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โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX เปนอุปกรณไรสาย 802.11 แบบสองชวงคลื่นที่ใหการ
สื่อสารทางเสียงแบบครอบคลุมรวมกับ Cisco Unified Communications Manager และ Cisco Aironet and Cisco
Meraki Access Point (AP) ในเครือขายการสื่อสารของธุรกิจภาคเอกชน

โทรศัพทน้ีมีการส่ือสารทางเสียงผานเครือขายLAN ไรสายเดียวกับท่ีคอมพิวเตอรใช ทําใหคุณสามารถโทรออก
และรับสาย พักสาย โอนสาย ประชุมสาย และอื่นๆ

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไดรับการรับรองสําหรับสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิด ATEX
Zone 2 IP54 (pending) และ North America Class I Division 2/Zone 2 โทรศัพทนี้ไดรับการรับรองใหใชใน
สภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิด (อันตราย)ซึ่งอาจมีกาซไวไฟ ไอ หรือของเหลวไวไฟในชวงเวลาสั้นๆ หรือใน
สภาวะท่ีไมปกติ โทรศัพทน้ีมีรูปแบบภายนอกสีเหลืองมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีชวยใหเห็นไดงายในสถานการณ
ฉุกเฉิน

ภาพตอไปนี้แสดง โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ทางดานซาย และ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821-EX ทางดานขวา
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รูปที่ 1: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

โทรศัพทเหลาน้ีเหมือนกับอุปกรณเครือขายชนิดอ่ืนๆ คือจะตองมีการกําหนดคาและจัดการ โทรศัพทน้ีสนับสนุน
โคเด็ค G.711a, G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, iSAC และ OPUS Codec และยังสนับสนุนระบบเสียง
ไวดแบนดที่ไมบีบอัด (16 บิต, 16 kHz)

โทรศัพทนี้สามารถทํางานกับเครื่องชวยฟง (HAC) แตไมมีคุณสมบัติดาน TTY มีรองที่ดานขางของปุม 5 ปุมที่
เปนตัวระบุจากการสัมผัส

ลักษณะทางกายภาพประกอบดวย:

• การทนตอความเสียหายเนื่องจากการรวงหลน

• ทนทานตอแบคทีเรียและวัสดุเช็ดที่ทําจากแอลกอฮอล

• ปราศจากยางลาเท็กซและตะกั่ว

• ทนการกระแทกและสั่นสะเทือน

• อินเทอรเฟซ USB On-the-Go (OTG) 2.0

• โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821: มีการปองกันระดับ IP54 ซึ่งหมายถึงเปนอุปกรณกันฝุนที่สามารถ
ปองกันนํ้าได (ดูดานลาง)

• โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เทานั้น:

• การปองกันระดับ IP67 ในสถานที่ทั่วไป

• ไดรับการรับรองใหใชในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิด:

• โซน ATEX 2 IP54 (pending)

• METLABS ที่ไดรับการรับรองสําหรับ Class I และ II, Division 2 และ Class III, Divisions 1 และ
2, Group A, B, C และ D

• รูปแบบภายนอกสีเหลืองมาตรฐานอุตสาหกรรมชวยใหเห็นไดงายในสถานการณฉุกเฉิน

• ชารจดวยที่ชารจเดสกท็อปสําหรับโทรศัพทเครื่องเดียว หรือที่ชารจอเนกประสงคที่รองรับโทรศัพทไดสูง
สุด 6 เครื่อง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 105
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นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการการโทรพ้ืนฐานแลว โทรศัพทของคุณยังมีคุณสมบัติดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานซึ่งจะชวยเสริมความสามารถในการจัดการการโทรได

ขึ้นอยูกับการกําหนดคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณสมบัติเหลานี:้

• การใชหูฟงไรสาย Bluetooth รวมถึงคุณสมบัติแฮนดสฟรีบางอยาง

• การเขาถึงหมายเลขโทรศัพทของคุณและไดเร็กทอรีบริการไดแบบไรสาย

• เขาถึงขอมูลเครือขาย แอปพลิเคชัน XML และบริการทางเว็บ

• การปรับแตงคุณสมบัติและบริการของโทรศัพททางออนไลนจาก Self Care Portal

• การสรางรายงานตําแหนงที่ตั้งเมื่อมีการลงทะเบียนครั้งแรก ระบบจะรายงานตําแหนงที่ตั้งเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงตําแหนงท่ีต้ัง ตัวอยางเชนเม่ือเดินไปรอบๆ อาคาร โทรศัพทไรสายจะรายงานตําแหนงท่ีต้ังทุกๆ
24 ชั่วโมงหากไมไดเคลื่อนไหว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารประกอบ Cisco Unified Communications Manager

ในการปองกันอุปกรณเสียหาย:

• อยาอาบนํ้าหรือวายนํ้าขณะที่มีโทรศัพทติดตัวอยู

• อยาใหโทรศัพทโดนนํ้าแรงดันสูง หรือนํ้าที่มีความเร็วสูง เชนขณะอาบนํ้า ทําความสะอาด หรือลางมือ

