดังนี:้

• ใชเครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นสวนของชุดตัวเลข

• รหัสการอนุมัติตองอยูกอนรหัสการเรียกเก็บเงินเสมอในชุดหมายเลขการโทรดวน

• ตองมีเครื่องหมายจุลภาคหนึ่งตัวระหวางรหัสการมอบอํานาจและรหัสเรียกเก็บเงินในชุดหมายเลข

• ตองมีปายกํากับสําหรับหมายเลขการโทรดวนที่มีรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน

กอนท่ีจะกําหนดคาการโทรดวน ใหลองกดหมายเลขในชุดดวยตนเองอยางนอยหน่ึงคร้ังเพ่ือใหม่ันใจวามีลําดับ
ถูกตอง

โทรศัพทของคุณจะไมบันทึกรหัสการอนุมัติ รหัสการเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพ่ิมเติมจากหมายเลขการโทรดวน
ไวในขอมูลการใชโทรศัพท ถาคุณกด โทรซํ้า หลังจากคุณตอสายกับปลายทางการโทรดวน โทรศัพทจะใหคุณ
ใสรหัสการมอบอํานาจ รหัสเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิ่มเติมดวยตนเอง

ตัวอยาง

ในการต้ังคาหมายเลขการโทรดวนเพ่ือโทรหาบุคคลท่ีมีหมายเลขภายในท่ีเจาะจงและถาตองใชรหัสการอนุมัติ
และรหัสการเรียกเก็บเงิน โปรดพิจารณาขอกําหนดตอไปนี:้

• คุณตองกดหมายเลข 9 เพื่อตอสายนอก

• คุณตองการโทรไปที่หมายเลข 5556543

• คุณตองปอนรหัสการอนุมัติ 1234

• คุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน 9876

• คุณตองรอ 4 วินาที

• หลังจากตอสายไดแลว คุณตองตอหมายเลขภายใน 56789#

ในกรณีนี้ หมายเลขการโทรดวนคือ 95556543,1234,9876,,56789#

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัต,ิ ในหนาที่ 53
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 24

ปุมและฮารดแวร
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 มีฮารดแวรสองประเภทที่แตกตางกัน:

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811, 8841, 8851, 8851NR และ 8861 ไมมีกลอง

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR มีกลองในตัว

ภาพตอไปนี้แสดงโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

รูปที่ 3: ปุมและฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 16: ปุมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

แสดงวาคุณมีสายเขา (สีแดงกะพริบ) หรือขอความเสียงใหม (สี
แดงคงที)่

หูฟงและแถบไฟของหูฟง1

ใชกลองสําหรับการโทรวิดีโอกลอง

โทรศัพท IPของCisco รุน 8845
, 8865 และ 8865NR เทานั้น

2
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การเขาถึงคูสายโทรศัพทของคุณ คุณลักษณะ และเซสชัน
การโทร

เมื่อเพิ่มคุณลักษณะใหกับปุมสายโทรศัพท คุณจะถูกจํากัดดวย
จํานวนปุมสายท่ีมี คุณไมสามารถเพ่ิมคุณลักษณะมากกวาจํานวน
ปุมสายบนโทรศัพทของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูสวนปุม Softkey, สาย และคุณลักษณะ
ในบท "ฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco"

ปุมคุณลักษณะท่ีต้ังโปรแกรมได
และปุมคูสาย

3

เพื่อเขาถึงฟงกชันและบริการตางๆ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูสวนปุม Softkey, สาย และคุณลักษณะ
ในบท "ฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco"

ปุม Softkey4

กลับไป กลับสูหนาจอหรือเมนูกอนหนา

ปุมลูกศรนําทาง วงแหวนนําทางและปุม เลือก—เลื่อนเมนู
ไฮไลทรายการและเลือกรายการที่ไฮไลทไว

รีลีส สิ้นสุดการโทรหรือเซสชันที่เชื่อมตอ

กลับไป, ปุมลูกศรนําทาง และ
ปลอย

5

พักสาย/พูดตอ พักสายท่ีสนทนาอยูและดึงสายกลับเพ่ือสนทนา
ตอ

ประชุมสาย สรางการประชุมสาย

โอนสาย โอนการโทร

พักสาย/พูดตอ, ประชุมสาย และ
โอนสาย

6

สปกเกอรโฟน สลับเปดหรือปดสปกเกอรโฟน เมื่อเปดสปก
เกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

ปดเสียง สลับเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน เมื่อปดเสียง
ไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง

ชุดหูฟง สลับเปดหรือปดชุดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะสวาง
เพ่ือออกจากโหมดหูฟง ใหคุณยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง

สปกเกอรโฟน, ปดเสียง และ ชุด
หูฟง

7

รายช่ือผูติดตอ เขาถึงไดเร็กทอรีสวนบุคคลและสมุดโทรศัพท
องคกร

แอปพลิเคชัน เขาถึงการโทรลาสุด การกําหนดคุณลักษณะ
ของผูใช การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลรุนโทรศัพท

ขอความ หมุนหมายเลขไปท่ีระบบขอความเสียงของคุณโดย
อัตโนมัติ

รายชื่อผูติดตอ, แอปพลิเคชัน
และ ขอความ

8

ปรับระดับเสียงของหูฟง ชุดหูฟง และลําโพง (เมื่อยกหู
ฟง) และเสียงกริ่ง (เมื่อวางหูฟงบนแคร)

ปุม ระดับเสียง9
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อักขระบนแปนกดของโทรศัพท
แปนกดของโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถใสตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ คุณสามารถกดปุม สอง (2) ถึง
เกา (9) เพ่ือรับตัวอักษรและตัวเลข คุณใชปุม หน่ึง (1), ศูนย (0)), เคร่ืองหมายดอกจัน (*) และ เคร่ืองหมายส่ีเหล่ียม
(#) สําหรับอักขระพิเศษ ตารางตอไปนี้แสดงอักขระพิเศษสําหรับปุมแตละปุมของภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ จะมี
อักขระของตนเอง

ตารางที่ 17: อักขระพิเศษบนแปนกด

อักขระพิเศษปุมของแปนกด

/ . @ : ; = ? -_ & %หนึ่ง (1)

(เวนวรรค) , ! ^ ' " |ศูนย (0)

+ * ~ ` < >เครื่องหมายดอกจัน (*)

# $ £ \ ( ) { } [ ]ปอนด (#)

การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของชุดปุมการนําทางเพ่ือเล่ือนไปตามเมนูและเล่ือนระหวางฟลด ใชปุม เลือก ภายในชุดปุม
การนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู
รูปที่ 4: ชุดปุมการนําทาง

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

ปุม Softkey, สาย และคุณสมบัติ
คุณสามารถทํางานกับคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดหลายวิธ:ี

• Softkey ซ่ึงอยูท่ีดานลางของหนาจอ ใหคุณเขาใชฟงกชันท่ีแสดงบนหนาจอดานบน Softkey โดยจะเปล่ียน
การทํางานไปตามส่ิงท่ีคุณกําลังทําอยูในเวลาน้ันๆ Softkey เพ่ิมเติม... หมายความวามี Softkey ท่ีใชงานได
เพิ่มเติมอีก

• ปุมคุณสมบัติและสายที่อยูดานขางของหนาจอใชสําหรับเขาถึงคุณสมบัติของโทรศัพทและสายโทรศัพท

• ปุมคุณสมบัติ—ใชสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน โทรดวน หรือ รับสายแทนและดูสถานะของคุณในสาย
อื่น

• ปุมสาย - ใชรับสายหรือกลับสูการโทรท่ีพักสายไว เม่ือไมไดใชสําหรับการโทรท่ีใชงานอยู จะสามารถ
ใชเริ่มตนฟงกชันของโทรศัพท เชน การแสดงสายที่ไมไดรับ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
24

โทรศัพทของคุณ
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท



ปุมคุณสมบัติและปุมคูสายจะสวางเพื่อแสดงสถานะตอไปนี้

โหมดสายปกต:ิ ปุมคุณสมบัติ

โหมดสายที่ปรับปรุง

โหมดสายปกต:ิ ปุมคูสายสีและสถานะของ LED

สายใชงานอยูหรือสายโทรอินเต
อรคอมสองทาง สายใชงานสวนตัว

สายใชงานอยูหรือสายโทรอินเต
อรคอมสองทาง พักสาย สายใชงาน
สวนตัว

ไฟ LED สีเขียวสวางนิ่ง

สายที่รออยูไมมีไฟ LED สีเขียวกะพริบ

สายโทรอินเตอรคอมทางเดียว, การ
เขาสูระบบกลุมวนสาย

สายเรียกเขา, การคืนกลับสาย, สาย
โทรอินเตอรคอมทางเดียว, การเขา
สูระบบกลุมวนสาย

ไฟLED สีเหลืองอําพันสวางน่ิง

สายเรียกเขา, การคืนกลับสายไมมีไฟ LED สีเหลืองอําพันกะพริบ

สายระยะไกลใชงานอยู, เปดใชงาน
หามรบกวน

สายระยะไกลใชงานอยู, สายระยะ
ไกลพักสาย, เปดใชงานหามรบกวน

ไฟ LED สีแดงสวางนิ่ง

สายระยะไกลพักสายอยูไมมีไฟ LED สีแดงกะพริบ

ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาฟงกชันบางอยางเปน Softkey หรือเปนปุมคุณสมบัติได คุณสามารถเขาถึง
ฟงกชันบางอยางดวย Softkey หรือปุมที่เชื่อมโยงกัน

หัวขอที่เกี่ยวของ
โหมดสายโทรศัพท, ในหนาที่ 42

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี, การโทรท่ีใชงานและสถานะ
ของสาย, Softkey,หมายเลขการโทรดวน สายท่ีโทรออก และรายการเมนูของโทรศัพท หนาจอประกอบดวยสาม
สวน: แถวสวนหัว สวนกลาง และแถวสวนลาง
รูปที่ 5: หนาจอของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800

ตารางตอไปนี้อธิบายสวนประกอบหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ตารางที่ 18: ขอมูลหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

ที่ดานบนของหนาจอคือแถวสวนหัว แถวสวนหัวจะแสดงหมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาปจจุบัน
ตลอดจนไอคอนจํานวนหนึ่ง ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทํางาน

1

สวนกลางของหนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับสายและปุมคุณสมบัติของโทรศัพท2

แถวดานลางของหนาจอเปนปายกํากับ Softkey ปายกํากับแตละรายการจะระบุการทํางานสําหรับ
ปุม Softkey ใตหนาจอ

3

ไอคอนโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนจํานวนมาก สวนนี้จะแสดงรูปภาพของไอคอนทั่วไป

ไอคอนจะเปนสีหรือเปนโทนสีเทาขึ้นอยูกับหนาจอ

สาย

คําอธิบายไอคอน

หมายเลขคูสาย/หมายเลขโทรศัพท

โทรดวน

สายภายใน

สายที่รออยู

การโทรที่ใชงานอยู

สายรวม

คําอธิบายไอคอน

สายเรียกเขาในสายที่ใชรวมกัน

สายที่ใชรวมกันใชงานอยูโดยผูใชอื่น

ลาสุด

คําอธิบายไอคอน

สายเรียกเขา

สายโทรออก
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คําอธิบายไอคอน

สายที่ไมไดรับ

ไอคอน Bluetooth

หากรุนโทรศัพทของคุณรองรับ Bluetooth คุณจะเห็นไอคอนเหลานี้

ตารางที่ 19: ไอคอน Bluetooth

คําอธิบายไอคอน

Bluetooth เปดอยู

อุปกรณเชื่อมตอดวย Bluetooth

Bluetooth เปดอยูแตไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณ

ไอคอนเครือขาย Wi-Fi

หากโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi คุณจะเห็นไอคอนเหลานี้

ตารางที่ 20: ไอคอนเครือขาย

คําอธิบายไอคอน

Wi-Fi เชื่อมตอกับแถบหลายแถบที่ระบุความแรงของสัญญาณ

ไมมีการเชื่อมตอWi-Fi

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม

หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํา
งานผิดพลาด

ขอควร
ระวัง
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ไอคอนที่ติดปาย
หากคุณมีสายที่ไมไดรับ ไอคอนสายที่ไมไดรับและตัวนับที่แสดงจํานวนสายที่ไมไดรับ จะแสดงบนเดสกท็อป
โทรศัพทของคุณ หากคุณไดรับขอความเสียง ไอคอนสายที่ไมไดรับจะเปลี่ยนเปนไอคอนขอความเสียงและตัว
นับขอความเสียงจนกวาคุณจะฟงขอความของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณกําลังโทรมากกวาหนึ่งสาย ไอคอนพักสายหรือไอคอนยกหูจะเปลี่ยนไปแสดงจํานวนสาย

ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
เราใชคําวา สาย และ การโทร อยางเจาะจงเพื่ออธิบายวิธีใชโทรศัพทของคุณ

• สาย - แตละสายหมายถึงหมายเลขไดเร็กทอรีหรือหมายเลขภายในที่บุคคลอื่นใชโทรหาคุณ คุณมีจํานวน
สายเทากับหมายเลขไดเร็กทอรีและไอคอนของสายโทรศัพท คุณสามารถมีสายสูงสุด 16 สาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการกําหนดคาของโทรศัพทของคุณ

• การโทร - แตละสายสามารถรองรับการโทรไดหลายสาย โดยคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณรองรับการโทรสี่
รายการตอสาย แตผูดูแลระบบของคุณสามารถปรับจํานวนไดตามความตองการ

ในทุกขณะจะมีการโทรเพียงสายเดียวที่ใชงานอยู การโทรอื่นๆ จะอยูในสถานะพักสายโดยอัตโนมัติ

ตอไปนี้เปนตัวอยาง: ถาคุณมีสองสาย และแตละสายรองรับการโทรสี่สาย คุณสามารถมีการโทรที่เชื่อมตอ
อยูในขณะหนึ่งๆ ไดมากถึงแปดสาย มีการโทรเพียงหนึ่งสายเทานั้นที่มีสถานะใชงาน สวนการโทรอีกเจ็ด
สายจะอยูในสถานะพักสาย

พอรต USB
โทรศัพทของคุณอาจมีพอรต USB หนึ่งพอรตขึ้นไป พอรต USB แตละจุดรองรับอุปกรณ USB สูงสุดหาเครื่อง
อุปกรณแตละอยางที่เชื่อมตอกับพอรตจะรวมในจํานวนอุปกรณสูงสุด รวมถึงโมดูลสวนขยายคียดวย

ตัวอยางเชน โทรศัพทของคุณสามารถรองรับอุปกรณUSBหาเคร่ืองในพอรตดานขาง และอุปกรณUSBมาตรฐาน
เพิ่มเติมอีกหาเครื่องในพอรตดานหลัง ผลิตภัณฑ USB ของผูผลิตรายอื่นจํานวนมากมีอุปกรณ USB มากกวา
หนึ่งชนิดในตัว จึงนับวามีมากกวาหนึ่งอุปกรณ

ถาคุณใชฮับ USB และนําสาย USB ออกจากโทรศัพทระหวางการโทร โทรศัพทอาจเริ่มตนการทํางานใหม

หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

การชารจอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถใชพอรต USB บนโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ ถาอุปกรณนั้นมีการเชื่อมตอ USB พอรตตอ
ไปนี้สนับสนุนการชารจผาน USB:

• พอรตดานขาง - ใชสําหรับการชารจอุปกรณมาตรฐาน

• พอรตดานหลัง (โทรศัพท IPของCisco รุน 8861, 8865 และ 8865NR เทาน้ัน)—ใชสําหรับการชารจอุปกรณ
มาตรฐานและการชารจเร็ว

โทรศัพทของคุณจะชารจอุปกรณมือถือตอไปในขณะที่อยูในโหมดประหยัดพลังงาน แตจะหยุดชารจในโหมด
Power Save Plus

เมื่อใชโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ จะมีเงื่อนไขการใชงานดังนี:้
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• อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่การชารจจะเริ่ม

• ในบางสถานการณ อุปกรณของคุณจะไมแสดงไอคอนการชารจ ตัวอยางเชน ไอคอนอาจไมปรากฏเมื่อ
อุปกรณมีการชารจจนเต็ม

• เมื่อมีการเชื่อมตอ โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 กับโทรศัพทของคุณมากกวา
หนึ่งเครื่อง พอรต USB ดานหลังจะไมสามารถชารจอุปกรณแบบเร็วได

ถาคุณถอดปล๊ักแท็บเล็ตและตอชุดหูฟงUSB เขากับโทรศัพททันที จะมีความลาชาไป 3 วินาทีกอนท่ีโทรศัพทจะ
รับรูวามีชุดหูฟง USB

หัวขอที่เกี่ยวของ
การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 41

การสนับสนุนภาษาจีน
คุณสามารถปอนตัวอักษรจีน และใหตัวอักษรจีนแสดงบนโทรศัพทของคุณโดยการเลือก拼音 คุณลักษณะนี้ได
รับการสนับสนุนบนการโทรดวน ประวัติการโทร และไดเร็กทอรีสวนบุคคลและบริษัท

คุณลักษณะนี้ไดรับการสนับสนุนทั้งบนโทรศัพทและโมดูลสวนขยายคีย แต ใชไดเฉพาะกับประเทศในเอเชีย
และสนับสนุนเฉพาะภาษาจีน (จีน) การปอนขอมูลภาษาจีนใชวิธีปอนขอมูล Pinyin ซึ่งสวนใหญใชกับเครื่องพี
ซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศในเอเชีย

คุณลักษณะนี้ตองการ Locale Installer ภาษาจีน แตไมตองกําหนดคาใดๆ เพิ่มเติม

คนหาขอมูลการใชโทรศัพท
การปอนขอมูลภาษาจีนใชวิธีปอนขอมูล Pinyin ซ่ึงสวนใหญใชกับเคร่ืองพีซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศ
ในเอเชีย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด

เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น

ขั้นตอน 3 เลือก ABC

ขั้นตอน 4 เลือก 拼音
ขั้นตอน 5 ใชชุดปุมการนําทาง และแปนคียเพื่อเลือกขอมูลที่คุณปอน

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
ผูใชภาษาจีนสามารถกําหนดคาปุมโทรดวนไดจากโทรศัพทของคุณ ถาคุณไมสามารถเขาถึง Self Care Portal
การปอนขอมูลภาษาจีนใชวิธีปอนขอมูล Pinyin ซ่ึงสวนใหญใชกับเคร่ืองพีซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศ
ในเอเชีย
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายคางไว 2 วินาที
ขั้นตอน 2 เลือก 拼音
ขั้นตอน 3 ในฟลดชื่อ ใสชื่อของหมายเลขการโทรดวน
ขั้นตอน 4 ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพท ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก
ขั้นตอน 5 เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีบริษัทหรือสวนบุคคลของคุณ
ผูใชภาษาจีนสามารถเก็บขอมูลผูติดตอสําหรับเพ่ือนครอบครัว หรือเพ่ือนรวมงาน การปอนขอมูลภาษาจีนใชวิธี
ปอนขอมูล Pinyin ซึ่งสวนใหญใชกับเครื่องพีซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศในเอเชีย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกไดเร็กทอรีสวนบุคคล หรือไดเร็กทอรีบริษัท
ขั้นตอน 3 เลือก 拼音
ขั้นตอน 4 ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน
ขั้นตอน 5 กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

Bluetooth และโทรศัพทของคุณ
หากโทรศัพทของคุณสนับสนุน Bluetooth ใหใชชุดหูฟง Bluetooth เชื่อมตอโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตกับ
โทรศัพท

การเชื่อมตอ Bluetooth จะทํางานไดผลดีที่สุดเมื่อคุณอยูภายในระยะ 3 ถึง 6ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) จากโทรศัพท แต
คุณอาจใชงานไดในระยะไกลถึง 66 ฟุต (20 เมตร) การเช่ือมตอBluetooth อาจลดคุณภาพลงถาคุณมีส่ิงกีดขวาง
(ผนัง ประตู หนาตาง) วัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ระหวางโทรศัพทและอุปกรณ
ที่เชื่อมตอ

ในการเชื่อมตอโทรศัพทมือถือหรือชุดหูฟงกับโทรศัพทที่มี Bluetooth ใหเริ่มดวยการจับคูอุปกรณกับโทรศัพท
ของคุณ คุณสามารถจับคูอุปกรณเคลื่อนที่และชุดหูฟงไดถึง 50 รายการกับโทรศัพท

หลังจากจับคูชุดหูฟงหรืออุปกรณเคล่ือนท่ีแลว โทรศัพทจะเช่ือมตอกับชุดหูฟงหรีออุปกรณเคล่ือนท่ีเม่ือเปดชุดหู
ฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่แลว

เมื่อใชชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้

• ชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth ชิ้นสุดทายที่เชื่อมตอกับโทรศัพทคืออุปกรณที่โทรศัพทจะใชเปน
คาเริ่มตน

• คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) หนึ่งเครื่อง และชุดหูฟงหนึ่งเครื่องในเวลา
เดียวกัน
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• โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่ที่จับคูไวไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น ถาโทรศัพทมือถือของ
คุณเชื่อมตออยูและคุณเปดแท็บเล็ต แท็บเล็ตจะเชื่อมตอกับโทรศัพทและโทรศัพทมือถือจะตัดการเชื่อมตอ

• เมื่อชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth เชื่อมตอกับโทรศัพท คุณจะไมสามารถใชชุดหูฟง Bluetooth
เพื่อรับสายของ Desk phone จากอุปกรณเคลื่อนที่ได

หัวขอที่เกี่ยวของ
จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone ของคุณ, ในหนาที่ 76
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับโทรศัพทIPของ
Cisco ซีรีส 8800

โทรศัพท IPของCisco ซีรีส 8800 มีคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูท่ีมองไมเห็น และผูมีปญหา
ในการมองเห็น การไดยินและการเคลื่อนไหว เนื่องจากหลายๆ คุณลักษณะเหลานี้เปนคุณลักษณะมาตรฐาน ผู
ใชที่มีความพิการสามารถใชคุณลักษณะเหลานี้ไดโดยไมตองมีการกําหนดคาพิเศษใดๆ

ในเอกสารน้ี คําศัพท เพจการสนับสนุนดานโทรศัพท หมายถึงเว็บเพจท่ีผูใชสามารถเขาถึงเพ่ือต้ังคาคุณลักษณะ
เฉพาะ สําหรับ Cisco Unified Communications Manager (รุน 10.0 และรุนภายหลัง) เพจเหลานี้คือพอรทัลการ
ดูแลรักษาตนเอง สําหรับ Cisco Unified Communications Manager (รุน 9.1 และรุนกอนหนา) เพจเหลานี้คือเว็บ
เพจตัวเลือกของผูใช

Cisco มุงมั่นที่จะออกแบบและมอบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีในการเขาถึงไดเพื่อใหตรงกับความตองการของ
องคกรของคุณ คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco และพันธสัญญาของบริษัทที่มีตอความชวยเหลือใน
การเขาถึงไดที่ URL นี:้ http://www.cisco.com/go/accessibility

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย
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รูปที่ 6: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่แสดง

ตารางตอไปน้ีอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยินบนโทรศัพท IPของ
Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 21: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงรายการ

แถบไฟนี้มองเห็นไดจากทุกมุม โทรศัพทของคุณยังมี
สัญญาณเสียงแจงขอความที่รอรับ

ในการเปลี่ยน voice-message indicator ไฟหรือเสียง ให
ลงชื่อเขาใชเพจการสนับสนุนโทรศัพท และเขาถึงการ
ตั้งคา message-indicator คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาแตละรายการเปนเปดหรือปด

ผูดูแลระบบสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาของคุณไดเชน
กัน

สัญญาณขอความภาพที่รอรับ (หู
โทรศัพท)

1

• สลับปุม ปดเสียง และ สปกเกอรโฟน เปดและปดเพ่ือ
ระบุสถานะโทรศัพท

• ใชปุม ปดเสียง เพ่ือสลับเปดหรือปดไมโครโฟน เม่ือ
ปดเสียงไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง

• ใชปุม สปกเกอรโฟน เพื่อสลับเปดหรือปดสปก
เกอรโฟน เมื่อเปดสปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

การแจงเตือนสถานะโทรศัพทดวยภาพ2
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คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงรายการ

• เลือก แอปพลิเคชัน > คาความตองการ

• ปรับระดับความดังของเสียงกริ่งโทรศัพท ขณะที่หู
โทรศัพทอยูในแครและปุมหูฟงและสปกเกอรโฟนปด
อยู ใหกด ระดับเสียง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ผูดูแลระบบสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาของคุณไดเชน
กัน

เสียงกริ่ง ระดับเสียง และความดังที่ปรับ
ได

3

หูโทรศัพทของโทรศัพท IPของCisco สนับสนุนตัวขยาย
เสียงอินไลนของผูผลิตรายอ่ืน คุณติดต้ังตัวขยายเขากับ
หูโทรศัพท และสายไฟ และอยูระหวางหูโทรศัพทและ
โทรศัพท IP

การสนับสนุนตัวขยายเสียงอินไลน (หู
โทรศัพท)

4

สนับสนุนคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงเหลา
นี้

• เขากันไดกับเครื่องชวยฟง

• คูตอประกบแมเหล็กของเครื่องชวยฟง

• ขอกําหนดความดังของ Federal Communications
Commission (FCC) สําหรับ Americans with
Disabilities Act (ADA)

• ขอกําหนดความดังในสวน 508 ซึ่งไดรับการปฏิบัติ
ตามโดยใชตัวขยายเสียงหูโทรศัพทอินไลนท่ีไดรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม

หูโทรศัพทที่เขากันไดกับเครื่องชวยฟง
(HAC)

5

โทรศัพท IP ของ Cisco สนับสนุนคุณลักษณะ TTY และ
TDD เหลานี:้

• TTY แบบเสียงหรือแบบเช่ือมตอโดยตรงจากผูผลิต
ชั้นนําในอุตสาหกรรม

• การสงขอความแบบเรียลไทมผานสายโทรศัพท

• การถายทอดการไดยิน/เสียงผานโทรศัพท (HCO/
VCO)

• การปฏิบัติงานเครือขาย VoIP ที่ G.711

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา TTY โปรดติดตอผูดูแล
ระบบ

การสนับสนุน TTY และ TDD แบบเสียง
(หูโทรศัพท)

6

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผู
พิการทางสายตา

โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 7: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861
ที่แสดง

ตารางตอไปนี้อธิบายถึงคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น และผูพิการ
ทางสายตาในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 22: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

รายการ

แจงเตือนใหคุณทราบวามี incoming call แถบไฟของหูฟง
กะพริบระหวาง incoming call และไฟติดสวางเมื่อไดรับ
ขอความเสียง

การแจงเตือน incoming call ดวย
ภาพคอนทราสตสูงและเสียง

1

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

รายการ

ใชปุมบรรทัดเพ่ือเร่ิม ตอบหรือสลับไปยังการโทรบนบรรทัด
เฉพาะ

คุณลักษณะตางๆ เชนการโทรดวน สถานะสาย ความเปน
สวนตัว หามรบกวน (DND) และURLของบริการ สามารถ
กําหนดใหกับปุมคุณลักษณะได

ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาปุมคุณลักษณะที่ตั้งโปรแกรมได
ในโทรศัพทของคุณ

ใชปุมเซสชันเพ่ือดําเนินงานตางๆ เชนการรับสายหรือกลับ
สูการโทรที่พักสายไว

สีแสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:

• สีเขียวคงที่—การโทรที่ใชงานหรือการโทรอิน
เทอรคอมแบบสองทาง

• สีเขียวกะพริบ—สายที่รออยู

• สีเหลืองคงที่—ใชความเปนสวนตัว, การโทรอิน
เทอรคอมแบบทางเดียว, DND ท่ีใชงานหรือลงช่ือเขา
ใชกลุมวนสาย