• อยาใชโทรศัพทในหองซาวนาหรืออบไอนํ้า

• อยาจุมโทรศัพทลงนํ้าโดยจงใจ

• อยาใชงานโทรศัพทนอกขอบเขตอุณหภูมิที่แนะนํา หรือในสภาพที่มีความชื้น รอน หรือเย็นจัด

• อยาเก็บโทรศัพท แบตเตอร่ี และอุปกรณเสริมนอกขอบเขตอุณหภูมิท่ีแนะนํา หรือในสภาพท่ีมีความช้ืน รอน
หรือเย็นจัด

• อยาทําโทรศัพทหลนหรือไปกระแทกกับสิ่งอื่น

• อยาแยกชิ้นสวนโทรศัพท อยาถอดสกรูออก

• อยาใชสารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน นํ้ายาฟอกสี หรือสารเคมีอื่นๆ เพื่อทําความสะอาดดานนอก
ของโทรศัพท

• อยาใชฝาปดแบตเตอรี่ที่แตก หรือฝาปดแบตเตอรี่ที่ตรามีรอยฉีกขาด

ลดการสัมผัสโทรศัพทของคุณกับสบู ผงซักฟอก กรด หรืออาหารที่เปนกรด และของเหลวใดๆ ตัวอยางเชน
นํ้าเกลือ นํ้าสบู นํ้าในสระวายนํ้า นํ้าหอม ยาไลแมลง โลชั่น ครีมกันแดด นํ้ามัน นํ้ายาขจัดคราบกาว นํ้ายายอม
ผม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และตัวทําละลาย ใหนอยที่สุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การดูแลโทรศัพท
ของคุณ, ในหนาที่ 20

IP54 และ IP67

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX ไดรับการทดสอบภายใตสภาวะในหองปฏิบัติการที่มีการ
ควบคุมตามมาตรฐาน IEC 60529 โทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 มีระดับการปองกัน IP54 และ โทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX มีระดับการปองกัน IP67 ในสถานที่ทั่วไป Ingress Protection 54 (IP54) และ
Ingress Protection 67 (IP67) หมายถึงเปนอุปกรณกันฝุนที่สามารถปองกันนํ้าได ความตานทานการกระเซ็น นํ้า
และฝุนไมสามารถปองกันไดอยางถาวร และความตานทานจะลดลงเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ ผูใชควรดูแล
โทรศัพท และไมควรนําอุปกรณไปวางไวในสภาพแวดลอมที่ไมเปนมิตร ซึ่งมีฝุน มีการกระเซ็น หรือจุมนํ้า
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หัวขอที่เกี่ยวของ
สภาพแวดลอมที่มีอันตราย, ในหนาที่ 128

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(6)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0(6)

การอัปเดตชื่อคุณสมบัติ

เขาถึงขอความเสียงของคุณ, ในหนาที่ 9

เขาถึงผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77

ซอฟตคียซายแบบกําหนดคาได

เคสซิลิโคน, ในหนาที่ 107เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX, ใน
หนาที่ 1

การรายงานตําแหนง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับการสนับสนุนโทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX

ทําการปรับปรุงตอไปนี้ไปยังเอกสาร

คําอธิบายคุณสมบัติ

โทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX,
ในหนาที่ 1

แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19

ติดต้ังแบตเตอร่ี โทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821
-EX, ในหนาที่ 30

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821-EX, ในหนาที่ 39

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 105

ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 110

ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 113

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX การ
สนับสนุน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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คําอธิบายคุณสมบัติ

แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19

หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 46

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821, ในหนาที่ 34

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821-EX, ในหนาที่ 39

อัปเดตขอมูลแบตเตอรี่

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(5)SR1
ทําการปรับปรุงตอไปนี้ไปยังเอกสาร

คําอธิบายคุณสมบัติ

แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19การปรับปรุงเล็กนอย

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(5)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0(5)

เฟรมเวอรรุน 11.0(5) ของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ถูกเลื่อนออกไป คุณสมบัติจากรุนนี้จะมีใหใช
งานในเฟรมแวรรุนหลังจากนั้น

หมายเหตุ

การอัปเดตชื่อคุณสมบัติ

แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19

ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 110

ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 113

ที่ชารจใหมสําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821

ไอคอนสวนหัว, ในหนาที่ 15

โทรไปยังหมายเลขโปรดจากหนาจอแอปพลิเคชัน, ในหนาที่
59

ปฏิเสธสาย, ในหนาที่ 61

สวนตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงใน รายการโปรด, ในหนาที่ 75

สวนตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงใน ผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77

สรางผูติดตอภายในใหมจากการโทรลาสุด, ในหนาที่ 89

ดําเนินการวินิจฉัยระบบเสียง, ในหนาที่ 121

ตั้งคาแสดงระดับแบตเตอรี,่ ในหนาที่ 100

อินเตอรเฟซผูใชรูปแบบใหม
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การอัปเดตชื่อคุณสมบัติ

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX, ใน
หนาที่ 1

ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ใน
หนาที่ 25

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ใน
หนาที่ 34

ผลจากการเปลี่ยนแปลงฮารดแวรเมื่อเร็วๆ นี้
ขณะนี้ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
ไดรับการรับรองสําหรับ IP54 Ingress Protection
และไมไดรับการรับรอง IP67 Ingress Protection
อีกตอไป

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(4)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0(4)

การอัปเดตชื่อคุณสมบัติ

ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 11 ไดรับการอัปเดตเพื่อสนทนา
เกี่ยวกับการนําทาง

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 15 ไดรับการอัปเดต

หนาหลัก, ในหนาที่ 17 ถูกเพิ่มเขามาเพื่ออธิบายตัวเลือกหนา
หลัก

หลายๆ ขั้นตอนสําหรับการเขาถึงแอปไดรับการอัปเดต

หนาหลักที่กําหนดคาได

โทรศัพทอาจเสียหายไดถาคุณเปาหรือใชอากาศอัดเพื่อเปา
ไมโครโฟน ดังน้ันจึงมีการเพ่ิมประกาศขอควรระวังเพ่ิมเติมใน:

• การดูแลโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 20

• ทําความสะอาดดานนอกของโทรศัพท, ในหนาที่ 21

• ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า, ในหนาที่ 22

ปรับปรุงคําแนะนําในการทําความสะอาด

รายการโปรด, ในหนาที่ 75 และผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77
และสวนยอยถูกเพิ่มในบท “ผูติดตอ”

ผูติดตอภายใน

สรางรายงานปญหาจากโทรศัพท, ในหนาที่ 124 อธิบายวิธี
รายงานปญหาเกี่ยวกับโทรศัพท

เครื่องมือรายงานปญหาอ

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง, ในหนาที่ 97 ถูกอัปเดตสําหรับรูปพื้นหลัง
ใหม

รูปพื้นหลังที่ปรับขนาด

ปรับความสวางหนาจอ, ในหนาท่ี 95 แล เปล่ียนแปลงการหมด
เวลาของจอแสดงผล, ในหนาที่ 97 ถูกอัปเดตดวยขอมูลการ
ตั้งคาเริ่มตน

อินเตอรเฟซผูใชรูปแบบใหม

ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงท่ีสําคัญ, ในหนาท่ี 106 เพ่ิมแลวการอัปเดตทั่วไป
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ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(3)
ตารางตอไปนี้มีขอมูลที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้สําหรับเฟรมแวรรุนนี้

การอัปเดตคุณสมบัติ

ปรับตัวกรองสัญญาณรบกวนพื้นหลัง, ในหนาที่ 95

เคล็ดลับเกี่ยวกับหูฟง, ในหนาที่ 107

ตัวกรองสัญญาณรบกวนพื้นหลัง

แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19การปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

เริ่มใชงาน
คุณตองอาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ, ในหนาที่ 125 กอนที่จะติดตั้งหรือชารจแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนท่ีชารจซ้ําได กอนท่ีคุณจะสามารถใชโทรศัพท คุณตอง
ติดตั้งแบตเตอรี่ในโทรศัพทและชารจแบตเตอรี่กอน

โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสายขององคกรและเครือขายโทรศัพทผาน IP ผูดูแลระบบของ
คุณอาจตั้งคาโทรศัพทไรสายใหมของคุณ หรือคุณอาจตองตั้งคาเอง

หลังจากตั้งคาโทรศัพทแลว คุณจะสามารถใชได

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาโทรศัพท, ในหนาที่ 25
แบตเตอรี่โทรศัพท, ในหนาที่ 19

เปดโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไมไดใชงาน เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ คุณจะตองเปด
โทรศัพทอีกครั้งเพื่อใชงาน

เม่ือคุณเปดโทรศัพท คุณอาจตองปอนช่ือผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาถึงเครือขายไรสายหลังจากท่ีโทรศัพทตรวจ
สอบสิทธิ์และลงทะเบียนกับระบบแผงควบคุมการโทรหนาจอหลักจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถโทรออกและรับ
สายได

กระบวนการ

กด เปดเครื่อง/วางสาย คางไวจนกระทั่งไฟ LED สีแดงสวาง

ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ
ถาคุณเห็นหนาจอลงช่ือเขาใชเม่ือเปดโทรศัพท คุณตองปอนช่ือผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาถึงฟงกชันของโทรศัพท
และคุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ ตามขอกําหนดการรักษาความปลอดภัยระบบไรสายของคุณ โปรดติดตอผูดูแล
ระบบเพื่อขอความชวยเหลือ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนรหัสผูใช
ขั้นตอน 2 ปอนรหัสผานของคุณ

ปดโทรศัพทของคุณ
เมื่อตองการประหยัดแบตเตอรี่ ใหปดโทรศัพทเมื่อคุณไมตองการโทรออกหรือรับสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุม เปดเครื่อง/วางสาย คางไว 4 วินาที
ขั้นตอน 2 กด ปด

หัวขอที่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงการหมดเวลาของจอแสดงผล, ในหนาที่ 97