• สีเหลืองกะพริบ—สายเขาหรือสายที่คืนกลับ

• สีแดงคงท่ี—สายระยะไกลใชงานอยู (สายท่ีใชรวมกัน
หรือสถานะสาย)

• สีแดงกะพริบ - สายระยะไกลพักสายอยู

ปุมสาย คุณลักษณะ และเซสชันบน
โทรศัพท IP ของ Cisco

• ปุมสายและคุณลักษณะอยูทาง
ดานซายของ LCD ปุมเซสชัน
อยูทางดานขวาของ LCD

• สําหรับทองถิ่นที่อานจากขวา
ไปซาย เชนภาษาอาหรับ ปุม
เซสชันจะอยูทางดานซาย และ
ปุมสายและคุณลักษณะจะอยู
ทางดานขวา

2

ใหคุณปรับความสวางของหนาจอโทรศัพทของคุณหนาจอ LCD สีพรอมแสงพื้นหลัง
บนโทรศัพท IP ของ Cisco

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8811 มี LCD เกรยสเกลพ
รอมแสงพื้นหลังที่มีคอนทรา
สตที่ปรับได

3

เพื่อเขาถึงฟงกชันพิเศษ ฟงกชันจะแสดงบน LCDSoftkey

• ปุมเหลาน้ีเปนปุมขนาดใหญท่ี
อยูดานลาง LCD

4
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คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

รายการ

ใชวงแหวนการนําทางเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซาย และขวาใน
LCD โทรศัพท ปุม เลือก อยูตรงกลางชุดปุมการนําทาง

ใชปุม กลับไป เพื่อกลับสูหนาจอหรือเมนูกอนหนา

ใชปุม ปลอย (สิ้นสุดการโทร) เพื่อสิ้นสุดการโทรหรือเซส
ชัน

ชุดปุมการนําทาง (รวมถึงวงแหวน
การนําทาง และปุม เลือก)

• ชุดปุมการนําทางอยูเหนือ
แปนคีย

• ปุม ยอนกลับทางดานซายของ
ชุดปุมการนําทาง

• ปุม ปลอยทางดานขวาของชุด
ปุมการนําทาง

5

อนุญาตใหคุณเขาถึงขอความ แอปพลิเคชัน และผูติดตอ
ของคุณไดงาย

ปุม ขอความ, ปุม แอปพลิเคชัน และ
ปุม ผูติดตอ

• ปุมขนาดใหญสามปุมน้ีอยูทาง
ดานซายของแปนคีย

• ในกลุมของปุมกลุมนี้ ปุม
ขอความ เปนปุมเดี่ยวในแถว
บนสุด ดานลางปุม ขอความ
ปุม แอปพลิเคชัน อยูทางดาน
ซายและปุม ผูติดตอ อยูทาง
ดานขวา

6

อนุญาตใหคุณใชฟงกชันเหลานี้บนโทรศัพทของคุณไดปุม พักสาย, ปุม โอนสาย และปุม
ประชุมสาย

• ปุมขนาดใหญสามปุมน้ีอยูทาง
ดานขวาของแปนคีย

• ในกลุมนี้ ปุม พักสาย เปนปุม
เด่ียวในแถวบนสุดดานลางปุม
พักสาย ปุม โอนยาย อยูทาง
ดานซายและปุม ประชุมสาย
อยูทางดานขวา

7

อนุญาตใหคุณเพ่ิมหรือลดระดับเสียงของกร่ิงหรือเสียงผาน
หูโทรศัพท หูฟง หรือสปกเกอรโฟน

กดดานขวาของปุมเลื่อนขึ้นลงเพื่อเพิ่มระดับเสียง กดดาน
ซายของปุมเลื่อนขึ้นลงเพื่อลดระดับเสียง

คีย ความดัง

• คียน้ีอยูทางท่ีดานลางซายของ
โทรศัพท

8

ใหคุณใชตําแหนงคียที่มีอยูแลวหรือที่คุนเคย คีย 5 มีตุม
เล็กๆ ยื่นออกมา

รูปแบบมาตรฐาน 12 คีย9
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คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

รายการ

ระบุการแจงเตือนสถานะโทรศัพทดวยเสียง:

• สลับปุม หูฟง, ปดเสียง และ สปกเกอรโฟน เปดและปด
เพื่อระบุสถานะโทรศัพท

• ใชปุม ชุดหูฟง เพื่อสลับเปดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะ
สวาง ยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง เพื่อออก
จากโหมดหูฟง

• ใชปุม ปดเสียง เพ่ือสลับเปดหรือปดไมโครโฟน เม่ือปด
เสียงไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง เมื่อคุณเปดปุมปดเสียง
โทรศัพทของคุณสงเสียงเตือนหน่ึงคร้ัง เม่ือคุณปดปุม
ปดเสียง โทรศัพทของคุณสงเสียงเตือนสองครั้ง

• ใชปุม สปกเกอรโฟน เพื่อสลับเปดหรือปดสปก
เกอรโฟน เมื่อเปดสปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

ปุม หูฟง, สปกเกอรโฟน และ ปด
เสียง

• ปุมเหลานี้อยูทางดานลางขวา
ของโทรศัพท

• ในกลุมนี้ ปุม ปดเสียง เปนปุม
เดี่ยวในแถวลางสุด เหนือปุม
ปดเสียง ปุม หูฟง อยูทางดาน
ซายและปุม สปกเกอรโฟน อยู
ทางดานขวา

10

ขาตั้งที่ปรับได

คุณสามารถปรับขาต้ังเพ่ือใหสามารถมองเห็นหนาจอของโทรศัพทไดดีท่ีสุดและเขาถึงปุมและคียท้ังหมดไดงาย

เสียงตอบรับ
เสียงตอบรับชวยใหผูท่ีมีปญหาในการมองเห็นสามารถใชงานโทรศัพท IPของCiscoของตนได เม่ือเปดใชงาน
Voice prompt จะชวยนําทางปุมโทรศัพทของคุณ และเพื่อใช และตั้งคาคุณลักษณะโทรศัพท เสียงจะอานCaller
ID ขาเขา หนาจอที่แสดง และการตั้งคา รวมถึงการทํางานของปุม

ในที่นี้เปนรายการสําคัญบางรายการที่ตองคํานึงถึงเมื่อคุณใชคุณลักษณะนี้

• เปดใชงานเสียงตอบรับดวยปุม เลือก ที่อยูตรงกลางของชุดปุมการนําทาง เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน ให
แตะ เลือก เร็วๆ สามครั้งเพื่อปด หรือปดคุณลักษณะนี้ Voice prompt แจงเตือนใหคุณทราบสถานะของ
คุณลักษณะ

• กด Softkey หนึ่งครั้ง จากนั้นเสียงตอบรับจะอานคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับคียนั้น กด softkey สองครั้งเร็วๆ
เพื่อเรียกใชลักษณะการทํางาน

• ฮารดคีย เชน ปุมผูติดตอ แอปพลิเคชัน และขอความจะไดรับการปฏิบัติแตกตางกัน กดปุมฮารดคียหน่ึงคร้ัง
จากนั้นจะมีเสียงอานชื่อหนาจอตามดวยแอปพลิเคชัน หรือการตั้งคาที่แสดงบนโทรศัพท

ปรับความดังดวยปุม ความดัง เม่ือตองการปรับความดังในหูโทรศัพทของคุณใหยกหูโทรศัพทออกจากแคร และ
กด ความดัง ถาคุณใชหูฟง เลือกปุม หูฟง จากนั้น ความดัง ถาคุณใชลําโพง เลือก ลําโพง และ ความดัง

คุณอาจไมไดยินเสียงตอบรับ ถาคุณเลือกปุม หูฟง แตไมไดเชื่อมตอหูฟงไว เลือก ลําโพง และคุณจะไดยินเสียง
ตอบรับอีกครั้ง

เมื่อโทรศัพท คุณเทานั้นที่จะไดยินเสียงตอบรับ เพื่อความเปนสวนตัวของคุณ เสียงตอบรับสําหรับผูใชภาษา
อังกฤษเทานั้น หากคุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานสําหรับคุณ คุณลักษณะจะถูกปดใชงานบนโทรศัพทของคุณ

หัวขอที่เกี่ยวของ
เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง, ในหนาที่ 103

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เสียงตอบรับ



ปรับความเร็วเสียง, ในหนาที่ 104

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ
รูปที่ 8: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่แสดง

ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหวในโทรศัพท
IP ของ Cisco ซีรีส 8800

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ตารางที่ 23: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

คําอธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงรายการ

อนุญาตใหคุณเขาถึงคุณลักษณะตอไปนี:้

• สายโทรศัพทและสายอินเทอรคอม (ปุมสาย)

• หมายเลขการโทรดวน (ปุมการโทรดวนที่มี
คุณลักษณะสถานะสายการโทรดวน)

• บริการบนเว็บ เชนสมุดที่อยูสวนบุคคล

• คุณลักษณะโทรศัพท เชนความเปนสวนตัว

แสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:

• สีเขียวคงที่ - การโทรที่ใชงานหรือการโทร
ภายในแบบสองทาง

• สีเขียวกะพริบ - สายที่พักไว

• สีเหลืองคงท่ี—ใชความเปนสวนตัว, การโทรอิน
เทอรคอมแบบทางเดียว, DND ที่ใชงาน หรือ
ลงชื่อเขาใชกลุมวนสาย

• สีเหลืองกะพริบ - สายเขาหรือสายที่คืนกลับ

• สีแดงคงที่ - สายระยะไกลใชงานอยู (สายที่ใช
รวมกันหรือสถานะสาย)

ปุมพรอมไฟสองสวาง1

อนุญาตใหคุณเขาถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท ขอความ
เสียง ไดเร็กทอรีองคกรและสวนบุคคล และ
คุณลักษณะการโทรไดโดยงาย

ปุมขนาดใหญเพื่อเขาถึง แอปพลิเคชัน,
ขอความ, ผูติดตอ, พักสาย, โอนสาย และ
ประชุมสาย

2

ระบุวาสปกเกอรโฟนเปดหรือปด เมื่อเปดสปก
เกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

สปกเกอรโฟนในตัว3

อนุญาตใหคุณคนหาคียโทรศัพทของคุณไดงาย
ตัวอยางเชน คีย 5 มีตุมเล็กๆ ยื่นออกมาซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อคนหาตําแหนงคียอื่นๆ

ปุมและฟงกชันที่สัมผัสและมองเห็นได
รวมถึงตุมเล็กๆ ที่ยื่นออกมาบนคีย 5

4

ความชวยเหลือในการเขาถึงชุดอุปกรณติดผนังโทรศัพทIPของCiscoซีรีส8800
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สามารถติดตั้งอยูบนผนังไดโดยใชหนึ่งในชุดยึดกับผนังตอไปนี:้

• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800—ใชเพื่อยึดโทรศัพทเครื่องเดียวไวบนกําแพง

• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 แบบ KEM เดียว—ใชเพื่อยึดโทรศัพทเครื่องเดียว
ที่มีหนึ่งโมดูลสวนขยายคียเชื่อมตออยูบนกําแพง

• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีสวิดีโอ 8800—ใชเพื่อยึดโทรศัพทวิดีโอเครื่องเดียวไวบน
กําแพง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Ciscoซีรีส 8800 และชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ
Cisco ซีรีส 8800 แบบ KEM เดียวตรงตามสวน 307.2 Protrusion Limits ของขอกําหนด Americans with
Disabilities Act (ADA) ADAAG สําหรับการยึดโทรศัพทไวบนผนัง

ชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IPของCisco ซีรีสวิดีโอ 8800 มีขนาดใหญกวาเล็กนอยแตไมตรงตามสวน
307.2 Protrusion Limits ของขอกําหนด Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG สําหรับการยึด
โทรศัพทไวบนผนัง

ภาพตอไปนี้แสดงมุมมองดานขางของโทรศัพทที่ติดตั้งชุดยึดกับผนัง
รูปที่ 9: มุมมองดานขางของโทรศัพทที่ิติดตั้งดวยชุดยึดกับผนัง

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมาพรอมเฟรมแวรที่ติดตั้งไวแลวและเจาะจงสําหรับระบบควบคุมการโทร

บางครั้งผูดูแลระบบของคุณจะอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพทใหกับคุณ การอัพเกรดนี้เกิดขึ้นเบื้องหลัง แมวาคุณ
กําลังใชโทรศัพทของคุณ

การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท
เม่ือมีเฟรมแวรใหม หนาตาง พรอมท่ีจะอัพเกรด จะปรากฏบนโทรศัพท และจะมีการนับถอยหลัง 15 วินาที ถาคุณ
ไมดําเนินการใดๆ การอัพเกรดจะดําเนินการตอ

คุณสามารถเล่ือนการอัพเกรดเฟรมแวรเปนเวลา 1 ช่ัวโมงและทําไดถึง 11 คร้ัง นอกจากน้ี การอัพเกรดจะถูกเล่ือน
ไปถาคุณกําลังโทรออกหรือรับสาย

กระบวนการ

กด หนวงเวลา เพื่อเลื่อนการอัพเกรดออกไป
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ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท
ระหวางการอัพเกรดเฟรมแวรของโทรศัพท คุณสามารถดูความคืบหนาของการอัพเกรดได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด การตั้งคา
ขั้นตอน 3 เลือก ขอมูลโทรศัพท > แสดงรายละเอียด
ขั้นตอน 4 เลือก ขอมูลระบบ แลวกด แสดงรายละเอียด
ขั้นตอน 5 กด ออก

การประหยัดพลังงาน
ผูดูแลระบบของคุณสามารถลดระดับพลังงานที่หนาจอโทรศัพทใชดวยตัวเลือกตอไปนี้

• ประหยัดพลังงาน - ไฟหนาจอหรือหนาจอดับลงเมื่อไมไดใชโทรศัพทในชวงเวลาที่ตั้งคาไว

• Power Save Plus - หนาจอโทรศัพทจะเปดและปดตามกําหนดเวลาทํางานของคุณ ถาเวลาทํางานหรือวัน
ทํางานของคุณเปลี่ยนแปลง โปรดติดตอผูดูแลระบบเพื่อขอใหกําหนดคาโทรศัพทใหม

ตัวอยางเชน ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอนที่จะปดเครื่อง คุณจะไดรับขอความวา
โทรศัพทของคุณถูกปดในไมชาและคุณจะไดรับการแจงเตือนในชวงเวลาดังตอไปนี้

• เสียงเรียกสี่ครั้ง 10 นาทีกอนปดเครื่อง

• เสียงเรียกสี่ครั้ง 7 นาทีกอนปดเครื่อง

• เสียงเรียกสี่ครั้ง 4 นาทีกอนปดเครื่อง

• เสียงเรียก 15 ครั้ง 30 วินาทีกอนปดเครื่อง

ถาโทรศัพทมีการใชงานอยู ระบบจะรอจนกวาจะเลิกใชงานเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะแจงวาจะมีการปดเคร่ือง

เปดโทรศัพทของคุณ
เม่ือโทรศัพทของคุณปดการทํางานเพ่ือประหยัดพลังงานหนาจอของโทรศัพทจะวางเปลา และปุม เลือก จะสวาง
ขึ้น

กระบวนการ

กด เลือก เพื่อใหโทรศัพทกลับมาทํางานอีกครั้ง
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โหมดสายโทรศัพท
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทในโหมดตอไปนี:้

• โหมดสายปกติ - ในโหมดนี้ ปุมทางซายและขวาของหนาจอมีฟงกชันการทํางานตางกัน ตามปกติ ปุมดาน
ซายคือปุมคูสาย และปุมดานขวาคือปุมคุณลักษณะ ปุมคูสายและคุณลักษณะจะกลับกันสําหรับทองถ่ินท่ีอาน
จากขวาไปซาย โหมดนี้เรียกอีกอยางวาโหมดคูสายแบบเซสชัน

• โหมดสายท่ีปรับปรุง - ในโหมดน้ีสามารถต้ังคาปุมทางซายและขวาของหนาจอเปนปุมคูสาย โหมดน้ีจะเพ่ิม
จํานวนสายโทรศัพทที่คุณจะเห็นและใชได คุณจะเห็นการเตือนสายเรียกเขา

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปุม Softkey, สาย และคุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 24

โหมดสายปกติ
เม่ือโทรศัพทของคุณไดรับการต้ังคาสําหรับโหมดสายปกติ (เซสชัน) คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไป
นี:้

• ใชหนาตางโทรใหมเพื่อโทรออก

• เลือก ตอบรับ เพื่อรับสาย ยกเวนในกรณีที่โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา ถาโทรศัพท
ของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา ใหเลือก ตอบรับ, ปฏิเสธ หรือ ละเวน

• มีปุมคูสายที่ใชไดหาปุม ถาโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตผาน Bluetooth จะ
สามารถใชไดเพียงสี่คูสาย

เฟรมแวรรุน 12.6(1) แนะนําโหมดคูสายแบบเซสชันที่ปรับปรุงแลว ตอนนี้ สายโทรออกของคุณทั้งหมดจะถูก
จัดการดวยคูสายหลัก เวนแตคุณจะเลือกคูสายอื่น ถาคุณมีสายเรียกเขาหลายสาย จะมีการจัดการสายดังกลาว
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสายสุดทาย โทรศัพทของคุณจะกลับไปยังคูสายหลัก

โหมดสายที่ปรับปรุง
เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับการตั้งคาสําหรับโหมดสายที่ปรับปรุง คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไปนี:้

• เลือกสายโทรศัพทและปอนหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก รายการสายลาสุดจะแสดงหมายเลขโทรศัพท
ที่คลายกับหมายเลขที่กําลังหมุนหมายเลข

• เลือก ตอบรับ, ปฏิเสธ หรือ ละเวน เพื่อรับสาย

• มีปุมคูสายที่ใชไดสิบปุม

คุณสามารถดูสายท่ีไมไดรับไดโดยการเลือกปุมสายเพ่ือดูสายท่ีไมไดรับสําหรับสายน้ันในหนาตางการโทร
ตัวนับสายที่ไมไดรับจะลางขอมูลเมื่อคุณกลับไปที่หนาจอวาง

ท้ังน้ี ข้ึนกับวิธีการกําหนดคาโหมดสายท่ีปรับปรุง แตคุณจะมองเห็นสถานะสายท่ีกําลังสนทนาและปายกํากับสาย
ดวยคารวมกันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

• ชื่อของบุคคลที่โทร และสายที่รับการโทรนั้น

• หมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลที่โทร และสายที่รับการโทรนั้น

• ชื่อของบุคคลที่โทร และหมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลนั้น

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
42

โทรศัพทของคุณ
โหมดสายโทรศัพท



• หมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลที่โทร

รวมทั้งมีการระบุการโอนสาย

ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับฟงกชันที่ใชไดในโทรศัพท โปรดติดตอผูดูแลระบบ

เว็บไซต Cisco (https://www.cisco.com) มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพทและระบบควบคุมการโทร

• สําหรับคูมือการเริ่มตนฉบับยอและคูมือผูใชฉบับภาษาอังกฤษ ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• สําหรับคําแนะนําในภาษาอื่น ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• สําหรับขอมูลใบอนุญาต ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

คุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึง
โทรศัพท IP ของ Cisco มีคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น ผูมีปญหาใน
การไดยินและการเคลื่อนไหว

สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงในโทรศัพทนี้ โปรดดูที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html

นอกจากนี้ยังสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชวยเหลือในการเขาถึงไดที่เว็บไซต Cisco ตอไปนี:้

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

การแกไขปญหา
คุณอาจประสบปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณตอไปนี:้

• โทรศัพทของคุณไมสามารถสื่อสารกับระบบควบคุมการโทร

• ระบบควบคุมการโทรมีปญหาในการสื่อสารหรือปญหาภายใน

• โทรศัพทของคุณมีปญหาภายใน

ถาคุณพบปญหา ผูดูแลระบบสามารถชวยคุณแกไขปญหาจากตนเหตุได
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คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
ผูดูแลระบบของคุณอาจขอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ ขอมูลนี้จะใชระบุโทรศัพทโดยไมซํ้ากัน เพื่อใชใน
การแกไขปญหา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลระบบ
ขั้นตอน 3 เลือก ขอมูลโทรศัพท
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) กด แสดงรายละเอียด เพื่อดูขอมูลโหลดที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 5 กด ออก

รายงานปญหาคุณภาพการโทร
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย Quality Reporting Tool (QRT) เปนการชั่วคราวเพื่อ
แกไขปญหาดานประสิทธิภาพ ใช QRT เพื่อทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกับการกําหนดคา:

• รายงานปญหาเกี่ยวกับเสียงในการโทรปจจุบันโดยทันที

• เลือกปญหาทั่วไปจากรายการหมวดหมูและเลือกรหัสสาเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด รายงานคุณภาพ
ขั้นตอน 2 เลื่อนและเลือกรายการที่ใกลเคียงกับปญหาของคุณมากที่สุด
ขั้นตอน 3 กด Softkey เลือก เพื่อสงขอมูลไปยังผูดูแลระบบของคุณ

รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด
คุณสามารถใช Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) เพื่อเก็บรวบรวมและสงบันทึกของโทรศัพท
และรายงานปญหากับผูดูแลระบบของคุณได ถาคุณเห็นขอความแจงวาการอัปโหลดของ PRT ทํางานลมเหลว
รายงานปญหาจะมีบันทึกอยูในโทรศัพท และคุณควรแจงผูดูแลระบบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท > รายงานปญหา
ขั้นตอน 3 เลือก การตั้งคา > ขอมูลระบบ > รายงานปญหา
ขั้นตอน 4 ใสวันและเวลาที่คุณพบปญหาในฟลดวันที่เกิดปญหา และเวลาที่เกิดปญหา
ขั้นตอน 5 เลือก คําอธิบายปญหา
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ขั้นตอน 6 เลือกคําอธิบายจากรายชื่อที่แสดง แลวกด สง

โทรศัพทถูกตัดการเชื่อมตอ
บางคร้ังโทรศัพทของคุณสูญเสียการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพท เม่ือการเช่่ือมตอน้ีถูกตัด คุณจะเห็นขอความ

ถาอยูระหวางการโทรขณะท่ีการเช่ือมตอถูกตัดการโทรน้ันจะยังคงดําเนินตอไปแตคุณจะไมมีสิทธ์ิเขาถึงคุณสมบัติ
โทรศัพทปกติทั้งหมด เนื่องจากฟงกชันบางอยางตองการขอมูลจากระบบควบคุมการโทร ตัวอยางเชน Softkey
อาจไมทํางานตามที่คาดหมาย

เมื่อโทรศัพทเชื่อมตอกับระบบควบคุมการโทรอีกครั้ง คุณจะสามารถใชโทรศัพทไดตามปกติดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกันฮารดแวรระยะเวลาหนึ่งปของ Cisco
เงื่อนไขพิเศษจะมีผลกับการรับประกันและการใหบริการฮารดแวรของคุณซึ่งคุณสามารถใชไดในระยะเวลา
รับประกัน

คําชี้แจงการรับประกันอยางเปนทางการ รวมถึงการรับประกันและขอตกลงอนุญาตใชงานที่มีผลกับซอฟตแวร
ของ Cisco นั้นมีใหที่ Cisco.com ตาม URL นี:้ https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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บ ท ท ี ่ 2
สาย

• เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 47
• โทรออก, ในหนาที่ 48
• โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 53
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 54
• ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58
• การโทรวิดีโอ, ในหนาที่ 60
• ปดเสียงการโทร, ในหนาที่ 62
• พักสาย, ในหนาที่ 63
• ฝากสาย, ในหนาที่ 66
• โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 67
• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 67
• การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 69
• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, ในหนาที่ 70
• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 71
• หลายคูสาย, ในหนาที่ 73
• อุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone ของคุณ, ในหนาที่ 76
• ขอความเสียง, ในหนาที่ 83

เลือกเสนทางสัญญาณเสียง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย เสนทางสัญญาณเสียงจะไปถึงอุปกรณสุดทายที่คุณใช ไมวาจะเปนหูโทรศัพท ชุด
หูฟง หรือลําโพง รายการตอไปนี้อธิบายสถานการณสมมติแตละสถานการณ:

• ยกหูโทรศัพทเมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย สายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปที่หูโทรศัพทของคุณ
จนกวาคุณจะเลือก หูฟง หรือลําโพง

• เลือก หูฟง เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปชุดหูฟงของคุณ
จนกวาคุณยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง

ถาผูดูแลระบบตั้งคาชุดหูฟงของคุณเปนเสนทางสัญญาณเสียงบนโทรศัพทของคุณ คุณจะสามารถเอาหู
โทรศัพทอออก และใชชุดหูฟงของคุณ วิธีน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีชอบความสะดวกสบายของหูฟง แตคุณยังตอง
เลือก ชุดหูฟง ในครั้งแรกที่คุณจัดการการโทร
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• เลือก ลําโพง เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปลําโพงของคุณ
จนกวาคุณจะยกหูโทรศัพท หรือเลือก ชุดหูฟง

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 22

โทรออก
โทรศัพทของคุณจะทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใชโทรศัพทของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพททั่วไป

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนหมายเลขและยกหูขึ้น
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขและกด โทร

โทรออกดวยสปกเกอรโฟน
ใชสปกเกอรโฟนเพื่อสนทนาทางโทรศัพทโดยไมตองยกหู โปรดทราบวาเพื่อนรวมงานของคุณอาจไดยินการ
สนทนาดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด

ขั้นตอน 2 กด สปกเกอรโฟน

โทรออกดวยชุดหูฟงมาตรฐาน
ใชชุดหูฟงของุณสําหรับการโทรแบบไมยกหูและไมรบกวนเพื่อนรวมงาน พรอมทั้งใหความเปนสวนตัวอีกดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอชุดหูฟง
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด
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ขั้นตอน 3 กด ชุดหูฟง

โทรออกดวยที่อยูโทรศัพทหรือวิดีโอ
บางคร้ัง แทนท่ีจะมีแคหมายเลขโทรศัพทของใครสักคน คุณอาจมีท่ีอยูโทรศัพทหรือวิดีโอท่ีใชในการโทรหาได
ดวย

ท่ีอยูเหลาน้ีอาจมีลักษณะคลายท่ีอยูอีเมล เชน username1@example.comหรืออาจประกอบดวยตัวเลข เชน
username2@209.165.200.224

ถาคุณและบุคคลปลายสายมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะสามารถเห็นหนากันได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด การโทรใหม
ขั้นตอน 2 กด ABC คุณจะสามารถปอนขอความโดยใชแปนกดได
ขั้นตอน 3 กดหมายเลขบนแปนกดเพื่อดูตัวเลือกที่ใชได และจากนั้นกดหมายเลขอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกดังกลาว

ตัวอยางเชน กด 1 สามครั้งเพื่อปอนสัญลักษณ@

ขั้นตอน 4 กด โทร

โทรหมายเลขซํ้า
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เรียกลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 2 กด โทรซํ้า

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดปุมหรือรหัสเพ่ือหมุนหมายเลขของคนท่ีติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนท่ีจะใชคุณลักษณะ
โทรดวนในโทรศัพท ใหกําหนดคาปุมโทรดวนใน Self Care Portalหรือบนโทรศัพของคุณ ปุมโทรดวนท่ีกําหนด
คาจากโทรศัพทจะไมปรากฏใน Self Care Portal

คุณสามารถกําหนดรหัสเพื่อหมุนหมายเลขของคนที่ติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะใชคุณลักษณะโทร
ดวนในโทรศัพท ใหต้ังคาโทรดวนใน Self Care Portal Speed-dial code อนุญาตใหคุณโทรหาหมายเลขจากรหัส
(บางครั้งเรียกวาการโทรอยางยอ)

ขึ้นอยูกับการตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณลักษณะเหลานี:้

• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพทจากปุมสายที่ตั้งคาไวสําหรับการโทรดวน
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• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 21

โทรออกดวยปุมโทรดวน
โทรศัพทแตละรุนมีหมายเลขเฉพาะของสายท่ีมีอยูสําหรับคุณลักษณะของโทรศัพท แตละคุณลักษณะตองมีหน่ึง
สายเพื่อทํางานจึงไมสามารถใชงานไดกับหมายเลขการโทรดวนของสายทั้งหมด บางสายสามารถใชไดกับ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ถาคุณเพ่ิมหมายเลขการโทรดวนมากกวาคูสายท่ีมีอยู หมายเลขการโทรดวนท่ีเหลือจะไมแสดง
บนโทรศัพทของคุณ

ตัวอยางเชน ถาคุณเพ่ิมหมายเลขการโทรดวน 10หมายเลข แตโทรศัพทของคุณมีเพียง 7 คูสาย ดังน้ันหมายเลข
การโทรดวน 7 คูเทานั้นที่จะแสดงบนโทรศัพท

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

กอนเริ่มตนภารกิจ

ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal

กระบวนการ

กดปุมโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

โทรออกดวยรหัสโทรดวน

กอนเริ่มตนภารกิจ

ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนรหัสโทรดวนและกด โทรดวน
ขั้นตอน 2 ใส Speed-dial code และกด Abbr dial

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20
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โทรออกดวยปุมโทรเร็ว

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองตั้งคารหัสโทรเร็วในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โทรเร็ว
ขั้นตอน 2 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว
ขั้นตอน 4 เลือกรหัสโทรเร็ว และจากนั้นกด Softkey โทรออก

หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ, ในหนาที่ 89

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถกําหนดคาปุมโทรดวนไดจากโทรศัพทของคุณนอกเหนือจาก Self Care Portal แตปุมโทรดวนที่
กําหนดคาจากโทรศัพทจะไมแสดงใน Self Care Portal

คุณลักษณะนี้สามารถใชไดในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 และโมดูลสวนขยายคียตอไปนี:้

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ 8861

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865

รีเซ็ตทั้งหมด จะลางขอมูลปุมการโทรดวนใดๆ ที่สรางขึ้นจากโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายคางไว 2 วินาที
ขั้นตอน 2 ในฟลดชื่อ ใสชื่อของหมายเลขการโทรดวน
ขั้นตอน 3 ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพท ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก
ขั้นตอน 4 เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

แกไขปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนหรือแกไขปุมการโทรดวน ถาคุณไมสามารถเขาถึง Self Care
Portal แตจะไมใชกับปุมการโทรดวนที่สรางจาก Self Care Portal หรือจาก Cisco Unified Communications
Manager โดยผูดูแลระบบของคุณ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายคางไว 2 วินาที
ขั้นตอน 2 ในฟลดชื่อ ใสชื่อใหมของหมายเลขการโทรดวนถาจําเปน
ขั้นตอน 3 ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพทใหมถาจําเปน ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก
ขั้นตอน 4 เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน

ลบปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณลบปุมการโทรดวน วิธีน้ีใชไดตอเม่ือคุณเพ่ิมปุมการโทรดวนจากโทรศัพทเทาน้ัน
โดยไมใชกับปุมการโทรดวนที่เพิ่มจาก Self Care Portal หรือจาก Cisco Unified Communications Manager
โดยผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายคางไว 2 วินาที
ขั้นตอน 2 เลือก ลบ
ขั้นตอน 3 เลือก ใช เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพ่ือโทรระหวางประเทศเม่ือนําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเคร่ืองหมาย
บวก (+)

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุม ดอกจัน (*) คางไวอยางนอย 1 วินาที

เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏเปนตัวแรกในหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 2 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 กด โทร หรือรอ 10 วินาทีหลังใหกดคียลาสุดเมื่อตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ

รับการแจงเตือนเมื่อผูติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวยเสียงกริ่งพิเศษ และขอ
ความเมื่อบุคคลนั้นติดตอได
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โทรกลับ ขณะที่ไดยินเสียงสัญญาณไมวางหรือเสียงสัญญาณกริ่ง
ขั้นตอน 2 กด ออก เพื่อออกจากหนาจอการยืนยัน
ขั้นตอน 3 เมื่อไดยิน ringtone วาบุคคลนั้นติดตอไดแลวและเห็นขอความ ใหกด โทร เพื่อโทรออกอีกครั้ง

สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดใหคุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ (หรือทั้งสองอยาง)
หลังจากหมุนหมายเลขโทรศัพท รหัสการเรียกเก็บเงิน ซ่ึงเรียกวารหัสเร่ืองของลูกคาใชสําหรับการลงบัญชีหรือ
การเรียกเก็บเงิน รหัสการอนุมัติ หรือที่เรียกวารหัสอนุมัติบังคับจะควบคุมการเขาถึงหมายเลขโทรศัพทบาง
หมายเลข

เม่ือตองใสรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเร่ืองของลูกคา หมายเลขท่ีกดจะเปล่ียนเปน
“********” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ

เมื่อตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเรื่องของลูกคา ปอนรหัสเรียกเก็บเงิน
โทรศัพทแสดงรหัสเรียกเก็บเงินที่คุณใส และคุณจะไดยินสัญญาณพิเศษ

เมื่อตองใสรหัสการอนุมัติ โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสการอนุมัติ หมายเลขที่กดจะเปลี่ยนเปน “*******
*” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ เพื่อความปลอดภัย โทรศัพทจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่ปอน

เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 21

สายที่ปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพ่ือปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอกถาไอคอน
ล็อคปรากฏบนโทรศัพทระหวางการโทร แสดงวาการโทรของคุณมีความปลอดภัย ขึ้นอยูกับการกําหนดคา
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชกอนที่จะโทรออก หรือกอนมีเสียงสัญญาณรักษาความปลอดภัยทาง
หูฟงของคุณ

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน
สถานท่ีทํางานบางแหงมีโทรศัพทท่ีใชสําหรับการโทรฉุกเฉินหรือสายดวน โทรศัพทเหลาน้ีจะโทรไปยังหมายเลข
ที่กําหนดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกหู มักนิยมใชงานในลิฟต ล็อบบี้ของโรงแรม หรือบูธรักษาความปลอดภัย

โทรศัพทสายดวนสวนใหญจะไมอนุญาตใหคุณโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทปกติ เน่ืองจากติดต้ังเพ่ือใชใน
การโทรออกไปยังหมายเลขที่กําหนดหมายเลขเดียว อยางไรก็ตาม โทรศัพทสายดวนบางเครื่องอาจอนุญาตให
คุณใชโทรออกตามปกติได หากมีการกําหนดคาคุณสมบัติน้ีไว คุณจะมีเวลาไมเกิน 15 วินาทีเพ่ือทําการโทรออก
ไมเชนนั้น โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลขสายดวนโดยอัตโนมัติ
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ยกหูฟงและรอใหมีเสียงสัญญาณ
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) กดหมายเลขโทรศัพท

ตอบรับสาย
โทรศัพท Cisco ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดายยิ่งขึ้น

รับสาย
กระบวนการ

เมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา ใหกดปุมคูสายที่กะพริบเพื่อรับสาย

รับสายเรียกซอน
ขณะที่สนทนาในอีกสายหนึ่ง คุณทราบวามีสายเรียกซอนเมื่อไดยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งและเห็นปุมคูสายกะพริบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถามีสายเรียกซอนมากกวาหนึ่งสาย ใหเลือกสายเรียกเขาที่ตองการ

ปฏิเสธสาย
คุณสามารถสงการโทรท่ีดังข้ึนไปยังระบบขอความเสียง (ถากําหนดคาไว) ถาไมไดต้ังคาไว การโทรจะถูกปฏิเสธ
และผูโทรไดยินโทนเสียงไมวาง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปฏิเสธสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด ปฏิเสธ
• ถามีสายเรียกเขาหลายสาย ใหไฮไลตสายเรียกเขาที่ตองการ และกด ปฏิเสธ
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ขั้นตอน 2 กด ปฏิเสธ

ไมรับสาย
ถาคุณไมตองการใหมีการรบกวน คุณสามารถละเวนสายเรียกเขาได สายนั้นจะถูกสงไปยังขอความเสียง

กระบวนการ

ละเวนสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• เลือก ละเวน
• กด ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้งเพื่อปดเสียง (กริ่ง) เรียกเขา จากนั้นใหสายเรียกเขานั้นไปที่ขอความเสียงหรือ
หมายเลขโทรศัพทที่ตั้งคาไว

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND) เพื่อปดเสียงโทรศัพทและไมสนใจการแจงเตือนสายเรียกเขาเมื่อคุณตองการ
ไมใหมีการเบี่ยงเบนความสนใจ

เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยังหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งคาไว

เมื่อเปด DND ไว สวนหัวของหนาจอโทรศัพทจะเปลี่ยนสี และขอความ Do not disturb จะปรากฏบนหนา
จอโทรศัพท

เม่ือเปดใชDND จะมีผลกับทุกสายในโทรศัพท แตคุณยังสามารถรับสายภายในและสายเรงดวน แมขณะท่ีDND
เปดอยู

หากมีการตั้งคาระดับ Precedence และการแทนที่แบบหลายระดับ (MLPP) สําหรับโทรศัพทของคุณ สายสําคัญ
จะดังขึ้นดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ แมจะเปด DND ไวก็ตาม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด หามรบกวน เพื่อเปด DND
ขั้นตอน 2 กด หามรบกวน อีกครั้งเพื่อปด DND
ขั้นตอน 3 กด ปด DND เมื่อตองการปด DND

รับสายโทรศัพทของเพื่อนรวมงาน (รับสายแทน)
ถาคุณทําหนาที่รับโทรศัพทรวมกันกับเพื่อนรวมงาน คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาอยูที่โทรศัพทของเพื่อนรวม
งานได ขั้นแรก ผูดูแลระบบตองกําหนดกลุมการดึงสายใหกับคุณอยางนอยหนึ่งกลุม
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รับสายภายในกลุมของคุณ (รับแทน)
คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาโทรศัพทอื่นภายในกลุมรับสายแทนของคุณ ถามีสายที่สามารถรับแทนไดหลาย
สาย คุณจะรับสายที่มีการเรียกเปนเวลานานที่สุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด รับแทน เพื่อโอนสายเขาภายในกลุมรับแทนไปที่โทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม)
กลุมการดึงสายอนุญาตใหคุณรับสายบนโทรศัพทท่ีอยูนอกกลุมการดึงสายของคุณ คุณสามารถใชหมายเลขรับ
แทนของกลุมเพื่อรับแทนการโทร หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด รับสายแทนกลุมอื่น
ขั้นตอน 3 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• ปอนหมายเลขของสายโทรศัพทที่่มีการโทรที่ตองการรับแทน

ตัวอยางเชน ถาการโทรเรียกเขาไปที่สาย 12345 ใหปอน 12345

• ปอนหมายเลขรับแทนของกลุม
• กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนขึ้นลงภายในหนาตางการโทรดวน และ
เพื่อเลือกหมายเลขโทรดวน

ขั้นตอน 4 กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด ดึงสาย เพื่อรับสายในกลุมรับสายแทนของคุณหรือกลุมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 3 ถามีสายเรียกเขา กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา
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รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ
กลุมวนสาย ชวยใหองคกรท่ีรับสายเรียกเขาจํานวนมากสามารถแบงปนภาระการรับสายได ผูดูแลระบบจะต้ังคา
กลุมวนสายกับหมายเลขไดเร็กทอรีชุดหน่ึง โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาตามลําดับการวนสายท่ีผูดูแลระบบกําหนด
ใหสําหรับกลุมวนสายนั้น ถาคุณเปนสมาชิกของกลุมวนสาย คุณจะลงชื่อเขาใชในกลุมเมื่อตองการรับสาย คุณ
สามารถออกจากกลุมเมื่อคุณไมตองการใหสายเหลานี้เรียกมาที่โทรศัพทของคุณ

คุณอาจมองเห็นขอมูลตอไปนี้แสดงบนการแจงเตือนสายเขาของคุณ โดยขึ้นอยูกับวามีการกําหนดคากลุมการ
วนสายอยางไร:

• สายที่ไดรับสาย

• หมายเลขไดเร็กทอรีสําหรับสายเรียกเขา

• ชื่อกลุมวนสายหรือหมายเลขนํารอง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองลงชื่อเขาใชกลุมวนสายเพื่อที่จะรับสายในกลุมวนสาย

กระบวนการ

เมื่อการโทรของกลุมวนสายเรียกมาที่โทรศัพทของคุณ ใหรับสาย

ลงชื่อเขาใชและออกจากกลุมวนสาย
การออกจากระบบของกลุมวนสายเพื่อเลิกรับสายจากกลุม คุณจะยังคงไดรับสายที่โทรหาคุณโดยตรง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด กลุมวนสาย เพื่อลงชื่อเขาใช
ขั้นตอน 2 กด กลุมวนสาย อีกครั้งเพื่อออกจากระบบ

ดูคิวการโทรในกลุมวนสาย
คุณสามารถใชสถิติคิวเพื่อตรวจสอบสถานะคิวของกลุมวนสาย การแสดงสถานะคิวจะใหขอมูลตอไปนี:้

• หมายเลขโทรศัพทที่ใชโดยกลุมวนสาย

• จํานวนผูโทรในคิวของกลุมวนสายแตละคิว

• เวลารอนานที่สุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สถานะคิว
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ขั้นตอน 2 กด ปรับปรุง เพื่อรีเฟรชสถิติ
ขั้นตอน 3 กด ออก

รับสายโดยอัตโนมัติ
หากมีการตั้งคาโทรศัพทของคุณใหรับสายโดยอัตโนมัติ คุณไมตองทําอะไรเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา
หลังจากเสียงกริ่งหนึ่งครั้ง คุณจะเชื่อมตอการโทรโดยอัตโนมัติโดยใชสปกเกอรโฟน

ถาคุณตองการใชชุดหูฟงเพื่อรับสาย คุณจะตองตั้งคาชุดหูฟงกอน

หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยสปกเกอรโฟนและคุณเปล่ียนไปใชชุดหูฟง เคร่ืองจะรับสายเรียกเขาคร้ังถัดไป
โดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง และคุณเปล่ียนไปใชสปกเกอรโฟนสายเรียก
เขาครั้งถัดไปจะดังโดยอัตโนมัติในสปกเกอรโฟน การรับสายอัตโนมัติชวยใหมั่นใจวาจะมีการรับสาย แตจะไม
เปลี่ยนที่ที่คุณใชสําหรับสายกอนหนา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2 ตรวจสอบวาปุม ชุดหูฟง สวางอยู
ขั้นตอน 3 เมื่อโทรศัพทของคุณรับสายเขาโดยอัตโนมัติ ใหสนทนากับผูโทรโดยใชชุดหูฟง

ถาคุณไมตองการใชชุดหูฟงแลว ยกหูโทรศัพท และคุณจะออกจากโหมดชุดหูฟง

ติดตามการโทรที่นาสงสัย
ถาคุณไดรับสายที่ไมพึงประสงคหรือเปนการกลั่นแกลง ใหใชรหัสของสายที่ไมพึงประสงค (MCID) เพื่อแจงผู
ดูแลระบบ โทรศัพทของคุณจะสงขอความแจงเตือนแบบเงียบไปยังผูดูแลระบบพรอมดวยขอมูลเก่ียวกับการโทร
นั้น

กระบวนการ

กด รายงานผูโทร

ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม
คุณสามารถใชคุณสมบัติทําเคร่ืองหมายเปนสแปมเพ่ือลดจํานวนสายโทรศัพทท่ีคุณไมตองการไดรับดวยคุณสมบัติ
นี้ คุณจะกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา ถาคุณกําหนดสาย
น้ันเปนสายหลอกลวงแลว ระบบจะปฏิเสธและหมายเลขจะถูกบล็อคและไมสามารถโทรหาคุณไดอีกถาคุณกําหนด
สายน้ันเปนสายโทรเพ่ือขายสินคา สายน้ันจะยังโทรหาคุณได แตสายจากหมายเลขน้ีจะแสดงขอความ สายโทร
เพื่อขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนที่อยูติดกับรายการเหลานั้นในลาสุด

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
58

สาย
รับสายโดยอัตโนมัติ



ผูดูแลระบบของคุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อปดใชงาน คุณจะไมเห็น softkey รายการ
สแปมจะวางเปลา และคุณจะไมสามารถดูหรือเพ่ิมลงในรายการ ถาคุณสมบัติน้ีเปดใชงานอยูและผูดูแลระบบของ
คุณปดใชงาน โทรศัพทจะลบรายการสแปม

คุณสามารถดูและแกไขรายชื่อสายสแปมของคุณไดในเมนู การตั้งคา รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย

ทําเครื่องหมายสายที่ใชงานอยูที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเคร่ืองหมายสายท่ีใชงานอยูเปนสายท่ีนาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพ่ือขายสินคา วิธีน้ีจะชวยลด
จํานวนสายที่ไมพึงประสงค รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย คุณสามารถเพิ่มสายไดมากกวา 150 สาย แต
จะไมปรากฏในรายชื่อของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ทําเครื่องหมายสแปม เมื่อคุณอยูในสาย
ขั้นตอน 2 เลือกสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท

• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกปฏิเสธและถูกบล็อคหากโทรมาอีก
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดงขอความ
สายโทรเพ่ือขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนท่ีอยูติดกับรายการเหลาน้ันในลาสุด

ขั้นตอน 3 กด ใช

ทําเครื่องหมายสายวิดีโอที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเครื่องหมายสายวิดีโอที่ใชงานอยูเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา วิธีนี้จะ
ชวยลดจํานวนสายวิดีโอที่ไมพึงประสงค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด รายการโทร เมื่อคุณใชสายวิดีโออยู
ขั้นตอน 2 กด ทําเครื่องหมายสแปม
ขั้นตอน 3 เลือกสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท

• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกปฏิเสธและถูกบล็อคหากโทรมาอีก
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดงขอความ
สายโทรเพ่ือขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนท่ีอยูติดกับรายการเหลาน้ันในลาสุด

ขั้นตอน 4 กด ใช

ทําเครื่องหมายสายลาสุดที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเครื่องหมายสายลาสุดเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา สายที่หลอกลวงจะ
ถูกบล็อคในครั้งตอไปที่พวกเขาโทรหาคุณ สายโทรเพื่อขายสินคาจะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
59

สาย
ทําเครื่องหมายสายที่ใชงานอยูที่ไมพึงประสงค



ขอความ สายโทรเพื่อขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนที่อยูติดกับรายการเหลานั้นใน
ลาสุด

รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย คุณสามารถเพิ่มสายไดมากกวา 150 สาย แตจะไมปรากฏในรายชื่อของ
คุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด

เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณยังสามารถดูรายการโทรลาสุดไดโดยการกดขึ้นในชุดปุมการนําทาง

ขั้นตอน 3 ใชชุดปุมการนําทางและเลือกหมายเลขโทรศัพทจากรายการโทรลาสุดของคุณ
ขั้นตอน 4 กด ทําเครื่องหมายสแปม
ขั้นตอน 5 เลือกคาสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท

• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกบล็อค
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะแสดงขอความ สายโทรเพื่อขายสินคา ในการแจง
เตือนสายเรียกเขาและมีไอคอนติดกับรายการนั้นในลาสุด

ขั้นตอน 6 กด ใช

ลบหรือแกไขการโทรที่ทําเครื่องหมาย
คุณสามารถแกไขการโทรที่ทําเครื่องหมายไดถาคุณตองการเปลี่ยนสถานะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบสาย
ออกจากรายชื่อสายสแปมของคุณเพื่อไมใหถูกกรองออกหรือถูกบล็อคอีก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > รายชื่อสายสแปม
ขั้นตอน 3 ใชชุดปุมการนําทางเพื่อนําทางและเลือกการโทร
ขั้นตอน 4 เปลี่ยนสถานะการโทร:

• กด ยกเลิกทําเครื่องหมายสแปม เพื่อลบสาย ที่หนาตางคําเตือน ใหกดลบ
• กด แกไข เพื่อเปลี่ยนคาสถานะ กด ใช

การโทรวิดีโอ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอดวยกลองวิดีโอในตัว

คุณสามารถโทรดวยเสียงในการโทรทางวิดีโอดวยการเปดชัตเตอรกลองของคุณ
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หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาวิดีโอ, ในหนาที่ 101

ใชการโทรวิดีโอ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอ หากบุคคลที่คุณโทรหามี
โทรศัพทที่ถายวิดีโอได วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุมชัตเตอร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง และเลื่อนกลองขึ้นและลงเพื่อปรับปรุงภาพที่ได
ขั้นตอน 3 โทรออก

หยุดการสงวิดีโอ
เม่ือคุณใชการโทรวิดีโอ คุณสามารถปดการสงสัญญาณวิดีโอของกลองได วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุม
ชัตเตอร เมื่อคุณปดชัตเตอร คนที่ปลายสายจะไมเห็นคุณอีก แตจะยังสามารถไดยินเสียงคุณ

หากคุณปดชัตเตอร คุณจะยังคงไดรับวิดีโอจากอีกฝายในสายตอไป

หากคนทั้งสองฝายในสายปดชัตเตอรกลองของตน การโทรจะกลายเปนการโทรดวยเสียง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนชัตเตอรของกลองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปดชัตเตอรของกลอง และหยุดการแชรวิดีโอ
ขั้นตอน 2 หมุนวงแหวนชัตเตอรตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอรของกลอง และแชรวิดีโออีกครั้ง

สลับระหวางการแสดงผลโทรศัพทและวิดีโอ
ถาตองการดูเดสกท็อปของโทรศัพทขณะที่อยูระหวางการโทรทางวิดีโอ คุณสามารถสลับระหวางวิดีโอและเด
สกท็อปไดสะดวก เมื่อคุณซอนวิดีโอ จะเปนเบลอภาพและยายไปที่พื้นหลัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ซอนวิดีโอ เพื่อซอนวิดีโอ
ขั้นตอน 2 กด แสดงวิดีโอ เพื่อแสดงวิดีโอ
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ปรับตําแหนงของภาพซอน
ขณะที่ใชการโทรวิดีโอ คุณสามารถดูวิดีโอขาเขาและขาออกไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกวา Picture-in-Picture
(PiP) ตามปกติ วิดีโอขาเขาจะแสดงในหนาจอแบบเต็มและหนาจอเล็กที่ซอนอยูภายในจะแสดงวิดีโอจากกลอง
ของคุณ

เมื่อ PiP ทํางาน คุณสามารถยายภาพที่ซอนภายในไปยังมุมอื่นๆ ของหนาจอ และสามารถเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให
วิดีโอจากกลองของคุณปรากฏเต็มหนาจอ และแสดงวิดีโอขาเขาในหนาจอเล็กแทน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิก PiP เพื่อเปดใช PiP
ขั้นตอน 2 กด PiP อีกครั้งเพื่อยายหนาตาง PiP ทวนเข็มนาฬิการอบๆ หนาจอโทรศัพท

เมื่อหนาตางกลับสูตําแหนงขวาลางตามคาเริ่มตน PiP จะปดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางมุมมองเต็มหนาจอและมุมมอง PiP

การโทรวิดีโอและการรักษาความปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพื่อปองกันการโทรวิดีโอของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอกถา
คุณเห็นไอคอน ปลอดภัย ปรากฏระหวางการโทรวิดีโอ แสดงวาผูดูแลระบบของคุณไดดําเนินการเพ่ือใหมีความ
เปนสวนตัว

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ปลอดภัย, ในหนาที่ 53

ปดเสียงการโทร
ขณะท่ีโทรศัพทอยู คุณสามารถปดเสียง ซ่ึงจะทําใหคุณไดยินเสียงจากปลายสาย แตอีกฝายจะไมไดยินเสียงคุณ

หากคุณมีการโทรวิดีโอ เมื่อคุณปดเสียง กลองจะยังคงสงภาพวิดีโอตอไป

เมื่อคุณปดเสียงการโทร แถบ LED จะสวางเปนสีแดง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปดเสียง

ขั้นตอน 2 กด ปดเสียง บนโทรศัพทหรือ ปดเสียง บนไมโครโฟนขยาย

เมื่อคุณกด ปดเสียง บนไมโครโฟนขยาย โทรศัพทและไมโครโฟนทั้งหมดจะถูกปดเสียง

ขั้นตอน 3 กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง
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พักสาย

วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม

คุณสามารถพักสายท่ีสนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเม่ือพรอม เม่ือคุณพักสายการโทรวิดีโอ การรับสงวิดีโอ
จะถูกบล็อคจนกวาจะกลับสูการสนทนา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด พักสาย
ขั้นตอน 2 กด พักสาย
ขั้นตอน 3 ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พักสาย อีกครั้ง
ขั้นตอน 4 ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พูดตอ

รับสายที่พักไวนานเกินไป
เมื่อคุณพักสายนานเกินไป คุณจะไดรับสัญญาณเตือนดังตอไปนี:้

• เสียงกริ่งเดียว ดังซํ้าเปนระยะ

• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ

• สัญญาณขอความกะพริบบนหูโทรศัพท

• แถบ LED กะพริบ

• การแจงเตือนบนหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

กดปุมสายสีเหลืองที่กะพริบ หรือ ตอบรับ พูดในสายที่พักไวตอ

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
คุณสามารถสลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไวไดโดยงาย
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กระบวนการ

กด สลับ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว

วางพักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย จากน้ันคุณสามารถเรียกสายจากโทรศัพทของคุณหรือโทรศัพท
เครื่องอื่น เชน Desk phone ของเพื่อนรวมงานหรือในหองประชุม

คุณสามารถวางพักสายไดสองวิธี คือการวางพักสายและการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง โทรศัพทของคุณ
จะมีการพักสายที่ใชไดเพียงประเภทเดียว

คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย

สายที่ถูกพักไวจะถูกตรวจสอบเครือขายของคุณดังนั้นคุณจะไมลืมเกี่ยวกับสายนั้น ถามีการพักสายไวเปนเวลา
นานเกินไป คุณจะไดยินเสียงแจงเตือน จากน้ันคุณสามารถตอบรับปฏิเสธการตอบรับหรือละเวนสายบนโทรศัพท
เริ่มตนของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดึงสายนั้นจากโทรศัพทเครื่องอื่นตอได

ถาคุณไมรับสายภายในชวงเวลาที่กําหนด ระบบจะสงสายนั้นไปยังขอความเสียง หรือปลายทางอื่นตามที่ผูดูแล
ระบบของคุณตั้งคาไว

โดยกําหนดคาไดวาสายที่ถูกพักไวจะจองสายหนึ่งสายหรือไม

พักสายดวยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท และจากนั้นใชโทรศัพทอีกเครื่องในระบบ
ควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย

คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย

ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาการพักสายไดหนึ่งในสองวิธ:ี

• สายท่ีถูกพักไวจะแสดงบนหนาจอโทรศัพทของคุณและคุณสามารถกด พูดตอ เพ่ือรับสายได หมายเลขสาย
สําหรับสายที่ถูกพักไวจะแสดงบนสายของคุณ

• หมายเลขสายสําหรับสายท่ีถูกพักไวจะแสดงในหนาตางปอปอัพ สายของคุณจะกลายเปนสายวาง ในกรณี
นี้ คุณโทรออกเพื่อรับสายที่ถูกพักไว

กอนเริ่มตนภารกิจ

การโทรจะตองมีสถานะใชงาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด วางพัก จากนั้นวางหู
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) แจงหมายเลขที่วางพักสายใหกับคนที่ตองรับสายนั้น
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เรียกสายที่พักดวยการวางพักสาย
คุณสามารถตั้งคาการพักสายไดสองวิธีดังตอไปนี้

• สายที่ถูกพักไวจะแสดงบนโทรศัพทซึ่งผูใชสามารถรับสายได

• ผูใชตองโทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงเพื่อรับสาย

คุณตั้งคาฟลดเฉพาะหนึ่งสายสําหรับการพักสายใน Cisco Unified Communications Manager เพื่อเปดใชงาน
หรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ คุณสมบัตินี้จะถูกเปดใชงานตามคาเริ่มตน