ล็อคแปนกด
คุณสามารถล็อคแปนกดเพื่อปองกันการกดโดยไมไดตั้งใจ

กระบวนการ

กดปุม ศูนย (0) คางไวจนกระทั่งเห็นขอความแจงวาแปนกดล็อคแลว

หัวขอที่เกี่ยวของ
ล็อคแปนกดโดยอัตโนมัต,ิ ในหนาที่ 97

ปลดล็อคแปนกด
ถาคุณล็อคแปนกดไว คุณจะตองปลดล็อคเพื่อที่จะใชโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปลดล็อค
ขั้นตอน 2 กด ศูนย (0)

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถเขาถึงขอความเสียงไดดวยการโทรเขาไปยังหมายเลขโทรศัพทของระบบขอความเสียงแตถาผูดูแล
ระบบของคุณเปดใชการเขาถึงแบบรวดเร็ว คุณจะสามารถเขาถึงขอความเสียงไดจากการกดปุมเพียงครั้งเดียว
ปุมนี้จะหมุนหมายเลขไปยังระบบขอความเสียงใหคุณโดยอัตโนมัติ

ระบบขอความเสียงของคุณนั้นแยกจากโทรศัพท ถาคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพทของระบบ
ขอความเสียงเพื่อการเขาถึงภายในและจากภายนอก และขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับระบบขอความเสียง โปรดติดตอผู
ดูแลระบบของคุณ

ผูดูแลระบบของคุณสามารถกําหนดคา Softkey ดานซายในมุมมองแอปพลิเคชันใหเปน ขอความเสียง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด หนึ่ง (1) บนแปนกดคางไว หรือกด ขอความเสียง
ขั้นตอน 2 ทําตามคําแนะนําเสียง

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

ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวย Self Care Portal สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารของ Self Care Portal สําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ

ตารางที่ 1: คุณลักษณะที่มีใน Self Care Portal

คําอธิบายคุณลักษณะ

ใชหมายเลขที่รับสายเมื่อเปดใชการโอนสายในโทรศัพท ใช Self Care Portal เพื่อตั้งคา
ฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสายของคุณไมวาง

การฝากสาย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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คําอธิบายคุณลักษณะ

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

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
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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#

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัต,ิ ในหนาที่ 60

ปุมและฮารดแวร
โทรศัพทไรสายของคุณมีปุมและคุณสมบัติฮารดแวรจํานวนมากที่คุณจะใชเปนประจํา ใชรูปภาพและตารางตอ
ไปนี้เพื่อดูปุมที่สําคัญและคุณสมบัติฮารดแวร ภาพตอไปนี้แสดง โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 แต
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX มีลักษณะที่คลายกัน
รูปที่ 2: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ปุมและฮารดแวร

ตารางตอไปนี้อธิบายฟงกชันของปุมบนโทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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คําอธิบายชื่อหรือการจัดกลุมรายการ

ไฟสัญญาณ - ใชไฟเพื่อระบุสถานะ:

• สีแดงคงท่ี— โทรศัพทเช่ือมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ และกําลัง
ชารจแบตเตอรี่

• สีเขียวคงที่ — โทรศัพทเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ และ
แบตเตอรี่ชารจเต็มแลว

• สีเหลืองกะพริบเร็ว— มีสายเขา โทรศัพทอาจชารจอยูหรือชารจเต็มแลว

• สีเขียวกะพริบเร็ว — มีขอความเสียง เมื่อโทรศัพทเชื่อมตอกับแหลงจาย
ไฟฟากระแสสลับ ไฟสีเขียวจะสวางนานกวาเมื่อใชแบตเตอรี่เทานั้น

• สีเขียวกะพริบชา (ทุก 2 วินาท)ี: โทรศัพทกําลังใชพลังงานแบตเตอรี่
โทรศัพทมีการลงทะเบียนกับเครือขายไรสายและอยูภายในพื้นที่ครอบ
คลุมของบริการ

พอรตหูฟงที่มีฝาครอบ ถอดฝาครอบปองกัน และเสียงหูฟงหรือเอียรบัด

ไฟสัญญาณ (LED)

พอรตหูฟง

1

ปุมวงกลมขนาดเล็ก สลับเปดหรือปดโหมดลําโพงสําหรับโทรศัพทปุมลําโพง2
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คําอธิบายชื่อหรือการจัดกลุมรายการ

Softkey

• Softkey เพิ่มเติม ใชเขาถึงรายการเมนูหรือฟงกชันตางๆ

• Softkey เปดใชงานตัวเลือกที่ปรากฏบนหนาจอ

ชุดปุมการนําทาง วงแหวนการนําทางและปุม เลือก

วงแหวนการนําทาง (วงแหวนดานนอก):

• ยายขึ้น ลง ซาย หรือขวาในมุมมองแอปพลิเคชันเพื่อเลือกแอปเหลานี:้

• ลาสุด

• ผูติดตอ

• แอป

• การตั้งคา

• เล่ือนเมนูข้ึนและลงเพ่ือเนนตัวเลือกและยายไปทางซายและขวาเพ่ือเล่ือน
ดูหมายเลขโทรศัพทและรายการขอความ

• ในมุมมองสายโทรศัพท กดซายบนวงแหวนการนําทางเพื่อไปที่มุมมอง
แอปพลิเคชัน

ปุม เลือก (กึ่งกลางของชุดปุม):