กอนเริ่มตนภารกิจ

จากนั้นหมุนหมายเลขที่ใชในการพักสาย

กระบวนการ

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวและเรียกสายนั้นกลับมา

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายท่ีใชงานโดยใชหมายเลขพักสายท่ีกําหนดไว เม่ือใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง คุณจะใชปุมเพื่อพักสายที่ใชงานอยู ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาปุมเปนสายโทรดวน เมื่อมีการโทรที่
กําหนดตําแหนงประเภทน้ี คุณสามารถใชสัญญาณสถานะสายเพ่ือตรวจสอบสถานะของสาย (ใชงานหรือไมใช
งาน)

กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงBLF ในสายท่ีแสดงสถานะสายไมใชงานเพ่ือใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง

เรียกสายที่พักไวดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง

กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายที่ใชงานโดยใชหมายเลขพักสายที่กําหนดไว คุณสามารถใชการพักสายดวย
การวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเองเพื่อโอนสายที่สนทนาอยูไปยังหมายเลขพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง ซึ่งผูดูแลระบบตั้งคาไว
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โอนสาย
ขั้นตอน 2 บังคับ: ปอนหมายเลขวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
ขั้นตอน 3 บังคับ: กด โอนสาย อีกครั้งเพื่อวางพักสาย

การเรียกสายที่วางพักแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถรับสายที่วางพักไปยังหมายเลขวางพักสายที่กําหนดไว

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองมีหมายเลขที่วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงและคานําหนาสําหรับการเรียกคืนการวางพักสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดคานําหนาสําหรับการเรียกคืนสายที่วางพักไว
ขั้นตอน 2 กดหมายเลขพักสายแบบเจาะจง

ฝากสาย
คุณสามารถฝากสายจากสายใดก็ไดในโทรศัพทไปยังหมายเลขอื่น การฝากสายนั้นจะมีผลเฉพาะสาย ถาการ
โทรมาถึงคุณในสายที่ไมไดเปดใชการฝากสาย การโทรนั้นจะมีเสียงเรียกเขาตามปกติ

คุณสามารถฝากสายจากโทรศัพทของคุณไปยังหมายเลขอื่น

คุณสามารถฝากสายไดสองวิธ:ี

• โอนสายทั้งหมด

• ฝากสายในสถานการณพิเศษ เชน เมื่อโทรศัพทไมวางหรือไมมีการตอบรับ

เมื่อมีการฝากสาย คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด กับสาย

เมื่อมีการฝากสายโทรศัพท คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด บนหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เมื่อสายที่จะฝากไมใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด
ขั้นตอน 2 เมื่อโทรศัพทไมไดใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด
ขั้นตอน 3 ปอนหมายเลขเปาหมายของการฝากสายตามที่ตองการใหหมุนหมายเลขจากโทรศัพทของคุณ หรือเลือกจาก

รายการการโทรลาสุดของคุณ
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หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น
เมื่อคุณโอนการโทร คุณสามารถอยูในการโทรเริ่มตนจนกวาบุคคลที่โอนใหจะตอบรับ วิธีนี้คุณสามารถสนทนา
แบบสวนตัวกับบุคคลอื่นกอนที่จะออกจากการโทร ถาคุณไมตองการสนทนา ใหโอนสายกอนบุคคลอื่นรับสาย

คุณยังสามารถสลับระหวางผูโทรทั้งสองเพื่อหารือกับแตละคนกอนที่คุณจะออกจากการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โอน จากสายที่ไมไดพักสายอยู
ขั้นตอน 2 กด โอนสาย จากสายที่ไมไดพักสายอยู
ขั้นตอน 3 ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน

ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อเลือกหมายเลขโทรดวนของคุณ

ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย
ขั้นตอน 6 กด โอนสาย อีกครั้ง

การประชุมสายและการประชุม
คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรคร้ังเดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอ่ืนและเพ่ิมคนน้ันในการโทร
ถามีสายโทรศัพทหลายสาย คุณสามารถรวมการโทรสองสายเขาดวยกัน

คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรคร้ังเดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอ่ืนและเพ่ิมคนน้ันในการโทร

เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการประชุมสาย ใหรอสักครูระหวางการเพิ่มผูเขารวม

ในฐานะผูจัดการประชุมสาย คุณสามารถนําผูเขารวมแตละคนออกจากการประชุมสายได การประชุมสายจะ
สิ้นสุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายทั้งหมดวางสาย

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร
เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการโทร ใหรอสักครูระหวางการเพิ่มผูเขารวม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากการโทรที่กําลังสนทนา ใหกด ประชุมสาย
ขั้นตอน 2 เพิ่มบุคคลอื่นในการโทรโดยทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กดการโทรที่ ใชงานอยู และเลือกสายที่พักไว
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• ปอนหมายเลขโทรศัพทและกด โทร
• กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อ
เลือกหมายเลขของคุณ

ขั้นตอน 3 กด ประชุมสาย

สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนท่ีจะเพ่ิมบุคคลน้ันในการประชุมสายและสามารถสลับระหวางสายท่ีประชุมกับ
สายที่คุยกับบุคคลนั้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 โทรหาผูเขารวมประชุมสายคนใหม แตไมเพิ่มบุคคลนั้นในการประชุม

รอจนกระทั่งมีการเชื่อมตอการโทร

ขั้นตอน 2 กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางผูเขารวมและการประชุมสาย

ดูและนําผูรวมประชุมสายออก
ถาคุณสรางการประชุมสาย คุณสามารถดูรายละเอียดของผูเขารวม 16 รายลาสุดที่เขารวมการประชุม นอกจาก
นี้คุณยังสามารถนําผูเขารวมออก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ขณะที่อยูในการประชุมสาย ใหกด รายละเอียด เพื่อดูรายชื่อผูเขารวมประชุม
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด วางสาย เพื่อหยุดโทร และนําผูเขารวมออกจากการประชุม
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด เอาออก เพื่อนําผูเขารวมประชุมนั้นออกจากการประชุมสาย

การประชุมสายตามกําหนดการ (Meet Me)
คุณสามารถจัดหรือเขารวมการประชุมสายตามเวลาที่กําหนดได

การประชุมสายจะไมเร่ิมตนจนกวาโฮสตจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุมสายและจะส้ินสุดเม่ือผูเขารวมทุกคน
วางสาย การประชุมสายจะไมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อโฮสตวางสาย

จัดการประชุมแบบ Meet-Me

กอนเริ่มตนภารกิจ

รับหมายเลขโทรศัพทMeet-Me จากผูดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผูรวมประชุม
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ยกหูฟงเพื่อฟงเสียงสัญญาณการโทร และกด Meet Me

ขั้นตอน 2 กด Meet Me

ขั้นตอน 3 หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-me

เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบMeet-Meจนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง

คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบMeet-Meจนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสาย และลองโทรอีกครั้ง

กระบวนการ

หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-Me ที่โฮสตของการประชุมใหมา

การโทรสายภายใน
คุณสามารถใชสายอินเทอรคอมเพื่อโทรออกและรับสายแบบทางเดียว

เมื่อคุณโทรออกโดยใชสายภายใน โทรศัพทของผูรับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมด
กระซิบ)ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปกเกอรโฟน ชุดหูฟง หรือหูฟงของผูรับ ถาอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู

แตบางครั้งการโทรอินเทอรคอมถูกปฏิเสธขณะคุณกําลังโทรอยู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการตั้งคาเครือขายโทรศัพท
ของบริษัทคุณ ติดตอผูดูแลของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หลังจากไดรับการโทรสายภายใน ผูรับสามารถเร่ิมตนการส่ือสารสองทาง (โหมดเช่ือมตอ) เพ่ือใหสามารถสนทนา
กันเพิ่มเติมได

โทรออกเปนสายภายใน
เม่ือคุณโทรออกเปนสายภายในโทรศัพทจะเขาสูโหมดกระซิบจนกวาผูรับจะตอบรับการโทรสายภายในในโหมด
กระซิบ บุคคลอื่นจะไดยินเสียงคุณ แตคุณไมไดยินเสียงคนอื่น ถาคุณอยูในสายที่กําลังสนทนา การสนทนานั้น
จะถูกพักสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สายภายใน
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ปอนรหัสสายภายใน
ขั้นตอน 3 ฟงเสียงเตือนของสายภายใน จากนั้นเริ่มพูด
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ขั้นตอน 4 กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

รับสายภายใน
คุณสามารถรับสายภายในเพื่อสนทนากับอีกฝาย

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณจะไดรับขอความในหนาจอโทรศัพท และเสียงเตือน โทรศัพทของคุณจะรับสายภายในในโหมดกระซิบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สายภายใน เพ่ือเปล่ียนเปนโหมดท่ีเช่ือมตอ ในโหมดท่ีเช่ือมตอ คุณสามารถสนทนากับผูท่ีโทรสายภายในได
ขั้นตอน 2 กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

กํากับดูแลและบันทึกการโทร
คุณสามารถกํากับดูแลและบันทึกการโทรได แตคุณตองมีคนอยูในสายอยางนอยสามคน: คนที่โทรเขา ผูดูแล
และคนที่รับสาย

ผูดูแลจะรับสาย สรางการประชุมสาย และติดตามและบันทึกการสนทนา

ผูดูแลจะทําหนาที่ตอไปนี:้

• บันทึกการโทร

• นําผูเขารวมรายแรกเขาสูการประชุมเทานั้น ผูเขารวมคนอื่นๆ เพิ่มบุคคลไดตามตองการ

• วางสาย

การประชุมสายจะสิ้นสุดเมื่อผูดูแลวางสาย

ตั้งคาการโทรที่มีผูกํากับดูแล
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 รับสายเรียกเขา

บันทึก จะปรากฏถาระบบพิจารณาวาการโทรนั้นตองมีการดูแลและบันทึกไว

ขั้นตอน 2 กด ประชุมสาย เพื่อสรางการประชุมสาย
ขั้นตอน 3 กด Conf เพื่อสรางการประชุมสาย
ขั้นตอน 4 ปอนหมายเลขโทรศัพทของหัวหนางานและกด โทร
ขั้นตอน 5 กด ประชุมสาย เมื่อหัวหนางานรับสาย
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ขั้นตอน 6 กด Conf เมื่อหัวหนางานรับสาย
ขั้นตอน 7 กด วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

บันทึกการโทร
คุณสามารถบันทึกการโทรได คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกการโทร

กระบวนการ

กด บันทึก เพื่อเริ่มตนหรือหยุดการบันทึก

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการทํางานของคุณ คุณอาจตองจัดการกับสถานการณเรงดวนหรือสถานการณรายแรงกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถระบุการโทรวามีความสําคัญมาก ซ่ึงมีลําดับความสําคัญมากกวาการโทรสายท่ัวไป ลําดับความสําคัญ
นี้มีตั้งแตระดับ 1 (ตํ่า) ไปจนถึงระดับ 5 (สูง) ระบบระดับความสําคัญเรียกวา ระดับ Precedence และการแทนที่
แบบหลายระดับ (MLPP)

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสู
ระบบหรือไม

เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัญสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และ
การโทรน้ันจะอยูดานบนสุดของรายการการโทรถาคุณอยูระหวางการโทรขณะท่ีมีสายท่ีมีความสําคัญสูงเขามา
สายท่ีมีลําดับความสําคัญสูงจะมาแทนท่ีสายปจจุบันและคุณจะไดยินเสียงเรียกเขาของการแทนท่ีพิเศษ คุณควร
วางสายปจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัญสูง

หากคุณเปดฟงกชันหามรบกวน (DND) ไว การโทรสายสําคัญจะสงเสียงดังดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ

ขณะที่คุณอยูระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัญสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปลี่ยนเมื่อคุณ:

• พักสาย
• โอนสาย
• เพิ่มสายเปนการประชุมสามสาย
• ใชการดึงสายเพื่อรับสาย

ตารางตอไปนี้อธิบายไอคอนMultilevel Precedence and Preemption Priority และระดับที่สอดคลองกัน

ตารางที่ 24: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ลําดับความสําคัญไอคอน MLPP

ระดับ 1— ผูโทรสําคัญ

ระดับ 2— ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันท)ี

ระดับ 3— ลําดับความสําคัญสูง (แฟลช)
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ลําดับความสําคัญไอคอน MLPP

ระดับ 4— การแทนที่แฟลช

ระดับ 5— การแทนที่ระดับสูง

โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงช่ือเขาใชดวยขอมูลประจําตัวพิเศษ คุณสามารถปอนขอมูลประจํา
ตัวเหลานี้ไดสามเวลา และคุณจะไดรับแจงถาปอนไมถูกตอง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 รับสายที่หูฟง
ขั้นตอน 2 กด PrecLevel

ขั้นตอน 3 เลือกระดับความสําคัญสําหรับการโทร
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) ปอนขอมูลประจําตัวในหนาจอการอนุมัติ
ขั้นตอน 5 ปอนหมายเลขปลายทาง

คุณจะเห็นไอคอนระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และจะไดยินเสียงสัญญาณระดับความสําคัญกลับ

ตอบรับสายสําคัญ
ถาคุณไดยินเสียงพิเศษที่เร็วกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังรับสายสําคัญ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมเซสชันสีเหลืองกะพริบเมื่อไดยินเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายสําคัญ
ขั้นตอน 2 กด ตอบรับ เมื่อคุณไดยินเสียง ringtone พิเศษสําหรับการโทรแบบ Precedence

รับสายสําคัญขณะกําลังสนทนาสายอื่น
ถาไดยินเสียงสัญญาณตอเนื่องที่มาขัดจังหวะการโทรของคุณ แสดงวาคุณหรือเพื่อนรวมงานกําลังไดรับสาย
สําคัญ ใหวางสายทันที และใหสายสําคัญไปถึงบุคคลที่เปนปลายสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปลอย หรือวางหูฟง
การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

ขั้นตอน 2 กด วางสาย
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การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

หลายคูสาย
ถาคุณใชหมายเลขโทรศัพทกับคนอ่ืนๆ คุณสามารถมีหลายคูสายในโทรศัพท เม่ือมีหลายคูสาย คุณจะมีคุณสมบัติ
การโทรที่ใชไดมากขึ้น

รับสายที่มาถึงแรกสุดกอน
คุณสามารถรับสายที่เขามาแรกสุดในสายโทรศัพทของคุณ รวมถึงการคืนสายที่พักไวและการดึงกลับสายที่พัก
ไวซึ่งอยูในสถานะการเตือน สายเขาจะมีความสําคัญเหนือกวาสายที่พักไวหรือสายที่คืนจากการพักเสมอ

เมื่อทํางานกับหลายสาย ตามปกติคุณจะกดปุมสายสําหรับสายเขาที่ตองการตอบรับ ถาคุณตองการรับสายที่เขา
มาแรกสุดไมวาจะเปนสายใด ใหกด ตอบรับ

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถดูรายการของการโทรท่ีใชงานท้ังหมดจากสายโทรศัพททุกสายของคุณโดยจัดเรียงตามลําดับเวลา
เกาสุดไปยังใหมสุด

รายการการโทรท้ังหมดน้ีมีประโยชนถาคุณมีหลายสายหรือถาคุณใชสายรวมกับผูใชคนอ่ืนรายการน้ีจะแสดง
การโทรทั้งหมดของคุณไวดวยกัน

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการโทรที่ใชงานอยูในสายหลักของคุณ ซึ่งจะเปนประโยชนถาคุณตองการใหการ
โทรทั้งหมดปรากฏในหนาจอเดียว

ถาคุณมีสายในกลุมวนสายท่ีใชงานอยู รายการโทรท้ังหมดจะมีขอความกลุมวนสายตามดวยหมายเลขกลุมหรือ
ชื่อของกลุมวนสาย การปรับปรุงนี้จะชวยใหคุณสามารถระบุสายของกลุมวนสาย

กระบวนการ

กด ทุกสาย หรือปุมเซสชันสําหรับสายหลัก

ดูสายสําคัญ
คุณสามารถดูรายการสายการเตือนท้ังหมดตามลําดับเวลา (เกาสุดจนถึงลาสุด)สายการเตือนคือหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณถือวามีความสําคัญ และคุณตองการรับการเตือนเมื่อไดรับสายเขาหรือโทรออกไปยังหมายเลขดังกลาว

กระบวนการ

กด สายการเตือน
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แสดงการแจงเตือนการโทรในสายที่เลือกพรอมฟลเตอรของสาย
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทเพ่ือรับการเตือนเม่ือมีคนโทรไปท่ีหมายเลขโทรศัพทหรือสายท่ีมีความสําคัญสูง
ตัวอยางเชน สายโทรศัพทของผูบริหารระดับสูงหรือสายดวนบริการลูกคา เครื่องมือนี้จะมีประโยชนถาคุณทํา
งานกับสายโทรศัพทหลายสายและมีการโทรเขาจํานวนมาก

คุณอาจสามารถใชตัวกรองสายระหวางชวงเวลาท่ีกําหนดในแตละวันดวย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการกําหนดคาโทรศัพท
โดยผูดูแลระบบของคุณ

สรางตัวกรองสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนสายเรียกเขา > เพิ่มตัวกรองใหม

ตัวกรองที่กําหนดเองนั้นมีไดสูงสุด 20 รายการ ถาคุณสรางตัวกรองที่กําหนดเองถึงจํานวนสูงสุดแลว ใหลบตัว
กรองกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนนี้ตอ

ขั้นตอน 3 กด เลือก เพื่อใหแกไขขอความได
ขั้นตอน 4 ยอมรับชื่อเริ่มตนสําหรับตัวกรองใหม หรือปอนชื่อใหม
ขั้นตอน 5 เลือกสายเพื่อเพิ่มในตัวกรองใหม

สายที่ใชไดทั้งหมดจะปรากฏในรายการ ถาตองการสายที่ไมอยูในรายการ โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขั้นตอน 6 คลิก ใช
ขั้นตอน 7 ในการดูตัวกรอง ใหกด กลับไป

ใชตัวกรองสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร
ขั้นตอน 3 ไฮไลทตัวกรองที่จะใชและกด เลือก

เปลี่ยนตัวกรองสาย
คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองสายที่คุณควบคุมได ผูดูแลระบบของคุณควบคุมตัวกรอง ทุกสาย และ ตารางประจํา
วัน
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร
ขั้นตอน 3 ไฮไลทตัวกรองและกด แกไข เพื่อเปลี่ยนตัวกรองที่มีอยู

สายที่ใชรวมกัน
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวรวมกันกับเพื่อนรวมงานอยางนอยหนึ่งคน ตัวอยางเชน คุณซึ่งเปน
เจาหนาที่ดานบริหารอาจรับผิดชอบการคัดกรองสายสําหรับคนที่คุณทํางานให

เม่ือคุณใชหมายเลขโทรศัพทรวมกัน คุณสามารถใชสายโทรศัพทไดเหมือนสายอ่ืนๆ คํานึงถึงลักษณะพิเศษของ
สายที่ใชรวมกันเหลานี:้

• หมายเลขโทรศัพทที่ใชรวมกันจะปรากฏบนโทรศัพททุกเครื่องที่ใชสายรวม

• ถาผูรวมงานของคุณรับสาย ปุมสายรวมและปุมเซสชันจะเปนสีแดงคงที่บนโทรศัพทของคุณ

• ถาคุณพักสาย ปุมสายจะเปนสีเขียวคงท่ีและปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีเขียว แตปุมสายของเพ่ือนรวมงานจะ
เปนสีแดงคงที่ และปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีแดง

เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม
คุณหรือเพ่ือนรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคูสายรวมได ผูดูแลระบบของคุณตองเปดใชคุณสมบัติ
นี้ในโทรศัพทของคุณ

ถาคุณพยายามเพ่ิมตัวเองในการโทรท่ีอยูในสายท่ีใชรวมกันและพบขอความวาไมสามารถเพ่ิมได ใหลองอีกคร้ัง

ถาผูใชท่ีคุณใชสายรวมเปดความเปนสวนตัวไว คุณจะไมเห็นการต้ังคาสายของพวกเขาและคุณไมสามารถเพ่ิม
ตัวคุณเองในสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายสําหรับคูสายรวมหรือเลือกสายและกด แทรกสาย

คุณตองกด การโทร เพื่อเพิ่มตนเองในสายบนคูสายรวม

ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถาคุณเห็นขอความยืนยัน กด ใช เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในการโทร

รับการแจงเตือนกอนเขารวมการโทรในสายรวม
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณเมื่อคุณเขารวมในการโทร โดยคาเริ่มตน ขอความเตือนจะปดอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
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ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > การเตือนการแทรกสาย
ขั้นตอน 3 คลิก เปด เพื่อเปดใชการเตือน

เปดใชความเปนสวนตัวในสายรวม
ความเปนสวนตัวจะทําใหคนอื่นที่ใชสายรวมกับคุณไมเห็นขอมูลเกี่ยวกับการโทรของคุณ

ความเปนสวนตัวจะมีผลกับสายรวมท้ังหมดในโทรศัพท ถาคุณมีสายท่ีใชรวมกันหลายสายและเปดใชความเปน
สวนตัวไว คนอื่นจะไมสามารถดูสายที่ใชรวมกันของคุณ

หากโทรศัพทท่ีใชสายรวมกับคุณมีการใชงานความเปนสวนตัว คุณจะสามารถโทรออกและรับสายไดโดยใชสาย
ที่ใชรวมกันตามปกติ

การยืนยันจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพทตลอดเวลาที่คุณสมบัตินี้ทํางาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ความเปนสวนตัว เพื่อเปดใชคุณสมบัติ
ขั้นตอน 2 กด ความเปนสวนตัว อีกครั้งเพื่อปดคุณสมบัติ

อุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone ของคุณ
ถาคุณมีอุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนั้นกับ Desk phone การเชื่อมตอ
นี้จะทําใหคุณสามารถโทรออกและรับสายไดทั้งในอุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ 8861 สนับสนุนคุณลักษณะนี้

โปรดอยาจับคูโทรศัพทบนโตะของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สองเครื่องขึ้นไป

เมื่ออุปกรณเคลื่อนที่ของคุณเชื่อมตอกับ Desk Phone อุปกรณเคลื่อนที่ไมสามารถเขาถึงหรือใชรายชื่อผูติดตอ
ของDesk Phone ได คุณไมสามารถยายหรือคัดลอกรายชื่อผูติดตอของDesk Phone ไปยังอุปกรณเคลื่อนที่ของ
คุณ

หมายเหตุ

การโทรศัพทโดยใช Intelligent Proximity
คุณสามารถใช Bluetooth เพื่อจับคูอุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) เขากับ Desk phone หลังจากที่จับ
คูและเช่ือมตออุปกรณเคล่ือนท่ีแลว โทรศัพทของคุณจะแสดงสายโทรศัพทเพ่ิมเติม ซ่ึงก็คือสายอุปกรณเคล่ือนท่ี
ของคุณ (หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ) คุณสามารถโทรออกและรับสายของสายมือถือน้ีไดจากDesk phone
ความสามารถในการใชสายของโทรศัพทมือถือใน Desk phone นี้เรียกวา Intelligent Proximity

จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone ของคุณ
หลังจากที่จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone โทรศัพทจะเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่เมื่ออุปกรณอยูในระยะ
และจะตัดการเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่เมื่อพนระยะ
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ถาคุณเช่ือมตอชุดท้ังหูฟงBluetooth และอุปกรณเคล่ือนท่ีในเวลาเดียวกัน คุณจะไมสามารถใชชุดหูฟงBluetooth
เพื่อรับสายจากอุปกรณเคลื่อนที่ได

หลังจากเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทแลว คุณสามารถบันทึกรายชื่อผูติดตอและขอมูลการใชโทรศัพท
ของอุปกรณเคลื่อนที่ไวใน Desk phone ได

กอนเริ่มตนภารกิจ

โปรดตรวจสอบวา Bluetooth ของอุปกรณเคลื่อนที่เปดอยูและสามารถคนพบได อานเอกสารที่มากับอุปกรณ
เคลื่อนที่ ถาตองการความชวยเหลือ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใน Desk phone ใหกด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth > เพิ่มอุปกรณ Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชไดเพื่อจับคู
ขั้นตอน 4 ยืนยันคียรหัสผานของอุปกรณเคลื่อนที่
ขั้นตอน 5 ยืนยันคียรหัสผานของ Desk phone
ขั้นตอน 6 (ทางเลือก) เลือกเพื่อกําหนดใหผูติดตอของโทรศัพทมือถือและขอมูลการใชโทรศัพทของคุณสามารถใชไดใน

Desk phone

หัวขอที่เกี่ยวของ
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ , ในหนาที่ 30
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

สลับอุปกรณเคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ
ถาคุณมีอุปกรณเคล่ือนท่ีจับคูอยูมากกวาหน่ึงเคร่ืองในระยะใชงานของโทรศัพท IPของCisco คุณสามารถเลือก
วาจะเชื่อมตอกับเครื่องใด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชได

ลบอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถลบอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อไมใหเชื่อมตอโดยอัตโนมัติโดยใช Bluetooth

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
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ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชได
ขั้นตอน 4 เลือก ลบ

ดูอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูไว
อุปกรณมือถือท่ีจับคูไวจะแสดงในรายการอุปกรณท่ีจับคู คุณจะเห็นอุปกรณน้ีปรากฏอยูจนกวาจะยกเลิกการจับ
คูกับ Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

Intelligent Proximity สําหรับโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถใชรายชื่อผูติดตอและขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone และยายการโทร
ระหวางโทรศัพทมือถือกับDesk phone ได และยังสามารถดูความแรงของสัญญาณและระดับแบตเตอร่ีของอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดบน Desk phone

การรับสายเขาของโทรศัพทมือถือ

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone

กระบวนการ

เมื่อมีสายเรียกเขาในโทรศัพทมือถือ ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน Desk phone:

• กด ตอบรับ เพื่อรับสาย
• กด ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธการโทรและสงไปยังขอความเสียง
• กด ละเวน เพื่อปดเสียงกริ่งและปฏิเสธสาย

การโทรออกสายของโทรศัพทมือถือ

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลือกสายของโทรศัพทมือถือบน Desk phone
ขั้นตอน 2 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 กด โทร

ยายการโทรระหวาง Desk Phone และอุปกรณเคลื่อนที่

คุณสามารถใช Desk phone เพื่อยายสายที่สนทนาอยูไปยังหรือจากอุปกรณเคลื่อนที่ได

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone

กระบวนการ

กด สลับเครื่อง เพื่อยายการโทรจาก Desk phone ไปยังอุปกรณเคลื่อนที่หรือกลับกัน

ปรับระดับเสียงของอุปกรณเคลื่อนที่

การควบคุมระดับเสียงในโทรศัพทและอุปกรณเคล่ือนท่ีจะตรงกันการซิงโครไนซจะเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือมีการโทร
ที่ใชงานอยูเทานั้น

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone

กระบวนการ

ใชตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด ระดับเสียง บนโทรศัพท กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือกด - เพื่อลดระดับเสียง
• กดปุม ระดับเสียง บนอุปกรณเคลื่อนที่

ดูรายชื่อผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone

ใชDesk phone เพ่ือดูรายช่ือผูติดตอในโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณ วิธีน้ีจะใหความสะดวกในการดูรายช่ือผูติดตอ
โดยไมตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่

กอนเริ่มตนภารกิจ

กอนที่จะใชอุปกรณเคลื่อนที่กับDesk phone คุณจะตองจับคูโทรศัพททั้งสองโดยใชBluetooth เลือกตัวเลือกใน
การใชผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่รวมกัน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
79

สาย
ยายการโทรระหวาง Desk Phone และอุปกรณเคลื่อนที่



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพทมือถือจากรายการ

บันทึกผูติดตอจากโทรศัพทมือถือไวใน Desk phone

คุณสามารถบันทึกผูติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่ไปยัง Desk phone ได รายชื่อผูติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่นี้จะ
คงอยูใน Desk phone แมวาคุณจะตัดการเชื่อมตอหรือยกเลิกการจับคูอุปกรณเคลื่อนที่แลวก็ตาม

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพทมือถือ

ลบผูติดตอในรายชื่อผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่

คุณสามารถนําผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่ออกจาก Desk phone รายชื่อผูติดตอในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
จะยังคงเดิม

กอนเริ่มตนภารกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 เลือกโทรศัพทมือถือจากรายการไดเร็กทอรี
ขั้นตอน 3 เลือก ลบ

ดูขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone

คุณสามารถดูการโทรลาสุด หรือที่รับสายจากโทรศัพทมือถือของคุณไดบน desk phone ของคุณ

กอนเริ่มตนภารกิจ

กอนที่จะสามารถดูประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone คุณจะตองจับคูโทรศัพททั้งสองโดยใช
Bluetooth เลือกตัวเลือกเพื่อใชประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่รวมกับ Desk phone

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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กระบวนการ

ใน Desk phone ใหกด โทรใหม

Intelligent Proximity สําหรับแท็บเล็ต
ถาคุณใชแท็บเล็ต คุณสามารถจับคูแท็บเล็ตกับ Desk phone โดยใช Bluetooth หลังจากจับคู เสียงจากแอป
โทรศัพทบนแท็บเล็ตจะสามารถเปดบน Desk phone ได คุณไมสามารถใชคุณลักษณะการโทรหลายอยางใน
แท็บเล็ตเทาที่จะใชไดกับโทรศัพทมือถือ

Desk phone สนับสนุนการเชื่อมตอกับแท็บเล็ต Android และ iOS

สลับเครื่องจากแท็บเล็ตไปยัง Desk phone

กอนเริ่มตนภารกิจ

แท็บเล็ตของคุณเชื่อมตอกับ Desk phone และมีผูโทรหาคุณทางแท็บเล็ต

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 บนแท็บเล็ต ใหตั้งคาเสนทางเสียงไปใช Bluetooth
ขั้นตอน 2 ใชชุดหูฟง หูโทรศัพท หรือสปกเกอรโฟนเพื่อฟงเสียงทางโทรศัพท

สลับเครื่องจาก Desk phone ไปยังแท็บเล็ต

กอนเริ่มตนภารกิจ

แท็บเล็ตของคุณเช่ือมตอกับDesk phone และคุณอยูระหวางการสนทนาบนแท็บเล็ตโดยสัญญาณเสียงอยูท่ีDesk
phone

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• วางหูโทรศัพท
• กด ปลอย
• รับสายอีกสายทาง Desk phone

การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายที่เชื่อมโยงกับหมายเลข Desk phone ของคุณได บริการนี้เรียกวาการ
เชื่อมตอกับมือถือ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คุณจะเชื่อมโยงโทรศัพทมือถือกับDesk phone ใน Self Care Portal เปนโทรศัพทเพิ่มเติม คุณสามารถควบคุมได
วาการโทรใดจะสงไปยังโทรศัพทมือถือ

เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติม:

• Desk phone และโทรศัพทเพิ่มเติมจะรับสายการโทรพรอมกัน

• เมื่อคุณรับสายจาก Desk phone โทรศัพทเพิ่มเติมจะหยุดเสียงกริ่ง ตัดการเชื่อมตอ และแสดงขอความแจง
สายที่ไมไดรับ

• เม่ือคุณรับสายบนโทรศัพทเพ่ิมเติมเคร่ืองหน่ึง โทรศัพทเพ่ิมเติมเคร่ืองอ่ืนและDesk phone จะหยุดเสียงกร่ิง
และตัดการเชื่อมตอ ขอความแสดงสายที่ไมไดรับจะปรากฏบนโทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องอื่นๆ

• คุณสามารถรับสายในโทรศัพทเพิ่มเติม และสลับการโทรไปยัง Desk phone ซึ่งใชสายรวมกัน ในกรณีนี้
Desk phone ที่ใชสายเดียวกันจะแสดงขอความ Remote In Use

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เคลื่อนที่ เพื่อแสดงสถานะปลายทางระยะไกลในปจจุบัน (เปดใชหรือปดใช)
ขั้นตอน 2 กด เลือก เพื่อเปลี่ยนสถานะ

ยายการโทรจาก Desk phone ไปยังโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถยายการโทรจาก Desk phone ไปยังโทรศัพทมือถือได การโทรนี้ยังคงเชื่อมตอกับสายของ Desk
phoneทําใหคุณไมสามารถใชสายนั้นกับการโทรอื่นได สายนั้นจะอยูในสถานะใชงานจนกระทั่งสิ้นสุดการโทร

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เคลื่อนที่
ขั้นตอน 2 กด เลือก เพื่อสงการโทรไปยังโทรศัพทมือถือ
ขั้นตอน 3 รับสายที่ใชงานบนโทรศัพทมือถือของคุณ

ยายการโทรจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
คุณสามารถยายสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone การโทรนั้นยังคงเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือของคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร
ขั้นตอน 2 กดสายบน Desk phone ภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อสนทนาตอไดจาก Desk phone
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ บนโทรศัพทสําหรับการประชุมของคุณภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อโทรตอไดจาก desk phone

โอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
คุณสามารถโอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone

รับลิงกการเขาถึงจากผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 บนโทรศัพทมือถือ ใหปอนรหัสเขาถึงสําหรับคุณสมบัติการสงผานสัญญาณ
ขั้นตอน 2 วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ บน Desk phone ภายใน 10 วินาที และเริ่มการสนทนาไดจาก Desk phone

ขอความเสียง
คุณสามารถเขาถึงขอความเสียงโดยตรงจากโทรศัพท ผูดูแลระบบตองต้ังคาบัญชีขอความเสียงและต้ังคาโทรศัพท
ของคุณกอนที่คุณจะเขาถึงระบบขอความเสียงได

ปุม ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง

Softkey ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง

ถาโทรศัพทสําหรับการประชุมเปนโทรศัพทที่ใชรวมกันที่ใชในหองประชุม Softkey ขอความ อาจไมแสดงหมายเหตุ

เมื่อคุณไมอยูโตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ ผูดูแลระบบ
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทภายนอกของระบบขอความเสียงแกคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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เอกสารนี้มีขอมูลขอความเสียงอยางจํากัดเนื่องจากขอความเสียงไมใชสวนหนึ่งของโทรศัพทของคุณ หากเปน
สวนประกอบที่แยกตางหากมาพรอมกับเซิรฟเวอรและเฟรมแวรที่ซื้อโดยบริษัทของคุณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การตั้งคาและการใชขอความเสียงของคุณ โปรดดู คูมือผูใชสําหรับอินเทอรเฟซของโทรศัพท Cisco Unity
Connection ที่ https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/
products-user-guide-list.html

หมายเหตุ

สัญญาณบงบอกขอความเสียง
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม ใหมองหาสัญญาณตอไปนี:้

• แถบไฟบนหูโทรศัพทเปนสีแดงคงที่

• แถบไฟแสดงสายที่ไมไดรับและขอความเสียงจะแสดงบนหนาจอของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99
รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ

และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณเสียงจากหูโทรศัพท ชุดหูฟง หรือสปกเกอรโฟนเม่ือคุณใชสายโทรศัพท สัญญาณ
เสียงนี้จะทํางานเฉพาะสาย ซึ่งคุณจะไดยินเฉพาะเมื่อคุณใชสายที่มีขอความเสียง

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบขอความเสียงปจจุบันของคุณหรือฟงขอความเกาของคุณไดอีกครั้ง

กอนเริ่มตนภารกิจ

ระบบขอความเสียงแตละระบบจะแตกตางกันไป ดังนั้นใหตรวจสอบกับผูดูแลระบบหรือแผนก IT เพื่อดูวาบริษัท
ของคุณใชระบบใด สวนนี้มีไวสําหรับ Cisco Unity Connection เพราะลูกคา Cisco สวนใหญใชผลิตภัณฑนั้น
สําหรับระบบขอความเสียง แตบริษัทของคุณอาจใชผลิตภัณฑอื่น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาคุณมีมากกวาหนึ่งสาย กดปุมสายที่เหมาะสม

ขั้นตอน 2 กด ขอความ
ขั้นตอน 3 กด ขอความ
ขั้นตอน 4 ทําตามคําแนะนําเสียง

Visual Voicemail
Visual Voicemail เปนทางเลือกนอกเหนือจากขอความเสียงที่คุณอาจใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบขอความเสียง
ของคุณ โดยคุณจะใชหนาจอโทรศัพทเพื่อทํางานกับขอความ แทนที่จะตอบสนองขอความแจงที่เปนเสียง คุณ
สามารถดูรายการขอความและเปดขอความเสียงได และสามารถเขียน ตอบ สงตอ และลบขอความได

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คุณอาจสามารถเขาถึงขอความเสียงแบบเสียงไดดวยการเลือกกลองจดหมายเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบขอความ
เสียงของคุณ ใชคุณลักษณะน้ีถาคุณทํางานกับขอความแจงแบบเสียงเปนบางโอกาสแตมีการต้ังคาการแจงดวย
ภาพเปนคาเริ่มตน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู คูมือเริ่มตนฉบับยอสําหรับ Visual Voicemail for Unity Connection ที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถรับขอความสียงไดโดยไมตองดูรายการขอความ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีที่ผูดูแลระบบตั้งคาโทรศัพทของ
คุณ ตัวเลือกนี้มีประโยชนถาคุณตองการใชรายการขอความเสียง แตบางครั้งเขาถึงขอความโดยไมมีขอความ
แจงแบบภาพ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในหนาจอ ใหกด Softkey เสียง
ขั้นตอน 2 เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับขอความเสียง

โอนสายไปยังระบบฝากขอความ
คุณสามารถโอนสายไปยังผูจัดการของคุณโดยตรง หรือไปยังระบบฝากขอความของเพื่อนรวมงาน นี่เปนวิธีที่
สะดวกสําหรับผูโทรในการฝากขอความ แตไมรบกวนผูอื่นในสํานักงาน

กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบตองต้ังคาระบบโทรศัพทของคุณดังน้ันคํานําหนา* ท่ีอยูหนาสวนขยายหมายถึงโอนสายไปยังระบบ
ฝากขอความโดยตรง

ทราบหมายเลขภายในของเพื่อนรวมงานของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โอนสาย
ขั้นตอน 2 ปอน * ตามดวยหมายเลขภายในของบุคคล

ขั้นตอน 3 กด โอนสาย
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บ ท ท ี ่ 3
ผูติดตอ

• ไดเร็กทอรีบริษัท, ในหนาที่ 87
• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, ในหนาที่ 87
• Cisco Web Dialer, ในหนาที่ 91

ไดเร็กทอรีบริษัท
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย ผูดูแลระบบเปนผูตั้ง
คาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

โทรหาผูติดตอในไดเร็กทอรีบริษัท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 เลือก ไดเร็กทอรีบริษัท
ขั้นตอน 4 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 5 ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง
ขั้นตอน 6 เลือกผูติดตอและกด โทรออก

ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลเพ่ือเก็บขอมูลผูติดตอสําหรับเพ่ือนครอบครัว และเพ่ือนรวมงาน คุณสามารถเพ่ิมผูติดตอ
ของคุณเองในไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณสามารถเพิ่ม speed-dial code พิเศษสําหรับผูที่คุณโทรบอย

คุณสามารถตั้งคาไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทหรือจาก Self Care Portal ใชโทรศัพทของคุณเพื่อกําหนด
speed-dial code ในรายการของไดเร็กทอรี
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หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล
กอนเริ่มตนภารกิจ

กอนท่ีคุณจะลงช่ือเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณจะตองมีรหัสผูใชและ PIN โปรดติดตอผูดูแลระบบถาไมทราบ
ขอมูลนี้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 ปอนรหัสผูใชและ PIN จากนั้นกด สง
ขั้นตอน 5 ในการออกจากระบบ ใหเลือก ล็อกเอาต กด เลือก จากนั้นกด ตกลง

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล แลวกด สง
ขั้นตอน 5 กด ใหม
ขั้นตอน 6 ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน
ขั้นตอน 7 กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
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ขั้นตอน 4 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 5 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 6 ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง

โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล และคนหารายการ
ขั้นตอน 5 เลือกรายการในสมุดที่อยูสวนบุคคลที่ตองการหมุนหมายเลข
ขั้นตอน 6 เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ
รหัสโทรเร็วชวยใหการโทรหาผูติดตอทําไดงายขึ้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 5 เลือกเกณฑการคนหา
ขั้นตอน 6 ปอนขอมูลเกณฑการคนหาและกด สง
ขั้นตอน 7 เลือกผูติดตอ
ขั้นตอน 8 กด โทรเร็ว
ขั้นตอน 9 เลือกหมายเลขและกด เลือก
ขั้นตอน 10 เลื่อนไปยังดัชนีโทรเร็วที่ยังไมไดระบุ และกด สง

หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรออกดวยปุมโทรเร็ว, ในหนาที่ 51
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โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และเลื่อนไปที่รหัสโทรเร็ว
ขั้นตอน 5 เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ
ขั้นตอน 5 กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข
ขั้นตอน 6 แกไขขอมูลรายการ
ขั้นตอน 7 กด โทรศัพท เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 8 กด อัพเดต

นํารายชื่อผูติดตอออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ
ขั้นตอน 5 กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข จากนั้น ลบ
ขั้นตอน 6 กด OK เพื่อยืนยันการลบ
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ลบรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 2 กด ผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ขั้นตอน 4 เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และคนหารหัสโทรเร็ว
ขั้นตอน 5 เลือกรหัสที่ตองการและกด เอาออก
ขั้นตอน 6 เลือกดัชนีและกด เอาออก

Cisco Web Dialer
คุณสามารถใช Cisco Web Dialer, เว็บเบราวเซอร และโทรศัพท IP ของ Cisco เพื่อโทรออกจากเว็บและแอปพลิ
เคชันเดสกท็อป ใชเว็บเบราวเซอรเพื่อไปที่เว็บไซตหรือไดเร็กทอรีของบริษัท จากนั้นคลิกหมายเลขโทรศัพทที่
เปนไฮเปอรลิงกเพื่อเริ่มตนการโทร

คุณจะตองมีรหัสผูใชและรหัสผานเพ่ือท่ีจะโทร ผูดูแลระบบสามารถใหขอมูลน้ีแกคุณ ผูท่ีใชคร้ังแรกจะตองกําหนด
คาการกําหนดลักษณะกอนที่จะโทร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร “Cisco Web Dialer” ใน https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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บ ท ท ี ่ 4
การโทรลาสุด

• รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 93
• ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 93
• โทรกลับการโทรลาสุด, ในหนาที่ 94
• ลางรายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 94
• ลบรายการบันทึกการใชสาย , ในหนาที่ 94

รายการการโทรลาสุด
ใชรายการลาสุดเพื่อดูการโทรถึงบุคคลและกลุมการโทรลาสุด 150 สาย

ถารายการลาสุดถึงขนาดสูงสุด รายการใหมถัดไปนี้จะเขียนทับรายการที่เกาที่สุดในรายการ

การโทรในรายการลาสุดจะจัดกลุมไว ถาเปนการโทรออกและรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน สายท่ี
ไมไดรับจากหมายเลขเดียวกันก็จะจัดกลุมอยูดวยกัน

ถาคุณใชกลุมวนสาย โปรดทราบดังตอไปนี:้

• หากโทรศัพทของคุณเปนสวนหนึ่งของกลุมวนสายที่ออกอากาศ สายที่รับโดยสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุมวน
สายจะแสดงในประวัติการโทรของคุณเปนสายที่ไดรับ

• ในรายการประวัติของสายที่ไดรับ คุณจะมองเห็นขอความกลุมวนสายตามดวยหมายเลขกลุมหรือชื่อของ
กลุมวนสาย การปรับปรุงนี้จะชวยใหคุณสามารถระบุสายของกลุมวนสาย

ดูการโทรลาสุดของคุณ
ตรวจสอบวาใครโทรหาคุณลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด

เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น
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ขั้นตอน 3 ถาคุณมีสายมากกวาหนึ่ง เลือกสายที่จะดู

ถากําหนดคาสองสายในโทรศัพทดวยหมายเลขเดียวกันสายท่ีรับเทาน้ันท่ีจะแสดงรายการการโทรในประวัติการ
โทร

โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรหาคนที่เคยโทรหาคุณกอนหนานี้ไดโดยงาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 เลือกหมายเลขที่คุณตองการหมุนหมายเลข
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) กด EditDial เพื่อแกไขหมายเลข
ขั้นตอน 6 กด โทร

ลางรายการการโทรลาสุด
คุณสามารถลางขอมูลรายการสายลาสุดบนโทรศัพทของคุณได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 กด ลาง
ขั้นตอน 5 กด ลบ

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถแกไขรายการลาสุดเพื่อลบสายหนึ่งออกจากประวัติของคุณ ซึ่งจะรักษาขอมูลการติดตอที่สําคัญไว
เนื่องจากรายการลาสุดเก็บการโทรไดเพียง 150 รายการแรกเทานั้น
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ
ขั้นตอน 4 ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุมการโทรที่ตองการลบ
ขั้นตอน 5 กด ลบ
ขั้นตอน 6 กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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บ ท ท ี ่ 5
แอปพลิเคชัน

• แอปพลิเคชันที่ใชได, ในหนาที่ 97
• ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 97
• สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน, ในหนาที่ 97
• ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 98

แอปพลิเคชันที่ใชได
โทรศัพทของ Cisco ไมไดรวมแอปพลิเคชันเหลานี้มาใหโดยคาเริ่มตน แตบริษัทของคุณอาจเพิ่มแอปพลิเคชัน
ตางๆ มาให เชน สภาพอากาศ ขอมูลหุน ขาวสารบริษัท รายการสิ่งที่ตองทํา หรือขอมูลและบริการที่คลายกัน

ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
คุณสามารถดูวามีแอปพลิเคชันใดที่เปดไวบาง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด การตั้งคา
ขั้นตอน 3 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 4 กด ออก

สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด การตั้งคา
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ขั้นตอน 3 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 4 เลือกแอปพลิเคชันที่กําลังทํางานและกด สลับไปยัง เพื่อเปดและใชแอปพลิเคชันที่เลือกไว
ขั้นตอน 5 กด ออก

ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 กด การตั้งคา
ขั้นตอน 3 เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 4 เลือกแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู และกด ปดแอปฯ เพื่อปดแอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 5 กด ปด จากนั้นกด ออก
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บ ท ท ี ่ 6
การตั้งคา

• เมนูการตั้งคา, ในหนาที่ 99
• ปรับความดังระหวางการโทร, ในหนาที่ 105
• ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 106
• ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท, ในหนาที่ 106

เมนูการตั้งคา
คุณสามารถควบคุมคาแอตทริบิวตและคุณสมบัติบางอยางบนโทรศัพทไดจากเมนู การตั้งคา

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง
ผูดูแลระบบของคุณอาจอนุญาตใหคุณเปลี่ยนรูปพื้นหลังหรือภาพพื้นหลังของโทรศัพท

รูปพื้นหลังไดรับการรองรับทั้งบนโทรศัพท IP ของ Cisco และโมดูลสวนขยายคียของคุณ หากคุณมีภาพแนบมา
กับโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 ไปที่ การตั้งคา > รูปพื้นหลัง
ขั้นตอน 3 เลือกตัวเลือกรูปพื้นหลังและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด พรีวิว เพื่อดูรูปพื้นหลังบนหนาจอโทรศัพท
• กด ตั้งคา เพื่อใชรูปพื้นหลังกับโทรศัพท

ขั้นตอน 4 กด ออก

เปลี่ยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่โทรศัพทใชสําหรับสายเรียกเขา
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลือก การตั้งคา > การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่ง

ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 เลือก การตั้งคา > เสียงกริ่ง
ขั้นตอน 4 เลือกคูสาย
ขั้นตอน 5 เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน เพื่อฟงเสียงตัวอยาง
ขั้นตอน 6 กด ตั้งคา เพื่อใช ringtone

ปรับความสวางของหนาจอ
คุณสามารถปรับความสวางของหนาจอโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความสวาง
ขั้นตอน 3 กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง
ขั้นตอน 4 กด บันทึก

ปรับความคม
คุณสามารถเปลี่ยนคอนทราสตของหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811 เพื่อใหอานงายขึ้น

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความคม
ขั้นตอน 3 เลือก คอนทราสต
ขั้นตอน 4 กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มคอนทราสต
ขั้นตอน 5 กด บันทึก เพื่อบันทึกความคม
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เปลี่ยนขนาดฟอนต
คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนตของโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น แตถาคุณเพิ่มขนาดฟอนต ขอความบางอยาง
อาจถูกตัดออก

ขนาดฟอนตมีผลกับปายกํากับตอไปนี:้

• หนาจอการโทร (ชื่อผูโทรและปายกํากับปุมคุณลักษณะ)

• ชื่อผูโทรใน ลาสุด

• ปายกํากับสายในหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ขนาดฟอนต
ขั้นตอน 3 เลือกขนาดฟอนตและกด ตั้งคา
ขั้นตอน 4 กด ออก เพื่อกลับสูหนาตาง แอปพลิเคชัน

เปลี่ยนชื่อโทรศัพท
คุณสามารถเปล่ียนช่ือโทรศัพทจากช่ือเร่ิมตน อุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณจะแสดงช่ือน้ีเม่ือคุณจับคูอุปกรณเคล่ือนท่ี
เขากับ Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ชื่อโทรศัพท
ขั้นตอน 3 ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนชื่อ
ขั้นตอน 4 กด ใช
ขั้นตอน 5 กด ออก

การตั้งคาวิดีโอ
ถาคุณมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะมีการตั้งคาเพื่อควบคุมวิดีโอ

ปรับความสวางของวิดีโอ
ถาแสงสวางในสํานักงานทําใหคุณเห็นวิดีโอไมชัด คุณสามารถปรับความสวางได
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร

ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > การรับแสง
ขั้นตอน 4 กดแถบนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง
ขั้นตอน 5 กด บันทึก

ปรับแบนดวิธของวิดีโอ
ระหวางการโทรวิดีโอ วิดีโอของคุณอาจหยุดหรือชากวาเสียง เวลาที่ลาชานี้มักจะเกิดจากเครือขายไมวาง

โดยคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะเลือกการตั้งคาแบนดวิธที่ทําใหความตองการของเครือขายเสียงและวิดีโอ
สมดุลกัน ถาคุณพบความลาชาของวิดีโอบอย คุณสามารถเลือกแบนดวิธคงที่ เราขอแนะนําใหคุณเริ่มจากการ
ตั้งคาตํ่าสุด และเพิ่มการตั้งคาเฉพาะเมื่อความลาชาของวิดีโอยังไมหายไป

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > แบนดวิธ
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคาแบนดวิธ
ขั้นตอน 4 กด บันทึก เพื่อบันทึกแบนดวิธ

ดูการโทรวิดีโอในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถดูสวนวิดีโอของการโทรทางคอมพิวเตอรแทนที่จะดูทางหนาจอของโทรศัพท สวนของเสียงในการ
โทรจะยังคงอยูที่โทรศัพท

คุณไมสามารถใชความสามารถวิดีโอจากโทรศัพทตั้งโตะบนโทรศัพท หากมีกลองวิดีโอติดตั้งอยู เชน โทรศัพท
IP ของ Cisco รุน 8845 หรือ 8865

กอนเริ่มตนภารกิจ

เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับพอรต PC ของโทรศัพทเขาดวยกันดวยสายอีเทอรเน็ต และล็อกอินเขาสู Cisco Jabber
สําหรับWindows หรือ Cisco Jabber สําหรับMac โทรศัพทจะตองเชื่อมตอกับการดอินเทอรเฟซเครือขายแรก
(NIC1) ในคอมพิวเตอร

พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปดใชงานเมื่อเปดใชงานWi-Fi บนโทรศัพทของคุณ

คุณตองใช Cisco Media Services Interface (MSI) เวอรชันสุดทาย และผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• Cisco Jabber สําหรับWindows 9.7(5) ขึ้นไป

• Cisco Jabber สําหรับMac 10.8.1 หรือใหมกวา

โปรดติดตอผูดูแลระบบ ถาคุณไมมี Cisco Jabber หรือMSI เวอรชันลาสุด โปรดดูรายการความตองการสําหรับ
ฮารดแวรและซอฟตแวรไดที:่
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• หมายเหตุรุนของ Cisco Jabber สําหรับWindows ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html

• หมายเหตุรุนของ Cisco Jabber สําหรับMac ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > วิดีโอ
ขั้นตอน 3 เลือก วิดีโอผานคอมพิวเตอร
ขั้นตอน 4 เลือก เปด เพื่อเปดใชงานวิดีโอ

ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ
ถาคุณพูดเสียงดัง คุณสามารถต้ังคาโทรศัพทของคุณเพ่ือเตือนใหคุณพูดในระดับความดังท่ีเหมาะสม เม่ือคุณพูด
ดังขึ้น (เกินคาเกณฑที่กําหนดไว) ขอความเตือนจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท เสียงเตือนจะเลน เมื่อคุณพูดดัง
ขึ้นหลังจากเสียงเตือนแรก

คุณควรจะลดเสียงของคุณหรือเลือก ละเวน เมื่อตองการยกเลิกขอความ

ผูดูแลระบบของคุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อปดใชงาน คุณจะไมเห็นขอความหรือ
รายการนั้นในเมนู การตั้งคา

เมื่อผูดูแลระบบเปดใชงานไว ลดระดับเสียงของคุณจะถูกเปดใชงานโดยคาเริ่มตนบนโทรศัพทของคุณ แตคุณ
สามารถเปดคาได สามารถใชไดกับโทรศัพทและหูฟงเทานั้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 ไปที่ การตั้งคา > ลดระดับเสียงของคุณ
ขั้นตอน 3 กด ปด
ขั้นตอน 4 กด ตกลง บนหนาตางปอปอัพ

เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณลักษณะเสียงตอบรับโดยการกดปุมเลือกบนวงแหวนการนําทางสาม
ครั้ง แตคุณยังสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดจากการตั้งคาความชวยเหลือในการเขาถึงบนโทรศัพทของคุณ

เมื่อเปดใชงานเสียงตอบรับ ใหคุณกดปุม Softkey สองครั้งเพื่อใชหรือกําหนดคาคุณลักษณะ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
103

การตั้งคา
ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html


กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การชวยสําหรับการเขาถึง > เสียงตอบรับ
ขั้นตอน 3 เลือก เปด เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะ
ขั้นตอน 4 เลือก ออก สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา และกลับไปยังแอปพลิเคชัน

หัวขอที่เกี่ยวของ
เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37

ปรับความเร็วเสียง
คุณสามารถปรับแตงความเร็วของเสียงตอบรับหากเร็วเกินไปหรือชาเกินไป ตองเปดใชงานเสียงตอบรับกอน
คุณจึงจะสามารถเลือกความเร็วเสียงได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การชวยสําหรับการเขาถึง > ความเร็วเสียง
ขั้นตอน 3 กดชุดปุมการนําทางขึ้นหรือลงเพื่อนําทาง กด เลือก เพื่อเลือกความเร็ว
ขั้นตอน 4 เลือก บันทึก สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา และกลับไปยังความชวยเหลือในการเขาถึง
ขั้นตอน 5 เลือก ออก สองครั้งเพื่อกลับไปยังแอปพลิเคชัน

หัวขอที่เกี่ยวของ
เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปดไฟ LEDของปุม เลือก เม่ืออยูในโหมดประหยัดพลังงาน วิธีน้ีจะลดการรบกวนสายตาในท่ีทํางาน
ของคุณ