• โทรจากหนาจอหลัก

• เลือกรายการเมน,ู Softkey, การโทร หรือการดําเนินการ

ตอบรับ/สง ใชสําหรับรับสายที่กําลังเรียกเขา หรือโทรออกหลังจากกด
หมายเลข

เปด/วางสาย เปดหรือปดโทรศัพท วางสายที่กําลังสนทนา เมื่อคุณใชเม
นูหรือเมื่ออยูในแอป ปุมนี้จะทําหนาที่เปนทางลัดสําหรับกลับสูหนาจอหลัก

ปุม Softkey

ชุดปุมการนําทาง

ปุมควบคุมการโทร

3
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คําอธิบายชื่อหรือการจัดกลุมรายการ

กดหมายเลข ปอนตัวอักษร และเลือกรายการเมนูตามตัวเลข

หนึ่ง (1)

• ปอน “1” เมื่อกดหมายเลข

• เขาถึงขอความเสียง กดคางไวเพ่ือเขาสูระบบขอความเสียงโดยอัตโนมัติ

• ปอนอักขระพิเศษ: / @ : ; = ? - _ & %

เครื่องหมายดอกจัน (*)

• กอนที่จะปอนหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศ ใหกดคางไวสักครูเพื่อ
เพิ่มเครื่องหมายบวก (+) หนาหมายเลขโทรศัพท

• ปอนอักขระพิเศษ: + * ~ ` < >

ศูนย (0)

• ปอน “0” เมื่อกดหมายเลข

• ล็อคแปนคีย

• ปอนการเวนวรรคหรืออักขระพิเศษ: 0 , ! ^ ' " |

ปอนด (#)

• กดเพื่อปดเสียงกริ่งโทรศัพท ถากําหนดคาไว โทรศัพทจะสั่นแทน

• ปอนอักขระพิเศษ: # $ £ ¤ ( ) { } [ ]

ปุมกด4

แอปพลิเคชัน ใชกับแอปพลิเคชัน XML เชน Push to Talk

ความดัง

• เมื่อไมไดใชโทรศัพท ใชเปลี่ยนระดับเสียงกริ่งหรือปดเสียงกริ่ง

• เมื่อมีสายเขา (มีเสียงกริ่งเรียกเขา) กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อปดเสียงกริ่ง

• ระหวางการโทร ใชควบคุมระดับเสียงสําหรับโทรศัพท หูฟง หรือลําโพง
ที่ใชอยู

• เม่ือโทรศัพทด็อคอยูในท่ีชารจเดสกท็อป ใชควบคุมระดับเสียงของลําโพง
เครื่องชารจ

ปดเสียง สลับเปดหรือปดเสียง

ปุมดานซาย5
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การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของชุดปุมการนําทางเพ่ือเล่ือนไปตามเมนูและเล่ือนระหวางฟลด ใชปุม เลือก ภายในชุดปุม
การนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี การโทรที่สนทนาอยูและ
สถานะของสาย, Softkey, หมายเลขโทรดวน และสายที่โทรออก หนาจอประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี:้

• สวนหัว — แสดงหมายเลขโทรศัพท, ความแรงของสัญญาณWi-Fi, ระดับแบตเตอรี่ และไอคอนคุณสมบัติ
จํานวนหนึ่ง ไอคอนคุณสมบัติจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทํางาน

• สวนกลาง — แสดงหนาหลัก

• สวนทาย—แสดงวันท่ีและเวลาปจจุบันหรือขอความกํากับ Softkeyขอความกํากับซอฟตคียแตละขอความ
จะแสดงถึงการทํางานสําหรับปุม Softkey ใตหนาจอ

หัวขอที่เกี่ยวของ
หนาหลัก, ในหนาที่ 17

ไอคอนสวนหัว
สวนหัวหนาจอแสดงไอคอนหลายไอคอน ตารางตอไปนี้แปลความหมายของไอคอนเหลานี้

ตารางที่ 2: ไอคอนเสนทางสัญญาณเสียง

คําอธิบายไอคอน

สปกเกอรโฟนหรือ ลําโพงของที่ชารจเดสกท็อปใชงานอยู

หูฟงแบบมีสายหรือ Bluetooth ใชงานอยู

โทรศัพทถูกปดเสียง

โทรศัพทอยูในโหมดเงียบ โหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณปดเสียงกริ่งจากเมนู การตั้งคา
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ตารางที่ 3: ไอคอน Bluetooth

คําอธิบายไอคอน

Bluetooth เปดอยู

อุปกรณเชื่อมตอดวย Bluetooth

Bluetooth เปดอยูแตไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณ

ตารางที่ 4: ไอคอนเครือขาย

คําอธิบายไอคอน

Wi-Fi เชื่อมตอกับแถบหลายแถบที่ระบุความแรงของสัญญาณ

ไมมีการเชื่อมตอWi-Fi

โทรศัพทเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ตดวยดองเกิลอีเทอรเน็ต USB

โดยคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนการชารจแบตเตอรี่ คุณสามารถเปดใชงานโทรศัพทเพื่อแสดง
ระดับแบตเตอรี่เปนเปอรเซ็นต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งคาแสดงระดับแบตเตอรี,่ ในหนาที่ 100

ตารางที่ 5: ไอคอนแบตเตอรี่

คําอธิบายไอคอน

แบตเตอรี่ชารจเต็มแลว

แบตเตอรี่ชารจถึงประมาณ 75%

แบตเตอรี่ชารจถึงประมาณ 50%

แบตเตอรี่ชารจถึงประมาณ 25%

แบตเตอรี่ชารจไมถึง 25%

แบตเตอรี่หมด รีชารจแบตเตอรี่หรือเปลียนแบตเตอรี่เปนกอนที่ชารจแลว

ไมพบแบตเตอรี่
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หนาหลัก
เมื่อโทรศัพทของคุณวาง หนาหลักจะแสดง หนาหลักสามารถเปนมุมมองแอปพลิเคชัน หรือมุมมองสายโทรศัพท

ผูดูแลระบบของคุณเปนผูพิจารณาวาหนาหลักใดจะแสดงบนโทรศัพทของคุณ ถาคุณโทรหรือรับสายบอย คุณ
อาจตองการใชมุมมองสายโทรศัพทเปนหนาหลักเริ่มตนมากกวา

ภาพตอไปนี้เปนหนาหลักในมุมมองแอปพลิเคชัน
รูปที่ 3: มุมมองแอปพลิเคชัน

ในมุมมองแอพพลิเคชัน ไอคอนของแอพพลิเคชันโทรศัพทจะระบุสถานะของโทรศัพท:

• พื้นหลังสีฟาและไอคอนสีขาว: โทรศัพทไมไดใชงาน

• พื้นหลังสีเหลืองและไอคอนสีขาว: โทรศัพทอยูในสายที่ใชงานอยู

• พื้นหลังสีนํ้าเงินและไอคอนสีแดง: โทรศัพทพักสายหรือสายที่ใชรวมกันอยูในสายที่ใชงานอยู

ภาพตอไปนี้เปนหนาหลักในมุมมองสายโทรศัพท เมื่อตองการเขาถึงหนาจอแอปพลิเคชัน กดซายบนวงแหวน
การนําทาง
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รูปที่ 4: มุมมองสายโทรศัพท

ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
เราใชคําวา สาย และ การโทร อยางเจาะจงเพื่ออธิบายวิธีใชโทรศัพทของคุณ ตอไปนี้เปนคําอธิบายความแตก
ตาง

สาย

แตละสายหมายถึงหมายเลขไดเร็กทอรีหรือหมายเลขภายในที่บุคคลอื่นใชโทรหาคุณ โทรศัพทของคุณ
สนับสนุนคูสายสูงสุดถึงหกสาย ในการดูสายของคุณ ใหกด โทรศัพท เพ่ือเปดมุมมองคูสาย คุณมีจํานวน
สายเทากับหมายเลขไดเร็กทอรีและไอคอนของสายโทรศัพท ในรายการมุมมองสาย

การโทร

แตละสายสามารถรองรับการโทรไดหลายสาย โทรศัพทของคุณรองรับการโทรที่เชื่อมตอกัน 24 รายการ
แตผูดูแลระบบของคุณสามารถปรับจํานวนไดตามความตองการ ในทุกขณะจะมีการโทรเพียงสายเดียวที่
ใชงานอยู การโทรอื่นๆ จะอยูในสถานะพักสายโดยอัตโนมัติ

ตอไปน้ีเปนตัวอยาง: ถาคุณมีสองสาย และแตละสายรองรับการโทรส่ีสาย คุณสามารถมีการโทรท่ีเช่ือมตออยูใน
ขณะหน่ึงๆ ไดมากถึงแปดสาย มีการโทรเพียงหน่ึงสายเทาน้ันท่ีมีสถานะใชงาน สวนการโทรอีกเจ็ดสายจะอยูใน
สถานะพักสาย

การเตือนเมื่ออยูนอกชวง
ผูดูแลระบบของคุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทใหสงเสียงเตือน (บ๊ีป) เม่ือคุณอยูนอกชวงใหบริการของเครือขาย
ไรสาย เมื่อคุณไดยินเสียงเตือน ไอคอน (ไมมีสัญญาณ) จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท

เม่ือคุณอยูนอกพ้ืนท่ีใชงานเครือขายไรสาย คุณจะไมสามารถใชคุณสมบัติของโทรศัพทท่ีตองมีการเช่ือมตอเครือ
ขายไรสาย เชน การโทรออกและรับสาย

ถาผูดูแลระบบของคุณเปดใชงานการเตือนเม่ืออยูนอกชวง คุณอาจไดยินเสียงเตือนหน่ึงคร้ัง หรือทุก 10, 30หรือ
60 วินาที จนกวาจะกลับมาอยูในพื้นที่ใชงานเครือขายอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดคา

ในการเช่ือมตอกับเครือขายไรสายอีกคร้ังหลังจากไดยินเสียงเตือนใหยายไปยังสถานท่ีอ่ืนจนกวาจะเห็นไอคอน
สัญญาณ บนหนาจอโทรศัพทอีกครั้ง
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แบตเตอรี่โทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะสามารถใชงานไดดังตอไปนี:้