ปุม เลือก อยูตรงกลางชุดปุมการนําทางบนโทรศัพทของคุณ ไฟ LED ของปุม เลือก จะเปดโดยคาเริ่มตนเมื่อคุณ
อยูในโหมดประหยัดพลังงาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ไฟแสดงสถานะการประหยัดพลังงาน
ขั้นตอน 3 กด ปด เพื่อปดไฟ LED
ขั้นตอน 4 ที่หนาตางคําเตือน ใหกดตกลง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ
คุณสามารถเช่ือมโยงหูฟงกับ ID การลงช่ือเขาใชของคุณจากโทรศัพทได การเช่ือมโยงน้ีจะชวยใหคุณใชระบบ
Extension Mobility ได

ถาคุณตองการลบการเชื่อมโยงหูฟงนี้ โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ คุณไมสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงการ
เชื่อมโยงหูฟงจากเมนูโทรศัพท

หากหูฟงกําลังอัพเกรดอยูหรือคุณกําลังใชสายอยู คุณจะไมสามารถทําการเชื่อมโยงได รอจนกวาการอัพเกรด
จะเสร็จสิ้นหรือการโทรเสร็จสิ้น กอนที่คุณจะทําตามขั้นตอนนี้

หมายเหตุ

กอนเริ่มตนภารกิจ

• หูฟง Cisco ซีรีส 500 ตองเชื่อมตอกับโทรศัพทดวย USB หรือสาย Y หรือถูกจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพท
ผาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 Standard Base หรือ หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase

หูฟงCisco รุน 730 ตองเชื่อมตอกับโทรศัพทดวยสายUSB ไมรองรับดองเกิลUSBของ หูฟงCisco รุน 730

• การอัพเกรดเฟรมแวรของหูฟงไมสามารถดําเนินการ

• โทรศัพทตองไมไดใชงานอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใน Desk phone ใหกด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม > หูฟง Cisco > ตั้งคา > เชื่อมโยงผูใช
ขั้นตอน 3 ปอน ID ผูใชและรหัส PIN
ขั้นตอน 4 กด สง

หัวขอที่เกี่ยวของ
ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ, ในหนาที่ 19

ปรับความดังระหวางการโทร
ถาเสียงในหูฟง หูโทรศัพท หรือสปกเกอรโฟนดังเกินไปหรือเบาเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนความดังขณะที่ฟง
ปลายสายได เมื่อคุณเปลี่ยนความดังระหวางการโทร การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับลําโพงที่คุณใชในขณะ
นั้นเทานั้น ตัวอยางเชน ถาคุณปรับความดังขณะที่ใชหูฟง ระดับเสียงของหูโทรศัพทจะไมเปลี่ยน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ความดัง ซายหรือขวาเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ขั้นตอน 2 กด ความดัง ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดังหรือเบาเกินไปเม่ือคุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปล่ียนระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ความดัง ดานขวาหรือซายเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพทเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา

ขั้นตอน 2 กด ความดัง ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังเมื่อโทรศัพทไมใชงาน

ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงขอความไดหลายภาษา ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาภาษาที่โทรศัพทใช หากคุณ
ตองการเปลี่ยนภาษา โปรดติดตอผูดูแลระบบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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บ ท ท ี ่ 7
อุปกรณเสริม

• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107
• ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 109
• ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท, ในหนาที่ 109
• หูฟง, ในหนาที่ 109
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800, ในหนาที่ 140
• ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 145

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชโทรศัพทกับอุปกรณเสริมประเภทตางๆ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟนและลําโพง ตารางในสวนน้ีแสดง
อุปกรณเสริมที่ไดรับการสนับสนุนจากโทรศัพทของคุณ

ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมของ Cisco ที่ใชไดสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 25: อุปกรณเสริมของ Cisco สําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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33322ไมรองรับไมรองรับไมรองรับโมดูลเสริมโมดูลสวน
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8800

ไมรองรับไมรองรับรองรับ

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 3 โมดู
ลของ
ชนิด
เดียวกัน

รองรับ

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 2 โมดู
ลของชนิด
เดียวกัน

รองรับ

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 2 โมดู
ลของชนิด
เดียวกัน

ไมรองรับไมรองรับไมรองรับโมดูลเสริมโมดูลสวน
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8851/
8861
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รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลสวน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลสวน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

ไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับโมดูลเสริมโมดูลสวน
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8865

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับโมดูลเสริมชุดยึดกับผนัง

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับโมดูลเสริมสายล็อค

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับโมดูลเสริมขาตั้ง

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับเคสโทรศัพทเคสซิลิโคน

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับUSBหูฟง Cisco ซี
รีส 520

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับมาตรฐานหูฟง Cisco ซี
รีส 530

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับอะแดป
เตอรUSB

หูฟง Cisco ซี
รีส 530

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับมาตรฐานหูฟง Cisco ซี
รีส 560

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับอะแดป
เตอรUSB

หูฟง Cisco ซี
รีส 560

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับUSBหูฟง Cisco
รุน 730

ไมรองรับรองรับรองรับไมรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับBluetoothหูฟง Cisco
รุน 730

ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมของบริษัทอื่นที่ใชไดสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 26: อุปกรณเสริมของบริษัทอื่นสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับแอนะล็อกชุดหูฟง

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับรองรับแอนะ
ล็อกความ
ถี่กวาง

ชุดหูฟง

ไมรองรับรองรับรองรับไมรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับBluetoothชุดหูฟง

รองรับรองรับรองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับUSBชุดหูฟง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับPC
ภายนอก

ไมโครโฟน

รองรับรองรับรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับPC
ภายนอก

ลําโพง

ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ
สิ่งสําคัญคือคุณตองทราบรุนโทรศัพท เนื่องจากโทรศัพทแตละรุนสนับสนุนชุดของอุปกรณเสริมแตกตางกัน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท
คุณสามารถใชแจ็คหูฟง, Bluetooth หรือพอรต USB เพื่อเชื่อมตอฮารดแวรภายนอกเขากับโทรศัพทของคุณ
โดยคาเริ่มตน รายการอุปกรณเสริมจะประกอบดวยหูฟงแอนะล็อกที่สามารถตั้งคาใหใชงานWideband

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• อุปกรณเสริม
• Bluetooth

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือกอุปกรณเสริมและกด แสดงรายละเอียด
ขั้นตอน 4 กด ออก

หูฟง
มีหูฟง Cisco และบุคคลที่สามหลายรุนสําหรับใชงานบนอุปกรณและโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง Cisco โปรดดูที่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headsets/index.html

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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หัวขอที่เกี่ยวของ
อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107

ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ
ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟงในระดับความดังสูงเปนเวลานานเพื่อปองกันอันตรายตอ
การไดยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟง ใหลดระดับเสียงของลําโพงหูฟงกอนที่คุณจะสวมหูฟง ถาคุณบันทึกใหลดระดับเสียงลง
กอนที่คุณจะถอดหูฟง ระดับเสียงของหูฟงจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟงอีกครั้ง

คํานึงถึงสภาพแวดลอมของคุณ เม่ือคุณใชหูฟง หูฟงอาจปดก้ันเสียงภายนอกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี
ฉุกเฉินหรือในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง อยาใชหูฟงขณะขับรถ อยาวางหูฟงหรือสายหูฟงไวในบริเวณที่ผูคน
หรือสัตวเลี้ยงสามารถสะดุดได คอยดูแลเด็กที่อยูใกลหูฟง หรือหูฟงเสมอ

หูฟง Cisco ซีรีส 500
ชุดหูฟง Cisco มีดังตอไปนี:้

• หูฟง Cisco รุน 521— ชุดหูฟงที่มีหูฟงขางเดียวมาพรอมกับตัวควบคุม USB ในสาย

• หูฟง Cisco รุน 522— ชุดหูฟงที่มีหูฟงสองขางพรอมกับตัวควบคุม USB แบบอินไลน

• หูฟง Cisco รุน 531— ชุดหูฟงที่มีหูฟงขางเดียวสามารถใชเปนชุดหูฟงมาตรฐาน หรือชุดหูฟง USB ที่มี
อะแดปเตอร USB

• หูฟง Cisco รุน 532— ชุดหูฟงที่มีหูฟงสองขางที่สามารถใชเปนชุดหูฟงมาตรฐาน หรือชุดหูฟง USB ที่มี
อะแดปเตอร USB

• หูฟง Cisco รุน 561— ชุดหูฟงไรสายที่มีหูฟงขางเดียวมาพรอมฐานตั้ง

• หูฟง Cisco รุน 562— ชุดหูฟงไรสายที่มีหูฟงสองขางมาพรอมฐานตั้ง

หูฟง Cisco รุน 521 และ 522

หูฟง Cisco รุน 521 และ 522 เปนชุดหูฟงแบบใชสายสองรุนที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับใชกับโทรศัพท IP ของ Cisco
และอุปกรณ หูฟง Cisco รุน 521 มีหูฟงขางเดียวเพื่อการสวมใสไดยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco
รุน 522 มีหูฟงสองขางสําหรับใชในสถานที่ที่มีเสียงดัง

ชุดหูฟงทั้งสองรุนมีตัวเชื่อมตอขนาด 3.5 มม.สําหรับใชงานกับแล็ปท็อปและอุปกรณมือถือ รวมทั้งมีตัวควบคุม
USB แบบอินไลนสําหรับการใชกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ 8865NR ตัว
ควบคุมเปนวิธีรับโทรศัพทแบบงายๆ และสามารถเขาถึงคุณลักษณะโทรศัพทพ้ืนฐาน เชนพักสาย พูดตอ ปดเสียง
และควบคุมความดัง

เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเหลานี้เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 10: หูฟง Cisco รุน 521

รูปที่ 11: หูฟง Cisco รุน 522

หูฟง Cisco รุน 531 และ 532

หูฟงCisco รุน 531 และ 532 สามารถใชเปนหูฟงมาตรฐานกับโทรศัพทตางๆ ได คุณเสียบหูฟงเขากับพอรตหูฟง
โดยใชตัวเชื่อมตอ RJ

อะแดปเตอรUSB ของหูฟง Cisco สามารถใชไดกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ
8865NR อะแดปเตอรแปลงหูฟง Cisco รุน 531 และ 532 เปนชุดหูฟง USB และใหคุณใชคุณลักษณะพิเศษเพิ่ม
บางอยาง ซ่ึงเปนวิธีท่ีสะดวกตอการจัดการการโทร การทดสอบไมโครโฟน และการปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
อัตราขยาย และการตั้งคาเสียงรอบขาง

เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
รูปที่ 12: หูฟง Cisco รุน 531

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 13: หูฟง Cisco รุน 532

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เปนชุดหูฟงไรสายสองรุนที่ไดรับการพัฒนาสําหรับใชในสํานักงานในปจจุบัน หู
ฟง Cisco รุน 561 มีหูฟงขางเดียวเพื่อการสวมใสไดยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco รุน 562 มีหูฟง
สองขางสําหรับใชในสถานที่ที่มีเสียงดัง

หูฟงท้ังสองมาพรอมกับฐานต้ังมาตรฐานหรือMultibase สําหรับชารจหูฟง และการตรวจสอบระดับพลังงานของ
หูฟงดวยจอแสดงผล LED ฐานตั้งทั้งสองยังแสดงสถานะการโทร เชนสายเรียกเขา สายที่ใชอยู และสายที่ปด
เสียง ถาชุดหูฟงของคุณกําลังอัพเกรดเฟรมแวร ไฟ LED จะแสดงความคืบหนาการอัพเกรด

ฐานตั้งเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชตัวเชื่อมตอ USB หรือสาย Y ขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทของคุณและการกําหนด
ลักษณะสวนบุคคลของคุณ สาย Y เสียบเขาพอรต AUX และชุดหูฟงของโทรศัพท

ปลั๊กไฟ AC มีใหเพื่อเชื่อมตอฐานตั้งกับเตารับไฟฟา คุณตองติดตั้งคลิปไฟฟาสําหรับภูมิภาคของคุณกอนที่คุณ
จะสามารถเสียบเขากับอะแดปเตอรไฟฟา

บางครั้งโทนเสียงจะเลนบนหูฟง Cisco รุน 561 หรือ 562 บางโทนเสียงจะเตือนคุณเมื่อคุณมีการดําเนินการ เชน
การกดปุม โทนเสียงอื่นๆ เตือนคุณวา ตองใหความสนใจกับชุดหูฟง เชนเมื่อตองชารจไฟแบตเตอรี่ หรือเมื่อคุณ
อยูหางจากสถานีฐานมากเกินไป

เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.5(1) หรือใหมกวา และไฟล defaultheadsetconfig.json สําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ
562 เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองกับ Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) หรือกอนหนา
รูปที่ 14: หูฟง Cisco รุน 561

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 15: หูฟง Cisco รุน 562

การสนับสนุนหูฟง Cisco ซีรีส 500

โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 มีทั้งขั้วตอแบบ RJ และพอรต USB เพื่อเชื่อมตอกับชุดหูฟง และฐานตั้งกับ
โทรศัพท แตชนิดการเชื่อมตอขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทของคุณ ตารางตอไปนี้อธิบายการเชื่อมตอชุดหูฟงและการ
สนับสนุนรุนโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 27: การสนับสนุนชุดหูฟงของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

หูฟง Cisco ซีรีส 500

รองรับ

(มีตัวควบคุม USB แบบอินไลน)

ไมรองรับหูฟง Cisco รุน 521

หูฟง Cisco รุน 522

รองรับ

(หัวตอ RJ หรือดวยอะแดปเตอร USB)

รองรับ

(หัวตอ RJ)

หูฟง Cisco รุน 531

หูฟง Cisco รุน 532

รองรับ

(สาย Y หรือสาย USB)

รองรับ

(สาย Y)

หูฟง Cisco รุน 561

หูฟง Cisco รุน 562

หัวขอที่เกี่ยวของ
การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131
เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท, ในหนาที่ 126
กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท, ในหนาที่ 128

ปุมและฮารดแวรควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522
ปุมควบคุมของคุณใชสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 16: ตัวควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

ตารางที่ 28: ปุมควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

คําอธิบายชื่อหมายเลข

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟนปุมปดเสียง1

ปรับความดังหูฟงของคุณปุมความดัง2

ใชเพื่อจัดการการโทร:

• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา

• กดคางไวเพื่อวางสาย

• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายท่ีใชงานอยู กดอีกคร้ังเพ่ือเลิกพักสาย

• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขา

โทร3

ปุมและฮารดแวรของอะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco รุน 531 และ 532
อะแดปเตอรของคุณใชสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 17: อะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมของอะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco

ตารางที่ 29: ปุมของ Cisco USB Adapter

คําอธิบายชื่อหมายเลข

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟนปุมปดเสียง1

ปรับความดังหูฟงของคุณปุมความดัง2

ใชในการโทร รับสาย และจัดการการโทรของคุณ:

• กดหนึ่งครั้งเพื่อโทร

• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสาย
เรียกเขา

• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขา

• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู

• กดคางไวเพื่อวางสาย

ปุมโทร3

ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ใชปุมหูฟงของคุณสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 18: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางที่ 30: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

คําอธิบายชื่อหมายเลข

ใชเพื่อเปดและปดหูฟง

กดคางไว 4 วินาทีเพื่อเปดและปดชุดหูฟง

การจัดการสายเรียกเขา และสายท่ีใชงานอยูจะข้ึนอยูกับวาถาคุณ
มีหนึ่งสายหรือหลายสาย

หนึ่งสาย:

• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายท่ีใชงานอยู กดอีกคร้ังเพ่ือเลิกพักสาย

• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

• กดคางไวเพื่อวางสาย

หลายสาย:

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายท่ีใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขาสาย
ที่สอง

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายปจจุบัน กดอีกคร้ังเพ่ือสนทนาตอ หรือ
กดคาง 2 วินาที เพื่อสิ้นสุดการโทรปจจุบัน และสนทนาสายที่
พักไวตอ

• กดคางไวเพื่อสิ้นสุดสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกเขาสาย
อื่น

• กดสองครั้งใชงานสายปจจุบัน และปฏิเสธสายเรียกเขาสายที่
สอง

ปุมเปดปดและปุมโทร1

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คําอธิบายชื่อหมายเลข

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน ปุมปดเสียง บนโทรศัพทจะ
สวางขึ้นเมื่อเปดใชการปดเสียงบนหูฟง

ปุมปดเสียง2

ปรับความดังหูฟงของคุณปุมความดัง3

แสดงสถานะของหูฟง:

• ไฟสีแดงกระพริบ — สายเรียกเขา

• ไฟสีแดงคงที่ — สายที่ใชงาน

• ไฟกะพริบสีขาว — กําลังดําเนินการอัพเกรดเฟรมแวร

LED4

ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 มาพรอมกับฐานตั้งมาตรฐานเพื่อชารจชุดหูฟง จอแสดงผล LED ของฐานตั้งจะ
แสดงระดับแบตเตอร่ีปจจุบัน และสถานะการโทรของคุณนอกจากปุมควบคุมการโทรบนหูฟงแลว คุณยังสามารถ
รับและวางสายเมื่อคุณยกหรือวางหูฟงบนฐาน

การเชื่อมตอระหวางฐานตั้งและชุดหูฟงใช Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
รูปที่ 19: จอแสดงผล LED บนฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางที่ 31: ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

คําอธิบายชื่อหมายเลข

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงLED แสดงสถานะแบตเตอรี่1

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คําอธิบายชื่อหมายเลข

แจงใหทราบถึงสถานะการโทร:

• สายเรียกเขา — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวคงที่

• ปดเสียงการโทร — ไฟสีแดงคงที่

LED สถานะการโทร2

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase
Multibase สามารถเช่ือมตอท่ีมาของสายไดสูงสุดสามสายผานBluetooth, ตัวเช่ือมตอUSBหรือสายYMultibase
สามารถชวยประหยัดอุปกรณ Bluetooth ไดสูงสุดสี่อุปกรณ คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายโดยใชปุมบน
Multibase คุณสามารถใชปุมควบคุมการโทรบนหูฟงเพ่ือรับและวางสาย เม่ือหูฟงของคุณอยูในฐานต้ัง คุณจะรับ
สายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําหูฟงออกจากฐานตั้ง คุณสามารถวางหูฟงกลับไปที่ฐานตั้งเพื่อวางสาย

Multibase มาพรอมกับสายขั้วตอตอไปนี:้

• สาย USB กับ USB: สําหรับการเชื่อมตอโทรศัพท IP ของ Cisco กับ USB

• สาย Y ของ USB: สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ที่ไมมีพอรต USB

• สายMini USB: สําหรับพีซีหรือMac

• สายMini USB กับ USB-C: มีจําหนายแยกตางหากสําหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณMac

รูปที่ 20: LED ของ Multibase

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ตารางตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED multibase ของหูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase

ตารางที่ 32: LED ของ Multibase

คําอธิบายชื่อหมายเลข

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงและสถานะฐานตั้ง:

• ความแรงของแบตเตอร่ีหูฟง—ไฟLEDกะพริบและเปล่ียน
เปนสวางนิ่งขณะแบตเตอรี่ชารจ

• กําลังอัปเดตหูฟง—ไฟLEDกะพริบตามลําดับจากซายไป
ขวา

• หูฟงและฐานตั้งไมจับคูกัน — ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ

• โหมดประหยัดพลังงาน—ไฟ LED ตรงกลางสวางนิ่ง

ฐานต้ังเขาสูโหมดประหยัดพลังงานเม่ือไมมีการเช่ือมตอกับท่ีมา
ของสายหลังจาก 10 นาที

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่1

แจงใหทราบถึงสถานะการโทรของที่มาแตละแหง:

• แหลงที่ใชงานอยู — ไฟสีขาวติดนิ่ง

• สายเรียกเขาจากที่มาที่เลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายเรียกเขาจากที่มาที่ไมไดเลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวติดนิ่ง

• โทรมาจากที่มาที่ไมไดใชงาน—กะพริบสีเขียว

LED สถานะการโทร2

เตือนคุณเมื่อหูฟงของคุณปดเสียงอยูLED สถานะการปดเสียง3

แจงเตือนใหคุณทราบสถานะ Bluetooth:

• จับคูกับที่มาของสาย — ไฟสีขาวติดนิ่ง

• โหมดการจับคู — ไฟกะพริบสีขาว

• คนหาที่มาของสาย — ไฟกะพริบสีขาว

• Bluetooth ปด — LED ดับ

LED สถานะ Bluetooth4

คุณใชปุมควบคุมแหลงที่มาบนฐานเพื่อควบคุมที่มาที่ใชงานอยู ปุมแหลงที่มาแตละปุมจะตรงกับการเชื่อมตอ
เฉพาะบนMultibase

แมวาคุณจะเช่ือมตอกับท่ีมาแลว LED ก็อาจจะไมสวาง LED ของท่ีมาจะสวางเฉพาะเม่ือเลือกท่ีมาน้ัน หรือมีสาย
ที่ใชงานอยู เชน คุณอาจเชื่อมตอกับโทรศัพท IP ของ Cisco, คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือผาน Bluetooth
อยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม LEDของท่ีมาท่ีเก่ียวของจะติดสวางเม่ือถูกเลือก มีสายท่ีใชงานอยู หรือมีสายเรียก
เขาเทานั้น กดปุมที่มาเพื่อตรวจสอบวาที่มานั้นเชื่อมตออยางเหมาะสมLEDของที่มากะพริบสามครั้งถาไมมีการ
เชื่อมตอ

คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายที่ใชงานได

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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พักสายท่ีใชงานกอนคุณเปล่ียนเปนท่ีมาของสายอ่ืน การโทรบนท่ีมาของสายหน่ึงจะไมพักสายโดยอัตโนมัติเม่ือ
คุณสลับไปยังที่มาของสายอื่น

หมายเหตุ

ตารางตอไปนี้แสดงไอคอนที่มาของMultibase และการเชื่อมตอที่สอดคลองกัน

ตารางที่ 33: คอนโซลที่มาของ Multibase

การเชื่อมตอไอคอนฐานแหลงที่มา

สาย USB กับ USB หรือสาย Y

ไอคอน Desk phone ตรงกับพอรต
USBกลางท่ีดานหลังของMultibase
ใชสําหรับการเชื่อมตอกับโทรศัพท
IP ของ Cisco แตจะทํางานไดอยาง
ถูกตองกับอุปกรณการโทรที่เขากัน
ได

Desk Phone

สายMicro-USB

ไอคอนแล็ปท็อปตรงกับพอรต
Micro-USB ที่พบตรงดานหลังของ
Multibase พอรตMicro-USB ใช
สําหรับการเช่ือมตอกับแล็ปท็อปหรือ
คอมพิวเตอรเดสกท็อป

แล็ปท็อป

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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การเชื่อมตอไอคอนฐานแหลงที่มา

ไอคอนโทรศัพทมือถือตรงกับการ
เชื่อมตอ Bluetooth ที่พบที่ดานหลัง
ของฐานต้ัง ขณะท่ีไอคอนแสดงเปน
โทรศัพทมือถือ ฐานต้ังจะเช่ือมตอกับ
อุปกรณการโทรดวย Bluetooth ที่
เขากันได

Multibaseสามารถชวยประหยัดและ
จดจําอุปกรณการโทรดวยBluetooth
ไดสูงสุดสี่อุปกรณ

ถาคุณกําลังฟงเพลงผานที่มา
Bluetooth เพลงจะหยุดชั่วคราวเมื่อ
คุณวางหูฟงบนฐาน

มือถือ

หูฟง Cisco ซีรีส 700
หูฟง Cisco รุน 730 เปนหูฟงไรสายที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth เพื่อจับคูกับ Cisco soft clients และโทรศัพท IP
ของCiscoหูฟงมีความสามารถควบคุมการโทรและการเลนเพลงที่ครบถวนนอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวนที่
มีประสิทธิภาพและระบบการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงแวดลอมสําหรับการใชงานในสภาพแวดลอมสํานักงาน
ที่วุนวาย

หูฟง Cisco รุน 730 มาพรอมกับอะแดปเตอร USB Bluetooth สําหรับใชกับอุปกรณที่ไมมีโซลูชัน Bluetooth ที่
เชื่อถือได นอกจากนี้ หูฟงยังสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่มีสายเคเบิล USB-C ตอกับ USB-A ใหมาดวย สาย
เคเบิล USB-C ยังทําหนาที่เปนสายชารจและสามารถเชื่อมตอกับอะแดปเตอร USB ที่มีไฟได นอกจากนี้ สาย
เคเบิลUSB-C ยังสามารถเสียบเขากับพอรตUSBของโทรศัพทเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ รวมถึงการ
ควบคุมการโทร การปรับแตงและการตั้งคาภายใน และการอัพเกรดเฟรมแวร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด:ู https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headset-700-
series/index.html

หูฟง Cisco รุน 730 ปุมและฮารดแวร
ใชปุมหูฟงของคุณสําหรับคุณสมบัติตางๆ จํานวนมาก สวนครอบหูฟงแตละชิ้นมีปุมและฟงกชันที่แตกตางกัน
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รูปที่ 21: ดานซายและขวาของ หูฟง Cisco รุน 730

ตารางที่ 34: หูฟง Cisco รุน 730ปุม

คําอธิบายชื่อหมายเลขคํา
บรรยาย
ภาพ

ขามไปขางหนาและยอนกลับไปยังแทร็กเพลง ใชได
เฉพาะเม่ือคุณมีชุดหูฟงท่ีจับคูกับอุปกรณท่ีสามารถเลน
เพลงไดเทานั้น

ขามแทร็กเพลง

อยูดานขวาและซายของสวนครอบหูฟง
ดานขวา

1

สวิตช 3 ตําแหนง:

• AMB: เลื่อนไปยังดานบนเพื่อเปดใชงานโหมด
แวดลอม

• ไมมีโหมดแวดลอมหรือการตัดเสียงรบกวน:
ตําแหนงกึ่งกลาง

• NC: เล่ือนไปท่ีดานลางเพ่ือเปดใชงานการตัดเสียง
รบกวน

ปุม AMB และ NC

ปุมน้ีจะอยูท่ีดานหลังของสวนครอบหูฟง
ดานขวา

2

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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คําอธิบายชื่อหมายเลขคํา
บรรยาย
ภาพ

กดเพ่ือเลนหรือหยุดเพลงของคุณช่ัวคราว ใชไดเฉพาะ
เมื่อคุณมีชุดหูฟงที่จับคูกับอุปกรณที่สามารถเลนเพลง
ไดเทานั้น

หยุดชั่วคราวและเลน

อยูตรงกลางของสวนครอบหูฟงดานขวา
และมีเครื่องหมายจุดกํากับอยู

3

แสดงเปนสีแดงเมื่อคุณอยูในสายหรือถาคุณกดปุมปด
เสียงบนหูฟงเมื่อคุณไมไดใชสาย

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED นี้ตั้งอยูบนดานหนาของสวน
ครอบหูทั้งดานขวาและดานซาย

4

กดดานบนหรือดานลางเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงระดับเสียง

อยูดานบนและดานลางของดานหนาสวน
ครอบหูฟงดานขวา

5

ควบคุมฟงกชันการโทรตามสถานะการใชสาย:

• สายเขา

• ตอบรับสาย: กดหนึ่งครั้ง

• ปฏิเสธสาย: กดสองครั้ง

• สายที่ใช

• พักสาย: กดหนึ่งครั้ง

• วางสาย: กดคางไวจนกวาคุณจะไดยินเสียง

ปุมโทร

อยูตรงกลางของสวนครอบหูฟงดานซาย
และมีเครื่องหมายจุดกํากับอยู

6
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คําอธิบายชื่อหมายเลขคํา
บรรยาย
ภาพ

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน

เมื่อปดเสียง ไฟ LED แสดงสถานะจะเปนสีแดงสวาง

และปุมปดเสียง บนโทรศัพทจะสวาง

ปดเสียง

ปุมน้ีอยูดานหนาของสวนครอบหูฟงดาน
ซาย

7

สวิตช 3 ตําแหนง:

• Bluetooth: เลื่อนไปยังดานบนและกดคางไวเพื่อ
จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท

• เปดปด: เลื่อนไปยังตําแหนงกลางเพื่อเปดหูฟง
เลื่อนลงเพื่อปดหูฟง

Bluetooth และปุมเปดปด

อยูดานหลังของสวนครอบหูฟงดานซาย

8

หูฟงของผูผลิตรายอื่น
Cisco ดําเนินการทดสอบภายในกับชุดหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับการใชงานกับโทรศัพท IP ของCiscoทั้งนี้
Cisco ไมไดรับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑจากผูจําหนายชุดหูฟงหรือหูโทรศัพท ตรวจสอบกับผูผลิตหูฟงเพื่อ
ยืนยันวา คุณสามารถใชหูฟงกับโทรศัพท Cisco ของคุณ

ชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยใชพอรตUSB หรือพอรตเสริม ขึ้นอยูกับรุนของชุดหูฟงของคุณ ที่คุณ
ตองปรับการต้ังคาเสียงโทรศัพทของคุณเพ่ือประสบการณฟงเสียงท่ีดีท่ีสุด รวมถึงการต้ังคาเสียงรอบขางของชุด
หูฟง

ถาคุณมีหูฟงของผูผลิตรายอ่ืน และคุณใชการต้ังคาเสียงรอบขางใหมแลว ใหรอหน่ึงนาที แลวรีบูตโทรศัพทเพ่ือ
จัดเก็บการตั้งคาไวในหนวยความจําแฟลช

โทรศัพทจะลดเสียงเบื้องหลังบางสวนที่ไมโครโฟนของชุดหูฟงตรวจจับได คุณสามารถใชชุดหูฟงที่กันเสียง
รบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนเบื้องหลังไดอีกระดับ และปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยรวม

ถาคุณกําลังพิจารณาใชหูฟงของผูผลิตรายอื่น เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดี ตัวอยางเชน
ชุดหูฟงท่ีมีการปองกันสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RF) และความถ่ีเสียง (AF) ท่ีไมพึงประสงค อาจยังคงมีเสียงรบกวน
หรือเสียงสะทอนเกิดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพท
มือถือหรือวิทยุส่ือสาร ฝายท่ีอยูไกล หรือท้ังฝายท่ีอยูไกลและผูใชโทรศัพท IP ของCisco อาจไดยินเสียงฮัมหรือ
เสียงซาได แหลงภายนอกหลายชนิดสามารถสรางเสียงฮัมหรือเสียงซาได ตัวอยางเชน หลอดไฟ มอเตอรไฟฟา
หรือหนาจอคอมพิวเตอรขนาดใหญ

ในบางครั้ง การใช Power Cube หรือ Power Injector อาจชวยลดหรือกําจัดเสียงฮัมได

เน่ืองจากความไมสม่ําเสมอดานสภาพแวดลอมและฮารดแวรในตําแหนงท่ีใชงานโทรศัพท IPของCisco จึงทําให
วิธีแกปญหาสําหรับชุดหูฟงวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับทุกสภาพแวดลอม
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เราขอแนะนําใหลูกคาทดสอบชุดหูฟงในสภาพแวดลอมท่ีจะใชงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการทํางานกอน
ทําการตัดสินใจจัดซื้อเพื่อนําอุปกรณไปใชในระบบขนาดใหญ

คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟงที่เชื่อมตอลาสุดคือชุดหูฟงที่ใชงาน

สําหรับรายการชุดหูฟงท่ีแนะนํา และอุปกรณเสริมดานเสียงอ่ืนๆ โปรดดูท่ีhttp://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

หูฟง Bluetooth
คุณสามารถใชชุดหูฟง Bluetooth ในการโทรได ถาโทรศัพทของคุณสนับสนุน Bluetooth

เมื่อคุณใชชุดหูฟง Bluetooth กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้

• ถาคุณมีทั้งชุดหูฟง Bluetooth และชุดหูฟงมาตรฐานตอกับโทรศัพท ชุดหูฟงจะใชไดเพียงครั้งละหนึ่งชนิด
เทานั้น เมื่อคุณเปดใชชุดหูฟงหนึ่ง อีกชุดหนึ่งจะถูกปดใชงานโดยอัตโนมัติ

• ถาคุณใชชุดหูฟง USB ทั้งชุดหูฟง Bluetooth และแอนะล็อกจะถูกปดใชงาน ถาคุณถอดปลั๊กชุดหูฟง USB
คุณจะตองเปดใชชุดหูฟง Bluetooth หรือชุดหูฟงมาตรฐาน

• เพื่อระยะการใชงาน Bluetooth ที่ไดผลดีที่สุด ใหใชหูฟง Bluetooth ภายในระยะ 10 ฟุต (3 เมตร) จาก
โทรศัพท

• โทรศัพทของคุณสนับสนุนโปรไฟลแฮนดสฟรีของ Bluetooth ถาชุดหูฟง Bluetooth สนับสนุนคุณลักษณะ
เหลานี้ คุณจะสามารถใชชุดหูฟงเพื่อ:

• รับสายเรียกเขา

• วางสาย

• เปลี่ยนระดับเสียงของชุดหูฟงในการโทร

• โทรหมายเลขซํ้า

• ดูรหัสของสายเรียกเขา

• ปฏิเสธสาย

• โอนสาย

• พักสายดวยการตอบรับสายเรียกเขา

• วางสายดวยการตอบรับสายเรียกเขา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารจากผูผลิตชุดหูฟง Bluetooth

หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท, ในหนาที่ 128

คุณภาพเสียง
นอกเหนือจากประสิทธิภาพดานกายภาพ เชิงกล และทางเทคนิคแลว เสียงจากชุดหูฟงนั้นยังตองมีคุณภาพดีทั้ง
สําหรับผูใชชุดหูฟงและคูสนทนา คุณภาพเสียงน้ันข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคลและเราไมสามารถรับประกัน
ประสิทธิภาพหูฟงของผูผลิตรายอ่ืนได อยางไรก็ตาม หูฟงหลายรุนจากผูผลิตหูฟงช้ันนําน้ันไดรับการตอบรับวา
ทํางานไดดีกับโทรศัพท IP ของ Cisco

Cisco ไมแนะนําหรือทดสอบหูฟงของผูผลิตรายอื่นกับผลิตภัณฑของบริษัท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รองรับหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับผลิตภัณฑ Cisco โปรดไปที่เว็บไซตของผูผลิต
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CiscoทดสอบหูฟงCisco กับโทรศัพท IPของCisco สําหรับขอมูลเก่ียวกับหูฟงCisco และการสนับสนุนโทรศัพท
IP ของ Cisco โปรดดูที่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html

หูฟงแบบใชสาย
ชุดหูฟงแบบมีสายทํางานไดกับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท IP ของ Cisco รวมถึงปุมปรับความดังและปุมปด
เสียง ปุมเหลานี้จะปรับความดังของหูฟง และปดเสียงจากไมโครโฟนของชุดหูฟง

เมื่อคุณติดตั้งหูฟงแบบมีสาย ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกดสายเขากับชองในโทรศัพท

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายเคเบิลขอควรระวัง

หูฟงไรสาย
คุณสามารถใชชุดหูฟงไรสายสวนใหญกับโทรศัพทของคุณได โปรดดูรายการชุดหูฟงที่สนับสนุนที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอชุดหูฟงและการใชคุณลักษณะตางๆ จากเอกสารของชุดหูฟงไรสาย

เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท
ชุดหูฟงแบบมีสายแตละชนิด อะแดปเตอร หรือฐานตั้งเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชพอรตอื่น และหัวตอและสาย
เคเบิลชนิดอื่น ชนิดที่พบบอยไดแกหัวตอ RJ, หัวตอ USB และ สาย Y

เชื่อมตอกับชุดหูฟงมาตรฐาน
คุณสามารถใชชุดหูฟงแบบมาตรฐานกับโทรศัพทได ชุดหูฟงมาตรฐานจะตอเขากับแจคหูฟงท่ีอยูดานหลังโทรศัพท
โดยใชหัวตอ RJ
รูปที่ 22: การเชื่อมตอหูฟงมาตรฐาน

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ

ขอควรระวัง
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กระบวนการ

เสียบชุดหูฟงเขากับแจ็คหูฟงที่ดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

เชื่อมตอกับชุดหูฟง USB
เมื่อคุณใชชุดหูฟง USB กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้

• คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟงที่เชื่อมตอลาสุดคือชุดหูฟงที่ใชงาน

• ถาคุณอยูระหวางการโทร และถอดชุดหูฟง USB การสงสัญญาณเสียงจะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ กด
ปุม ลําโพง หรือยกชุดหูฟงเพื่อเปลี่ยนเสียง

โทรศัพทของคุณอาจมีพอรตUSB มากกวาหน่ึงพอรต ข้ึนอยูกับรุนโทรศัพทของคุณ โทรศัพท IP ของCisco รุน
8851 และ 8851NR มีชอง USB หนึ่งชองอยูดานขางของโทรศัพท โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861, 8865 และ
8865NR มีพอรต USB 2 พอรต อยูดานหลังและดานขางของโทรศัพท

คุณอาจตองถอดฝาครอบพลาสติกออกเพื่อเขาถึงพอรต USB ดานขาง

กระบวนการ

เสียงหัวตอชุดหูฟง USB เขาในพอรต USB บนโทรศัพท

เชื่อมตอ Cisco Standard Base กับสาย Y
คุณสามารถเชื่อมตอฐานตั้งมาตรฐานกับโทรศัพทดวยสายY ที่ใหมาดวย แตสาย Y มีหัวตอ RJ สองหัว - หัวตอ
หนึ่งสําหรับอุปกรณเสริม หรือพอรต AUX และอีกหัวตอสําหรับพอรตชุดหูฟง คุณสามารถแยกหัวตอสองหัวได
ดวยขนาด เนื่องจากหัวตอพอรต AUX จะใหญกวาหัวตอพอรตชุดหูฟงเล็กนอย

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียงหัวตอที่เล็กกวาเขากับแจ็กหูฟงที่อยูดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล
ขั้นตอน 2 เสียบสายที่มีขนาดใหญกวาเขากับพอรต AUX ที่อยูติดกับพอรตชุดหูฟง

เชื่อมตอ Multibase กับอุปกรณ Bluetooth
หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เชน โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ฐาน
ของหูฟงปรากฏบนอุปกรณการโทรของคุณเปน หูฟงCiscoตามดวยตัวเลขสามตัวสุดทายบนหมายเลขซีเรียลของ
หูฟง
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คุณสามารถคนหาหมายเลขซีเรียลของหูฟงไดที่มุมขวาลางใตฐานหมายเหตุ

Multibase สามารถจัดเก็บอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูแตกตางกันไดสูงสุดสี่อุปกรณ ถาคุณมีอุปกรณที่จับคูดวย
ครบสี่อุปกรณแลว ฐานตั้งจะแทนที่อุปกรณที่ไมถูกใชงานเปนเวลานานที่สุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุม Bluetooth ที่ดานหลังของฐานสองครั้งเพื่อเริ่มตนการจับคู
ขั้นตอน 2 เลือกหูฟงจากเมนู การตั้งคา บนอุปกรณของคุณ

LED ของ Bluetooth สวางเปนสีขาวเมื่อจับคูสําเร็จ

ตัดการเชื่อมตอ Multibase จากอุปกรณ Bluetooth
คุณสามารถตัดการเชื่อมตอMultibase ของคุณจากอุปกรณการโทรดวย Bluetooth ที่จับคูไว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุม Bluetooth ที่ดานหลังของฐานตั้งหนึ่งครั้ง ไฟ LED อาจใชเวลาสักครูจึงจะปด
ขั้นตอน 2 กดปุม Bluetooth อีกครั้งเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณการโทรเดิมอีกครั้ง

ลบการจับคู Bluetooth ทั้งหมด
คุณสามารถลบการจับคูอุปกรณ Bluetooth ที่บันทึกไวทั้งหมดได

กระบวนการ

กดปุม Bluetooth ทางดานหลังMultibase คางไวสี่วินาทีเพื่อลางคาหนวยความจํา

กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชุดหูฟง คุณอาจตองกําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพทของคุณ

หากคุณมีชุดหูฟง Cisco ที่มีอะแดปเตอร USB ใหทําตามขั้นตอนใน การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟงCisco เพ่ือลบการต้ังคาแบบกําหนดเองของคุณการดําเนินการน้ีคืนคาหูฟงเปนการกําหนด
คาเดิมที่ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาไว

โทรศัพทของคุณตองใชเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3 หรือใหมกวาเพื่อใหคุณลักษณะนี้ทํางานได
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กอนเริ่มตนภารกิจ

เชื่อมตอหูฟงของคุณเขากับโทรศัพท:

• หูฟง Cisco ซีรีส 520: เชื่อมตอกับอะแดปเตอร USB

• หูฟง Cisco ซีรีส 530: เชื่อมตอกับสาย USB

• หูฟง Cisco ซีรีส 560: เชื่อมตอ Standard Base หรือMultibase กับสาย USB หรือสาย Y

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในโทรศัพท ใหกด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม > ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งคา
ขั้นตอน 3 ที่หนาตางคําเตือน เลือก รีเซ็ต

ปรับเสียงสะทอนของหูฟง
เมื่อคุณใชชุดหูฟง คุณอาจไดยินเสียงตนเองในหูฟง ซึ่งเรียกวาเสียงฟดแบ็กหรือเสียงสะทอนของชุดหูฟง คุณ
สามารถควบคุมปริมาณของเสียงสะทอนในโทรศัพทได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > เสียงรอบขางของหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคา

เปดหรือปด Bluetooth

เมื่อบลูทูธใชงานอยู ไอคอน Bluetooth จะปรากฏในสวนหัวของหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 กด เปด หรือ ปด
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เพิ่มชุดหูฟง Bluetooth

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กําหนดใหชุดหูฟง Bluetooth อยูในสถานะคนหาได

ขั้นตอน 2 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 3 เลือก Bluetooth > เพิ่มอุปกรณ Bluetooth

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณเสริมที่คนหาได
ขั้นตอน 4 เลือกชุดหูฟงและกด เชื่อมตอ
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) ถามีขอความแจง ใหปอน PIN สําหรับชุดหูฟง

ตัดการเชื่อมตอหูฟง Bluetooth
คุณควรตัดการเชื่อมตอชุดหูฟง Bluetooth กอนที่จะนําไปใชกับอุปกรณอื่น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกชุดหูฟง Bluetooth
ขั้นตอน 4 กด ตัดการเชื่อมตอ

นําชุดหูฟง Bluetooth ออก
นําชุดหูฟง Bluetooth ออก ถาคุณจะไมใชกับโทรศัพทนี้อีก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกชุดหูฟง Bluetooth และกด ลบ

ตั้งคาชุดหูฟงความถี่กวางมาตรฐาน
คุณสามารถใชชุดหูฟงท่ีสนับสนุนระบบเสียงความถ่ีกวาง ระบบเสียงความถ่ีกวางจะชวยปรับปรงคุณภาพเสียงท่ี
คุณไดยินในชุดหูฟง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
130

อุปกรณเสริม
เพิ่มชุดหูฟง Bluetooth



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟงแอนะล็อก > ตั้งคา
ขั้นตอน 3 กด เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชหรือปดใชความถี่กวางสําหรับชุดหูฟงแอนะล็อก
ขั้นตอน 4 กด กลับ

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทของคุณ
ถาผูดูแลระบบของคุณเปดใชงาน การต้ังคาผูดูแลระบบ ในโทรศัพท IPของCiscoของคุณ คุณสามารถเปดหรือ
ปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสเพื่อเชื่อมตอกับฐาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 การควบคุมฮุคสวิตช
อิเล็กทรอนิกสจะเปดใชงานตามคาเริ่มตน

คุณสมบัตินี้มีใหใชงานบนเฟรมเวอรโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 12.7(1) และใหมกวาหมายเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ในโทรศัพทของคุณ กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > พอรต Aux

ขั้นตอน 3 เลือก เชื่อมตอหูฟง e-hook เพื่อเปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกส

การปรับแตงหูฟง Cisco
หูฟง Cisco ซีรีส 500 บางรุนมีอะแดปเตอร USB ที่ชวยใหคุณสามารถกําหนดการตั้งคาเอง ชุดหูฟงเก็บการตั้ง
คาไวเมื่อคุณสลับโทรศัพท

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาหูฟง หูฟง Cisco รุน 730 ไดเอง ชุดหูฟงเก็บการตั้งคาไวเมื่อคุณสลับโทรศัพท
ปจจุบัน คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาไดเฉพาะเมื่อคุณมีหูฟงที่เชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสายเคเบิลUSB-C
เทานั้น

คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาชุดหูฟงของคุณถาคุณมีหนึ่งในชุดหูฟง Cisco ตอไปนี:้

• หูฟง Cisco รุน 521 และ 522

• หูฟง Cisco รุน 531 และ 532

• หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

• หูฟง Cisco รุน 730

หัวขอที่เกี่ยวของ
หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110
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การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 500

ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม

คุณสามารถปรับเสียงเบสและเสียงแหลมปรับเสียงหูฟง ถาคุณตองการหูฟงใหเนนเสียงเบส ใหปรับไปที่การตั้ง
คาเสียงอบอุน ถาคุณตองการใหมีเสียงแหลมยิ่งขึ้น ใหปรับไปที่การตั้งคาเสียงใส

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > การปรับแตง
ขั้นตอน 4 กดชุดปุมการนําทางไปทางซายหรือขวา เพื่อปรับการปรับแตง

ปรับเสียงรอบขางของลําโพง

เสียงรอบขาง (Sidetone) เปนคําศัพทท่ีใชเม่ือคุณไดยินเสียงของคุณเองในชุดหูฟง บางคนอาจรูสึกเสียสมาธิใน
การไดยินเสียงของตัวเองระหวางการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจตองการทราบวาหูฟงทํางานอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > เสียงรอบขาง
ขั้นตอน 4 กดชุดปุมการนําทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับเสียงรอบขาง
ขั้นตอน 5 เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน

ความดังไมโครโฟนหรือเรียกวาอัตราขยาย และการต้ังคาน้ีควบคุมความดังของเสียงคุณท่ีคนอ่ืนไดยินขณะโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > อัตราขยาย
ขั้นตอน 4 กดชุดปุมการนําทางไปทางซายหรือขวา เพื่อปรับอัตราขยาย
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เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเสียงกริ่งของหูฟงของคุณบนโทรศัพท IP ของ Cisco ที่มีเฟรมแวรโทรศัพทรุน 14.0
หรือใหมกวา การตั้งคาไดรับการบันทึกไวในโทรศัพทแลวและจะใชกับหูฟง Cisco ซีรีส 500 ที่เชื่อมตอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคากริ่ง

โดยคาเริ่มตนแลว โทรศัพทของคุณจะทําตามลักษณะของการตั้งคากริ่งของโทรศัพท เลือก เปด ถาคุณตองการ
ไดยินเสียงกร่ิงโทรศัพททุกคร้ังเม่ือคุณมีสายเรียกเขา ถาคุณเลือก ปด คุณจะไมไดยินเสียงกร่ิงใดๆ ผานหูฟงเม่ือ
มีสายเรียกเขา

ขั้นตอน 4 เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 700

ตั้งระดับการตัดเสียงรบกวนของ หูฟง Cisco รุน 730

ชุดหูฟงของคุณสามารถกรองเสียงพื้นหลังออกไดดวยการตัดเสียงรบกวน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > เสียง > การตัดเสียงรบกวน
ขั้นตอน 4 เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาระดับเสียงรอบขางของ หูฟง Cisco รุน 730

เสียงรอบขาง (Sidetone) เปนคําศัพทท่ีใชเม่ือคุณไดยินเสียงของคุณเองในชุดหูฟง บางคนอาจรูสึกเสียสมาธิใน
การไดยินเสียงของตัวเองระหวางการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจตองการทราบวาหูฟงทํางานอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > เสียง > เสียงรอบขาง
ขั้นตอน 4 เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา
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ตั้งคาอีควอไลเซอร หูฟง Cisco รุน 730

คุณสามารถปรับแตงการผสมของเสียงเบสและเสียงแหลมในเสียงหูฟงของคุณได เลือกจากการตั้งคาเสียงที่
กําหนดไวลวงหนา รวมถึง เสียง เพลง และ ภาพยนตร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > เสียง > อีควอไลเซอร
ขั้นตอน 4 เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาเสียงแจงเตือน หูฟง Cisco รุน 730

คุณสามารถปรับแตงเสียงแจงเตือนดวยเสียงท่ีคุณตองการไดยินในหูฟงของคุณโดยคาเร่ิมตน หูฟงจะเลนเสียง
แจงเตือนเพื่อเตือนใหคุณทราบถึงเหตุการณตางๆ เชน สายเรียกเขา การชารจแบตเตอรี่ และสถานะการเชื่อม
ตอ Bluetooth นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงแจงเตือนของคุณเปนภาษาตางๆ หนึ่งในสิบสองภาษา

เม่ือคุณเปล่ียนภาษาเสียงแจงเตือนของคุณ หูฟงตองดาวนโหลดและติดต้ังไฟลเฟรมแวรท่ีเก่ียวของ รอประมาณ
7-10 นาทีเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > เสียง > เสียงแจงเตือน
ขั้นตอน 4 เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาการตั้งคาทั่วไปของ หูฟง Cisco รุน 730

คุณสามารถกําหนดการตั้งคา หูฟง Cisco รุน 730 ผานเมนูบนโทรศัพท IP ของ Cisco

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือก ตั้งคา > ทั่วไป
ขั้นตอน 4 กําหนดคา
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คําอธิบายตัวเลือกพารามิเตอร

เม่ือเปดใชงานการปดเสียงอัตโนมัติ
คุณจะสามารถถอดหูฟงออกเพ่ือปด
เสียงไมโครโฟนของคุณในการโทร
ได หูฟงของคุณจะยกเลิกการปด
เสียงอัตโนมัติเมื่อคุณใสหูฟงกลับ
เขาไป

เปด, ปด

คาเริ่มตน: เปด

ปดเสียงอัตโนมัติ

เมื่อเปดใชงานการรับสายอัตโนมัติ
คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาเมื่อ
คุณใสหูฟงอยู และคุณยังสามารถ
วางสายเมื่อคุณถอดหูฟงออก

เปด, ปด

คาเริ่มตน: เปด

การรับสายอัตโนมัติ

เมื่อเปดใชการเลนอัตโนมัต/ิหยุด
ช่ัวคราว คุณจะสามารถหยุดพักและ
เลนเพลงไดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ถอดและใสกลับหูฟงของคุณ

เปด, ปด

คาเริ่มตน: เปด

เลนอัตโนมัต/ิหยุดชั่วคราว

เมื่อเปดใชงาน ซิงคสถานะ DND
คุณสามารถกดปุมปดเสียง ปด
เสียง เพื่อเปดและปดไฟ LED
แสดงสถานะเมื่อคุณไมไดใชสาย

เปด, ปด

คามาตรฐาน: ปด

ซิงคสถานะ DND

รีเซ็ตการตั้งคา หูฟง Cisco รุน 730

คุณสามารถรีเซ็ตหูฟงเปนการตั้งคามาตรฐานจากโรงงานได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือก ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งคา
ขั้นตอน 4 กด รีเซ็ต เพื่อยืนยันการทํางาน

ดูรายละเอียดของ หูฟง Cisco รุน 730

คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับหูฟงของคุณได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
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ขั้นตอน 3 กด แสดงรายละเอียด

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเสียงกริ่งของหูฟงของคุณบนโทรศัพท IP ของ Cisco ที่มีเฟรมแวรโทรศัพทรุน 14.0
หรือใหมกวา การตั้งคาไดรับการบันทึกไวในโทรศัพทแลวและจะใชกับหูฟง Cisco ซีรีส 500 ที่เชื่อมตอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคากริ่ง

โดยคาเริ่มตนแลว โทรศัพทของคุณจะทําตามลักษณะของการตั้งคากริ่งของโทรศัพท เลือก เปด ถาคุณตองการ
ไดยินเสียงกร่ิงโทรศัพททุกคร้ังเม่ือคุณมีสายเรียกเขา ถาคุณเลือก ปด คุณจะไมไดยินเสียงกร่ิงใดๆ ผานหูฟงเม่ือ
มีสายเรียกเขา

ขั้นตอน 4 เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

ทดสอบไมโครโฟน
ตรวจสอบไมโครโฟนเมื่อคุณติดตั้งครั้งแรก และกอนที่จะเริ่มการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
ขั้นตอน 3 ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > ทดสอบ
ขั้นตอน 4 กด บันทึก และพูดใสไมโครโฟน
ขั้นตอน 5 กด หยุดบันทึก เมื่อคุณพูดจบ
ขั้นตอน 6 กด เลน เพื่อตรวจสอบการบันทึกการทดสอบของคุณ

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP ของ Cisco
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรหูฟงของคุณบนโทรศัพท IPของCisco ท่ีสนับสนุน ในระหวางการอัปเกรดเฟรมแวรหู
ฟง คุณสามารถดูความคืบหนาไดในหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอหูฟงของคุณกับโทรศัพท IP ของ Cisco

คุณสามารถอัปเกรด หูฟง Cisco รุน 730 บนโทรศัพท IP ผานสาย USB เทานั้นหมายเหตุ
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ขั้นตอน 2 ถาหูฟงไมเร่ิมตนการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ใหรีสตารทโทรศัพท โทรศัพทดาวนโหลดไฟลหูฟงเวอรชันลาสุด เม่ือ
โทรศัพทรีสตารท และอัปโหลดไฟลไปยังหูฟง

สลับชุดหูฟงขณะใชสาย
เมื่อคุณเชื่อมตอชุดหูฟงหลายตัวกับโทรศัพท คุณจะสามารถสลับระหวางชุดหูฟงในระหวางใชสายดวยการกด
ปุม หูฟง บนโทรศัพท แมวาโทรศัพทจะเช่ือมตออยูกับอุปกรณหลายเคร่ือง คุณจะเห็นชุดหูฟงท่ีเฉพาะเจาะจงถูก
เลือกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการตามลําดับความสําคัญตอไปนี:้

• เมื่อคุณเชื่อมตอเฉพาะหูฟงแอนะล็อกกับโทรศัพท คุณทําใหหูฟงแอนะล็อกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กอนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) หากคุณโทรออก ใหหมุนหมายเลข

แกไขปญหาหูฟง Cisco
ลองขั้นตอนการแกไขปญหาพื้นฐานตอไปนี้หากคุณมีปญหากับหูฟง Cisco ของคุณ

• รีสตารทชุดหูฟง

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายทั้งหมดแลว และทํางานอยางถูกตอง

• ทดสอบหูฟงอื่นกับอุปกรณของคุณเพื่อตรวจสอบวาเปนปญหาที่ชุดหูฟงไรสายของคุณหรือที่อุปกรณของ
คุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาเฟรมแวรของโทรศัพทเปนรุนลาสุดแลว

ยืนยันวาหูฟงของคุณไดลงทะเบียนแลว

กระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการลงทะเบียนชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือไม

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 นําทางไปยัง อุปกรณเสริม เลือก แสดงขอมูล

ชุดหูฟงไมมีเสียง

ปญหา

เสียงเบา หรือไมมีเสียงออกมาจากชุดหูฟง
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โซลูชัน

ตรวจสอบระดับความดังบนชุดหูฟง โดยกดปุมควบคุมความดัง เพื่อปรับระดับเสียง ถาปญหายังคงมีอยู ใชขั้น
ตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 23: ไมมีขั้นตอนการทํางานของเสียง

เสียงไมดี

ปญหา

ชุดหูฟงของคุณทํางาน แตคุณภาพเสียงไมดี

โซลูชัน

ใชขั้นตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 24: เสียงไมดี

ไมโครโฟนไมรับเสียง

ปญหา

คุณไมไดยินเสียงเมื่อใชชุดหูฟง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
138

อุปกรณเสริม
เสียงไมดี



โซลูชัน

• ตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดปดเสียงไมโครโฟนของคุณกดปุมปดเสียงบนชุดหูฟงเพ่ือปดเสียง และเปดเสียง
ไมโครโฟนของคุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวา บูมไมโครโฟนลดลง เพ่ือใหไดยินเสียงไดดีท่ีสุด อยาวางไมโครโฟนของชุดหูฟงหาง
จากหนาของคุณเกิน 1 นิ้วหรือ 2.5 ซม.