• เวลาสนทนาสูงสุด 11.5 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับรุนของเฟรมแวรโทรศัพท และที่ชารจ)

ตารางตอไปนี้แสดงความแตกตางของเวลาสนทนาเมื่คุณใช:

• ท่ีชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 4.35 V ใหม

• ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EXและ ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับ
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX

ตารางที่ 6: การเปรียบเทียบเวลาสนทนา

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821-
EX

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821
ใหม

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821
เดิม

เงื่อนไข

9.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมงโทรศัพทท่ีชารจโดยใชท่ี
ชารจกับอะแดปเตอรติด
ผนัง หรือดวย USB

โทรศัพทที่ทํางานดวย
เฟรมแวรรุน 11.0(4)SR3
หรือเกากวา

9.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมงโทรศัพทท่ีชารจโดยใชท่ี
ชารจกับอะแดปเตอรติด
ผนัง หรือดวย USB

โทรศัพทที่ทํางานดวย
เฟรมแวรรุน 11.0(5)หรือ
ใหมกวา

9.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมงแบตเตอรี่สํารองที่ชารจ
ดวยสล็อตสําหรับชารจ

• มีเวลาสแตนดบายสูงสุด 145 ชั่วโมง

อายุแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก:

• เวลาที่เปดใชงาน— อายุแบตเตอรี่ลดลงเมื่อเปดใชงานโทรศัพท การโทร, ขอความ, การใชแอปพลิเคชัน,
การใช Bluetooth และการดําเนินงานตางๆ เชนการนําทางในเมนูตองใชกําลังไฟ

• โหมดตรวจจับ — โทรศัพทของคุณสามารถตั้งคาเพื่อตรวจจับ access points ไดสามวิธีแตกตางกัน (แบบ
ตอเนื่อง, อัตโนมัต,ิ AP จุดเดียว) ถาโทรศัพทใชโหมดตรวจจับแบบตอเนื่อง หรืออัตโนมัติ โทรศัพทตองใช
กําลังไฟเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดเวลาสนทนาของแบตเตอรี่
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ถาคุณตองการใหมีเวลาสนทนานานขึ้น คุณควรมีแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มสํารองไว

อายุการใชงานท่ีคาดการณสําหรับแบตเตอร่ีคือสองป หรือเทากับการชารจประมาณ 500 คร้ัง ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการ
ใชงานโดยเฉล่ีย คุณสามารถตรวจสอบวันท่ีท่ีพิมพบนแบตเตอร่ีเพ่ือคํานวณอายุของแบตเตอร่ี เราขอแนะนําให
คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

ขอควรระวัง

Bluetooth และโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถใชหูฟง Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ

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

ในการเชื่อมตอหูฟงกับโทรศัพทดวยBluetooth คุณจะตองเริ่มตนดวยการจับคูหูฟงกับโทรศัพท คุณสามารถจับ
คูหูฟง Bluetooth กับโทรศัพทไดสูงสุด 5 รายการ หลังจากจับคูหูฟงแลว โทรศัพทจะเชื่อมตอกับหูฟงเมื่อเปดหู
ฟง หูฟง Bluetooth ชิ้นสุดทายที่เชื่อมตอกับโทรศัพทคืออุปกรณที่โทรศัพทจะใชเปนคาเริ่มตน

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไมไดผานการทดสอบหรือรับรองรวมกับอุปกรณเสริมใดๆ เพื่อใช
ในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

หมายเหตุ

หัวขอที่เกี่ยวของ
หูฟง Bluetooth, ในหนาที่ 107
การเขาถึงการตั้งคา Bluetooth, ในหนาที่ 101

การดูแลโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถทําความสะอาดโทรศัพทของคุณ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในการทําความสะอาด

ทําความสะอาดโทรศัพทโดยทันทีถามีการสัมผัสสิ่งที่อาจทําใหเกิดคราบสกปรก หรือความเสียหายอื่นๆ เชนฝุน
หรือทราย หมึก เครื่องสําอางค สบู ตัวทําละลาย กรด อาหารที่เปนกรด หรือโลชั่น
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อยาเปาหรือใชอากาศอัด (ตัวอยางเชน กระปองสเปรย หัวฉีดอากาศความดันต่ําหรือสูง) เพ่ือทําความสะอาดชอง
เปดของโทรศัพท

อยาใชเครื่องดูดฝุน หรืออุปกรณการดูดอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

อยาใชหมุด หรือวัตถุอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

การใชวัตถุเกี่ยวกับอากาศ การดูด หรือเครื่องมือตางๆ ทําความสะอาดชองเปดอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย และ
การรับประกันโทรศัพทถือเปนโมฆะ

ขอควรระวัง

ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า หรือมีนํ้าหกใส โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของเราเพื่อทําใหโทรศัพทแหง ดู ถาคุณทํา
โทรศัพทตกนํ้า, ในหนาที่ 22