• ตรวจสอบใหแนใจวา ชุดหูฟงเสียบเขากับอุปกรณของคุณอยางถูกตอง

• สําหรับ หูฟง Cisco ซีรีส 560 ตรวจสอบวาคุณไมไดนําหูฟงออกหางจากฐานตั้งหูฟงมากเกินไป ชุดหูฟงมี
ระยะที่มีประสิทธิภาพประมาณ 100 ฟุตหรือ 30 เมตร

ชุดหูฟงไมชารจ

ปญหา

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 ไมชารจเมื่อวางยูบนฐานตั้ง

โซลูชัน

• ตรวจสอบวาฐานตั้งของคุณเสียบเขากับแหลงจายไฟที่เชื่อถือได

• ตรวจสอบใหแนใจวา หูฟงของคุณยึดติดกับฐานตั้งอยางถูกตองหรือไม เมื่อหูฟงยึดติดอยางถูกตอง ไฟ
LED จะแสดงสีขาวทึบ เม่ือชารจ ไฟ LED บนฐานต้ังฐานสวางข้ึนตามลําดับจากซายไปขวา เม่ือชารจหูฟง
เต็ม LED ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหาดวงจะแสดงสีขาวทึบ
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รูปที่ 25: การจัดวางตําแหนงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

แบตเตอรี่ของชุดหูฟงที่เก็บคาประจุการชารจ

ปญหา

หูฟงไรสายไมเก็บประจุเต็ม

โซลูชัน

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เก็บประจุการชารจสําหรับใชงานตอเนื่องไดสูงสุด 8 ชั่วโมง ถาแบตเตอรี่ของชุดหู
ฟงเริ่มออน หรือชํารุด โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ Cisco

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800
โมดูลสวนขยายคียใหคุณเพ่ิมเลขหมายท่ีแสดงบนหนาจอหรือปุมต้ังโปรแกรมไดพิเศษกับโทรศัพทของคุณ คุณ
สามารถตั้งคาปุมที่ตั้งโปรแกรมไดเปนปุมสายโทรศัพท ปุมโทรดวน หรือปุมคุณลักษณะของโทรศัพทได

โมดูลสวนขยายไมสนับสนุนการหมุนหมายเลขแบบงาย

มีโมดูลสวนขยายพรอมใช 3 โมดูล:

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IPของCisco รุน 8800—โมดูลหนาจอ LCD เดียว, ปุมสาย 18 ปุม, 2หนา,
กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน
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• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของCisco รุน 8851/8861—โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทดวย
เสียง, ปุมสาย 14 ปุม, 2หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหน่ึงคอลัมนเทาน้ัน ถาคุณอยูในโหมดสายท่ีปรับปรุง
และคุณรับสายโทรศัพททางสายสวนขยายคีย การเตือนสายเขา จะแสดงบนโทรศัพท และCaller ID แสดง
บนสายโมดูลสวนขยาย

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของCisco รุน 8865—โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทวิดีโอ, ปุม
สาย 14 ปุม, 2 หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งคอลัมนเทานั้น ถาคุณอยูในโหมดสายที่ปรับปรุง และ
คุณรับสายโทรศัพททางสายสวนขยายคีย การเตือนสายเขา จะแสดงบนโทรศัพท และ Caller ID แสดงบน
สายโมดูลสวนขยาย

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851/8861 ตองใชเฟรมแวรรุน 12.0(1) หรือใหมกวา และ
Cisco Unified CommunicationsManager 10.5(2)หรือใหมกวาเพ่ือทํางาน สนับสนุนโหมดสายท่ีปรับปรุง (ELM)
บน โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ
Cisco รุน 8865 เทานั้น ELM ไมไดรับการสนับสนุุนบนโมดูลสวนขยาย LCD เดียว

ถาคุณใชโมดูลสวนขยายมากกวาหนึ่งโมดูล โมดูลทั้งหมดตองเปนชนิดเดียวกัน คุณไมสามารถรวมโมดูลสวน
ขยายที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ

เมื่อคุณกําหนดคารูปพื้นหลังบนอุปกรณโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 แตอุปกรณยังแสดงบนโมดูลสวน
ขยายคีย LCD คูของคุณ เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุุนบนโมดูลสวนขยาย LCD เดียว ภาพพื้นหลังที่กําหนด
เองอาจไมไดรับการสนับสนุน

ตารางตอไปน้ีอธิบายจํานวนโมดูลสวนขยายคียท่ีสนับสนุนสําหรับแตละรุนในโทรศัพท IPของCisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 35: การสนับสนุนโมดูลสวนขยายคีย

โมดูลสวนขยายคียแบบ LCD คูที่
สนับสนุน

โมดูลสวนขยายคียแบบ LCD เดียวท่ี
สนับสนุน

รุนของโทรศัพท IP ของ Cisco

2; มี 56 สายหรือปุม2; มี 72 สายหรือปุมโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851
และ 8851NR

3; มี 84 สายหรือปุม3; มี 108 สายหรือปุมโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861

3; มี 84 สายหรือปุม3; มี 108 สายหรือปุมโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865
และ 8865NR

เมื่อตอโมดูลสวนขยายคียหลายชุดเขากับโทรศัพท จะมีการกําหนดเลขที่ตามลําดับที่เชื่อมตอกับโทรศัพท เชน

• โมดูลสวนขยายคีย 1 จะอยูใกลกับโทรศัพทมากที่สุด

• โมดูลสวนขยายคีย 2 จะอยูตรงกลาง

• โมดูลสวนขยายคีย 3 จะอยูหางจากโทรศัพทมากที่สุด

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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รูปที่ 26: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่มีโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สามชุด

รูปที่ 27: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 ที่มีโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 สามชุด

ชองที่ดานขางของโทรศัพทไดรับการออกแบบมาใหใชกับขั้วตอสไปนของโมดูลสวนขยายคียเทานั้น การใส
วัตถุอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย

ขอควรระวัง

เมื่อคุณใชโมดูลสวนขยายคีย โปรดสอบถามผูดูแลระบบเกี่ยวกับความตองการในการจายพลังงาน
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ปุมและฮารดแวรโมดูลสวนขยายคีย
รูปที่ 28: ปุมและฮารดแวรของโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco

ตารางตอไปนี้อธิบายถึงคุณลักษณะตางๆ ของโมดูลสวนขยายคีย

ตารางที่ 36: ปุมและฮารดแวรของโมดูลสวนขยายคีย

หนาจอ LCD—แสดงหมายเลขโทรศัพท หมายเลขการโทรดวน (หรือชื่อหรือปายขอความอื่นๆ)
บริการโทรศัพท หรือคุณลักษณะของโทรศัพทที่ระบุใหกับแตละปุม

ไอคอนที่แสดงสถานะสายจะคลาย (ทั้งรูปลักษณและการใชงาน) กับไอคอนบนโทรศัพทที่ตอกับ
โมดูลสวนขยายคีย

ปุมพรอมไฟสองสวาง - ปุมคูสาย 18 ปุม แตละปุมหรือคูของปุมจะตรงกับหน่ึงสาย (เหมือนในโทรศัพท)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดการทํางาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมด โปรดดูคําอธิบายของโหมด 1 คอลัมน
และ 2 คอลัมนหลังตารางนี้ ไฟที่ใตแตละปุมแสดงสถานะของแตละสายดังนี:้

• ไฟดับ — สายใชงานไดหรือมีการโทรที่เรียกเขาในหนาที่ไมไดเปดใชงาน

• LED ไฟสีเขียวคงที่ — สายมีการใชงานโดยคุณ คุณมีสายที่พักไว หรือมีการโอนสาย

• LED ไฟสีแดงคงที่ — สายมีการใชงานโดยคนอื่น หรือมีคนอื่นกําลังพักสายที่เปนสาย
รวม

• LED ไฟสีเหลืองอําพันคงที่ — สายกําลังเรียกเขา

1
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ปุม Shift - 2 ปุม ปุมสําหรับเพจ 1 มีปายชื่อเปน 1 และปุมสําหรับเพจ 2 มีปายชื่อเปน 2 ไฟในแตละ
ปุมแสดงสถานะของเพจดังนี:้

• ไฟ LED สีเขียวคงที่ — มีการแสดงเพจ

• ไฟดับ —ไมไดแสดงเพจ

• ไฟ LED สีเหลืองอําพันคงที่ — ไมไดแสดงเพจ โดยมีการโทรที่เตือนอยูในหนานั้น
อยางนอยหนึ่งรายการ

2

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโมดูลสวนขยายคียใหแสดงเปนโหมดหนึ่งคอลัมนหรือสองคอลัมน

โหมดหนึ่งคอลัมน

ในโหมดหนึ่งคอลัมน แตละแถวในการแสดงผลจะตรงกับหนึ่งสาย คุณสามารถเขาถึงสายนี้โดยใชปุมทาง
ขวาหรือทางซายก็ได ในการกําหนดคาแบบน้ี โมดูลสวนขยายคียจะแสดงเกาสายในเพจ1 และอีกเกาสาย
บนเพจ 2
รูปที่ 29: โมดูลสวนขยายคียแบบหนึ่งคอลัมน

โหมดสองคอลัมน

ถาคุณใชโมดูลสวนขยายหนาจอ LCD เดียว คุณสามารถตั้งคาโมดูลเปนโหมดสองคอลัมน

ในโหมดสองคอลัมน แตละปุมที่ดานซายและขวาของหนาจอจะไดรับการกําหนดใหหมายเลขโทรศัพท
หมายเลขการโทรดวน (หรือช่ือหรือปายขอความอ่ืนๆ)บริการโทรศัพท หรือคุณลักษณะของโทรศัพทท่ีแตก
ตางกัน ในการกําหนดคานี้ โมดูลสวนขยายคียจะแสดงสูงสุด 18 รายการบนเพจ 1 และสูงสุด 18 รายการ
บนเพจ 2
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รูปที่ 30: โมดูลสวนขยายคียแบบสองคอลัมน

โทรออกในโมดูลสวนขยายคีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายในโมดูลสวนขยายคีย
ขั้นตอน 2 กดหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 ยกหูโทรศัพทของคุณ

ปรับความสวางหนาจอของโมดูลสวนขยายคีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคา > ความสวาง > ความสวาง - โมดูลสวนขยายคีย x โดยที่ x คือหมายเลขของโมดูลสวนขยายคีย
ขั้นตอน 3 กดปุมขวาบนแปนลูกศรเพื่อเพิ่มความสวาง กดปุมซายบนแปนลูกศรเพื่อลดความสวาง
ขั้นตอน 4 กด บันทึก

ฝาซิลิโคน
คุณสามารถใชฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco เพื่อปกปอง Desk phone และหูโทรศัพทของคุณ

เคสใหประโยชนดังตอไปนี:้
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• ไมทําใหเกิดอาการแพ

• ทนทานตอการสึกกรอนจากสารทําความสะอาดนานาชนิด

ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและ
รูปลักษณของเคส

หมายเหตุ

• ลดความเสียหายเมื่อทําหูโทรศัพทตกหรือหลน

สําหรับหมายเลขชิ้นสวนและขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูแผนขอมูลของรุนโทรศัพท คุณสามารถดูแผนขอมูล
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html คุณสามารถดูแผนขอมูลโทรศัพท IPของCisco ซีรีส 7800
ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

ตารางที่ 37: ฝาซิลิโคน

หมายเหตุฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Ciscoโทรศัพท IP ของ Cisco

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
7821 10 ชุด

(CP-7821-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
7821 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-7821-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7821

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
7841 10 ชุด

(CP-7841-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
7841 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-7841-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7841

ฝาซิลิโคนไมได
ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

หมายเหตุ• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 10 ชุด

(CP-88X1-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-88X1-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8811, 8841, 8851, 8851NR,
8861 และ 8861NR
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หมายเหตุฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Ciscoโทรศัพท IP ของ Cisco

ฝาซิลิโคนไมได
ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

หมายเหตุ• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 10 ชุด

(CP-88X5-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-88X5-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8845, 8865 และ 8865NR

• ฝาซิลิโคนสําหรับหูโทรศัพท Desktop
Phone 10 ชุด

(CP-HS-COVER=)

หูโทรศัพทของโทรศัพท IP
ของ Cisco

ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยยืดอายุการใชงานโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณและชวยใหปุมและแปนตัวเลขสะอาดเสมอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จัดตําแหนงโทรศัพทหันเขาหาคุณ
ขั้นตอน 2 ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร
ขั้นตอน 3 วางฝาบนโทรศัพทโดยใหหูโทรศัพทอยูดานซาย
ขั้นตอน 4 ยึดฝาเขากับมุมโดยรอบและดานขางของโทรศัพทใหแนนฝาควรใสไดอยางพอดีกับโทรศัพทโดยไมตองใชแรง

มาก
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ขั้นตอน 5 วางหูโทรศัพทกลับบนแคร

ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยปกปองหูโทรศัพทของคุณจากความเสียหายและชวยลดการแพรกระจายของเชื้อโรค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร
ขั้นตอน 2 ถอดสายออกจากหูโทรศัพท
ขั้นตอน 3 เลื่อนฝาซิลิโคนครอบเหนือหูโทรศัพทจนกระทั่งสวนหูฟงอยูภายในฝาพอดี
ขั้นตอน 4 ดึงฝาครอบปลายอีกดานหนึ่งของหูโทรศัพท

ขั้นตอน 5 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบคลุมทั้งตัวหูโทรศัพทและไมกีดขวางพอรตของสายเคเบิล
ขั้นตอน 6 เชื่อมตอหูโทรศัพทเขากับโทรศัพทและวางลงที่แคร

ทําความสะอาดฝาซิลิโคน
ทําความสะอาดฝาหากคุณกังวลเก่ียวกับฝุนและส่ิงสกปรกการทําความสะอาดเปนประจํายังชวยปองกันการแพร
กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
148

อุปกรณเสริม
ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดฝาซิลิโคนออก
ขั้นตอน 2 ทําความสะอาดฝา

ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและรูปลักษณของเคสหมายเหตุ

ขั้นตอน 3 เช็ดฝาใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท
ขั้นตอน 4 ใสฝากลับไปที่โทรศัพท
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บ ท ท ี ่ 8
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

• ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ, ในหนาที่ 151
• คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด, ในหนาที่ 153
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 159
• เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco, ในหนาที่ 159
• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, ในหนาที่ 159

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเม่ือโทรศัพทมีพลังงานไฟฟา ถาไฟฟาดับ บริการหรือ
บริการติดตอฉุกเฉินจะไมทํางานจนกวาไฟฟาจะกลับมาใชงานไดตามปกติ ถามีเหตุไฟฟาดับ คุณอาจตองรี
เซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการโทรรับบริการฉุกเฉินได

โดเมนการควบคุม
ความถ่ีวิทยุ (RF) สําหรับโทรศัพทน้ีมีการกําหนดคาสําหรับโดเมนการควบคุมท่ีเจาะจง ถาคุณใชโทรศัพทน้ีนอก
โดเมนการควบคุม โทรศัพทจะไมทํางานอยางถูกตอง และคุณอาจละเมิดระเบียบขอบังคับทองถิ่น

สภาพแวดลอมในการดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑน้ีไมใชอุปกรณทางการแพทย และใชชวงความถ่ีซ่ึงไมมีใบอนุญาตและเส่ียงตอการรบกวนจากอุปกรณ
อื่น

อุปกรณภายนอก
เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดีและมีการปองกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) และความถี่เสียง
(AF) ที่ไมพึงประสงค อุปกรณภายนอกรวมถึงชุดหูฟง สายเคเบิล และขั้วตอ

ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือหรือวิทยุสื่อสาร อาจยังคง
มีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได ในกรณีเหลานี้ เราขอแนะนําใหคุณดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• เคลื่อนยายอุปกรณภายนอกออกหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF
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• เดินสายของอุปกรณภายนอกใหหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF

• ใชสายเคเบิลหุมฉนวนสําหรับอุปกรณภายนอก หรือใชสายเคเบิลที่่มีการหุมฉนวนหรือขั้วตอที่ดียิ่งขึ้น

• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณภายนอก

• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสําหรับอุปกรณภายนอก

Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณภายนอก สายเคเบิล และขั้วตอ

สําหรับประเทศในสหภาพยุโรป ใหใชเฉพาะลําโพงภายนอก ไมโครโฟน และชุดหูฟงที่เปนไปตามขอบังคับ
EMC [89/336/EC] อยางสมบูรณเทานั้น

ขอควรระวัง

การทํางานของ Bluetooth Wireless Headset
โทรศัพท IP ของ Cisco สนับสนุนเทคโนโลยีBluetooth คลาส 2 เมื่อหูฟงสนับสนุน Bluetooth Bluetooth ชวยให
สามารถเชื่อมตอแบบไรสายโดยมีแบนดวิธตํ่าภายในชวง 30 ฟุต (10 เมตร) ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยูในระยะ 3
ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไดถึงหาชุด แตระบบจะใชชุดสุดทายที่เชื่อมตอเปนคาเริ่ม
ตน

เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดสัญญาณรบกวน เราขอแนะนําใหคุณเคล่ือนยายอุปกรณ 802.11b/g, อุปกรณBluetooth,
เตาไมโครเวฟ, วัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญออกหางจากหูฟงไรสาย

ชุดหูฟงไรสาย Bluetooth ไมตองอยูในแนวที่สามารถมองเห็นโทรศัพทได อยางไรก็ตาม สิ่งกีดขวางบางอยาง
เชน ผนังหรือประตู และการรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจมีผลกับการเชื่อมตอ

วิธีจายไฟใหกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถจายไฟฟาใหกับโทรศัพทไดดวยวิธีตอไปนี:้

• ใชอะแดปเตอรแปลงไฟที่มาพรอมกับโทรศัพท

• ถาเครือขายของคุณสนับสนุน Power over Ethernet (PoE) คุณสามารถเสียบโทรศัพทของคุณเขากับเครือ
ขาย ตอสายอีเทอรเน็ตเขากับพอรตโทรศัพทอีเทอรเน็ต และเขากับเครือขาย

ถาคุณไมทราบวาเครือขายสนับสนุน PoE หรือไม โปรดสอบถามจากผูดูแลระบบ

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามท่ีลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงและวิดีโอของโทรศัพท และในบางกรณีอาจ
ทําใหสายหลุด ที่มาของการลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจรวมถึง แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมตอไปนี:้

• งานการดูแลระบบ เชน การสแกนพอรตภายในหรือการสแกนดานความปลอดภัย

• การโจมตีที่เกิดขึ้นบนเครือขายของคุณ เชน การโจมตีเพื่อปฏิเสธการใหบริการ

คําเตือน UL
สาย LAN/อีเทอรเน็ต หรือสายอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับอุปกรณไมควรขยายยาวออกนอกอาคาร
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EnergyStar

โทรศัพทตอไปนี้มีใบรับรอง EnergyStar:

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR

โทรศัพทรุนใดๆ ที่ไมไดอยูในรายการขางตนไมไดรับการรับรอง

ฉลากผลิตภัณฑ
ฉลากผลิตภัณฑอยูที่ดานลางของอุปกรณ

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE ตอไปนี้ติดอยูกับอุปกรณและบรรจุภัณฑ

คําแถลงเกี่ยวกับการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุสําหรับสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ไดรับการประเมินและพบวาสอดคลองกับขอกําหนด EU EMF Directive 2014/53/EU
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับสหรัฐอเมริกา
อุปกรณวิทยุ Part 15

อุปกรณวิทยุตามสวนท่ี15 ทํางานในลักษณะท่ีไมมีการรบกวนโดยท่ีอุปกรณอ่ืนทํางานท่ีความถ่ีน้ีการเปล่ียนแปลง
หรือการปรับเปล่ียนใดๆ ตอผลิตภัณฑท่ีไมไดรับการอนุมัติอยางชัดแจงจากCisco รวมถึงการใชเสาอากาศท่ีไม
ใชของ Cisco อาจทําใหสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้เปนโมฆะ

ขอควรระวัง

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับแคนาดา
อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของใบอนุญาต Industry Canada ยกเวนมาตรฐาน RSS การใชงานจะตองเปน
ไปตามเงื่อนไขสองขอ: (1) อุปกรณนี้จะตองไมทําใหเกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณนี้ตองยอมรับการ
รบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจทําใหเกิดการทํางานท่ีไมพึงประสงค อาจไมมีความเปนสวนตัวในการส่ือสาร
เมื่อใชโทรศัพทนี้

ผลิตภัณฑน้ีตรงตามขอมูลจําเพาะดานเทคนิคของ Innovation, Science and EconomicDevelopmentของแคนาดา
ที่เกี่ยวของ

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

คําชี้แจงการไดรับ RF ของแคนาดา
อุปกรณนี้ตรงตามขอจํากัดที่อางอิงโดย ISED RSS-102 R5 เกี่ยวกับการแผคลื่นวิทยุ

อุปกรณของคุณมีตัวสงและตัวรับสัญญาณวิทยุ โดยถูกออกแบบมาเพ่ือไมใหเกินขอจํากัดสําหรับประชาชนท่ัวไป
(ไมมีการควบคุม) สําหรับการแผคลื่นวิทยุ (สนามแมเหล็กไฟฟาคลื่นความถี่วิทย)ุ ตามที่อางอิงใน RSS-102 ซึ่ง
อางถึง Canada Safety Code 6 และมีคาความปลอดภัยที่สําคัญที่ออกแบบมาเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัย
สําหรับทุกคน ไมวาอายุเทาใดหรือสุขภาพเปนอยางไร

ดังนั้นระบบจึงไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานโดยไมใหผูใชตองสัมผัสกับเสาอากาศ ขอแนะนําใหตั้งระบบ
ในตําแหนงท่ีเสาอากาศยังอยูหางจากผูใชในระยะท่ีระบุไวในแนวทางขอบังคับเปนอยางนอย ซ่ึงแนวทางเหลา
นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมตอผูใชหรือผูปฏิบัติงาน

อุปกรณไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในสวนของกระบวนการรับรองคลื่นวิทยุ

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
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radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

คําชี้แจงเกี่ยวกับเรดารพลังงานสูงของแคนาดา
ผูใชควรไดรับแจงใหทราบวาไดมีการจัดสรรเรดารพลังงานสูงใหในฐานะผูใชหลัก (นั่นคือผูใชที่มีลําดับความ
สําคัญ) ในยานความถี่ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดารเหลานี้อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
และ/ หรือความเสียหายตออุปกรณ LE-LAN ได

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme
utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350MHz et 5650 à 5.850MHz
et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับนิวซีแลนด
คําเตือนทั่วไปของ Permit to Connect (PTC)

การให Telepermit สําหรับอุปกรณปลายทางใดๆ มีความหมายเพียงวา Spark NZ ไดยอมรับวาอุปกรณน้ันวาเปน
ไปตามเงื่อนไขขั้นตํ่าสําหรับการเชื่อมตอเขากับเครือขายเทานั้น ทั้งนี้ไมไดหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑโดย
Spark NZหรือใหการรับประกันแตอยางใดนอกจากนี้ การใหใบอนุญาตดังกลาวไมใชการรับประกันวาสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใดจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกๆ ดานรวมกับอุปกรณท่ีไดรับ Telepermit อ่ืนๆ จากผูผลิตหรือรุนอ่ืน และไม
ไดแสดงนัยวาผลิตภัณฑใดสามารถใชงานรวมกับบริการเครือขายทั้งหมดของ Spark NZ ได
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับไตหวัน
คําชี้แจงเกี่ยวกับคําเตือน DGT

ประกาศคําเตือนเกี่ยวกับพลังงานตํ่าและการมองเห็น
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับอารเจนตินา
Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล
Art. 6º - 506

อุปกรณน้ีเปนอุปกรณประเภททุติยภูมิ กลาวคือ ไมมีการปองกันสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย แมวาการรบกวน
น้ันจะเกิดจากอุปกรณประเภทเดียวกัน และไมสามารถทําใหเกิดสัญญาณรบกวนใดๆ กับอุปกรณประเภทปฐมภูมิ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ URL นี:้ http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial
, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

หมายเลขหนังสือรับรองรุน

3965-14-10868811

3965-14-10868841

4243-15-98638845

3965-14-10868851

3965-14-10868851NR

0463-15-10868861

06125-16-010868865

06125-16-010868865NR

คําแถลงขอกําหนดสําหรับสิงคโปร
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ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับญี่ปุน

การปฏิบัติตาม VCCI สําหรับอุปกรณ Class B

คําชี้แจงในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC
Federal Communications Commission กําหนดใหมีคําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสิ่งตอไปนี:้

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.19
อุปกรณนี้ตรงตามสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC การใชงานจะตองเปนไปตามเงื่อนไขสองขอ: (1) อุปกรณนี้
จะตองไมทําใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนี้ตองยอมรับการรบกวนที่ไดรับใดๆ รวมถึง
การรบกวนที่อาจทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.21
การเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียนท่ีไมไดรับอนุญาตโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามน้ี อาจเปนการ
ยกเลิกสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้

คําชี้แจงการไดรับรังสี RF ของ FCC
อุปกรณนี้สอดคลองกับขีดจํากัดการไดรับรังสีของ FCC ที่กําหนดไวสําหรับสภาพแวดลอมที่ไมมีการควบคุม ผู
ใชปลายทางตองปฏิบัติตามคําแนะนําในการปฏิบัติงานท่ีเจาะจงเพ่ือใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดการไดรับ
RF เครื่องสงนี้ตองอยูหางจากผูใชอยางนอย 20 ซม. และตองไมตั้งอยูใกลหรือใชงานรวมกับเสาอากาศหรือ
เครื่องสงอื่น

คําชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณดิจิตอลประเภทB ตามสวนที่ 15 ของ
กฎขอบังคับ FCCขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพ่ือใหการคุมครองท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือไมใหเกิดการรบกวน
ที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผพลังงานของคลื่น
ความถี่วิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสาร
ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ

ถาอุปกรณนี้ทําใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกปญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใชมาตรการใด
มาตรการหนึ่งดังตอไปนี้

• ปรับทิศทางหรือหาตําแหนงใหมใหกับเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ

• เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับแทนที่จะเปนของเครื่องรับ

• ปรึกษาผูคาหรือชางซอมวิทย/ุโทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ
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ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติการเขารหัสและตองเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับ
เก่ียวกับการนําเขา สงออก ถายโอน และใช การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของCisco มิไดมีนัยถึงอํานาจของ
บุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย และผูใชตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในการใชผลิตภัณฑน้ี คุณยอมรับท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีผล ถาไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที

คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ีhttps://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco
Cisco ไดนําหลักการออกแบบเชิงหมุนเวียนในผลิตภัณฑโดยการบุกเบิกการใชพลาสติกรีไซเคิลที่ผานการใช
งานจากผูบริโภคแลว รุนท่ีแสดงดานลางน้ีลดการใชทรัพยากรธรรมชาติพรอมท้ังชวยแกปญหาดวยการนําขยะ
อิเล็กทรอนิกสของตนเองมาใชซํ้า

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861

เยี่ยมชมเว็บไซตเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Cisco เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของเรื่องนี:้

• URL ของเว็บไซต: https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html

• คิวอารโคดของเว็บไซต:

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง

ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง (EULA) มีอยูที่นี:่ https://www.cisco.com/go/eula
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การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่นี:่

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI
-0313-book.pdf
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