ทําความสะอาดดานนอกของโทรศัพท
คุณสามารถทําความสะอาดพื้นผิวดานนอกของโทรศัพทโดยใชผาแหงที่ไมมีขุย สําหรับสภาพแวดลอมในการ
ดูแลสุขภาพ เราขอแนะนําใหใช Caviwipes™ และ Saniwipes™ เพื่อทําความสะอาดโทรศัพทไดอยางทั่วถึง
Caviwipes และ Saniwipes มีไอโซโพรพานอลไมเกิน 17%

น้ํายาทําความสะอาดท่ีประกอบดวยไอโซโพรพานอลในปริมาณท่ีสูงกวาน้ี รวมถึงไอโซโพรพานอลบริสุทธ์ิหรือ
ของเหลวหรือสารละลายที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสมอาจทําใหเกิดความเสียหายกับโทรศัพทได หามทําความ
สะอาดโทรศัพทดวยนํ้ายาฟอกสีหรือผลิตภัณฑที่เปนดางอื่นๆ

การใช Caviwipes และ Saniwipes มากเกิน 3 ครั้งตอวันจะทําใหสารเคลือบพื้นผิวโทรศัพทเสียหาย และทําให
ลักษณะของโทรศัพทเปลี่ยนแปลง

ทําความสะอาดโทรศัพทโดยทันทีถามีการสัมผัสสิ่งที่อาจทําใหเกิดคราบสกปรก หรือความเสียหายอื่นๆ เชนฝุน
หรือทราย หมึก เครื่องสําอางค สบู ตัวทําละลาย กรด อาหารที่เปนกรด หรือโลชั่น

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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โทรศัพทของคุณ
ทําความสะอาดดานนอกของโทรศัพท



อยาเปาหรือใชอากาศอัด (ตัวอยางเชน กระปองสเปรย หัวฉีดอากาศความดันต่ําหรือสูง) เพ่ือทําความสะอาดชอง
เปดของโทรศัพท

อยาใชเครื่องดูดฝุน หรืออุปกรณการดูดอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

อยาใชหมุด หรือวัตถุอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

การใชวัตถุเกี่ยวกับอากาศ การดูด หรือเครื่องมือตางๆ ทําความสะอาดชองเปดอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย และ
การรับประกันโทรศัพทถือเปนโมฆะ

อยาใหโทรศัพทจมลงในนํ้า

อยาใชผาชุมนํ้าเช็ดโทรศัพท

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เอาโทรศัพทออกจากที่ชารจ หรือถอดปลั๊กออกจากสายชารจ
ขั้นตอน 2 ถาโทรศัพทมีเคสปองกัน ใหถอดโทรศัพทออกจากเคส
ขั้นตอน 3 เช็ดโทรศัพทและหนาจอดวยผาแหงไมมีขุย
ขั้นตอน 4 ถามีวัตถุแปลกปลอม (เชน ทรายละเอียด) ตรงชองเปดของโทรศัพท ใหเคาะโทรศัพทกับมือของคุณเพื่อใหวัตถุ

หลุดออก

ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า
ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า คุณควรทําดังนี:้

• คอยๆ สะบัดนํ้าออกจากโทรศัพท

• เช็ดโทรศัพทใหแหงดวยผาแหงไมมีขุย

• วางโทรศัพทไวในบริเวณที่แหงมีอากาศไหลผาน เชน ตรงพัดลมเพื่อพัดใหอากาศ เย็น เขาในลําโพง
โทรศัพทโดยตรงชวยใหโทรศัพทแหง เพียงแตอยาวางพัดลมใกลโทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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โทรศัพทของคุณ
ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า



ตอไปนี้เปนสิ่งที่ไมควรทํา:

• อยาเปดฝาครอบแบตเตอรี่ขณะที่โทรศัพทเปยกอยู

• หามใชอากาศอัดเพื่อเปาไลนํ้า

• หามใชเครื่องเปาผมเพื่อทําใหโทรศัพทแหง

• อยาใสสําลีพันกาน กระดาษเช็ดหนาแผนใหญ หรือผาเขาไปในชองหูฟง หรือภายในชองแบตเตอรี่

• อยาเคาะโทรศัพทบนพื้นแข็ง

• อยาชารจโทรศัพทเปยกโดยใชสายชารจ คุณตองรอใหโทรศัพทแหงสนิท

• อยาวางโทรศัพทเปยกลงในที่ชารจเดสกท็อป หรือที่ชารจอเนกประสงค คุณตองรอใหโทรศัพทแหงสนิท

อยาเปาหรือใชอากาศอัด (ตัวอยางเชน กระปองสเปรย หัวฉีดอากาศความดันต่ําหรือสูง) เพ่ือทําความสะอาดชอง
เปดของโทรศัพท

อยาใชเครื่องดูดฝุน หรืออุปกรณการดูดอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

อยาใชหมุด หรือวัตถุอื่นๆ ทําความสะอาดชองเปดของโทรศัพท

การใชวัตถุเกี่ยวกับอากาศ การดูด หรือเครื่องมือตางๆ ทําความสะอาดชองเปดอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย และ
การรับประกันโทรศัพทถือเปนโมฆะ

ขอควรระวัง

เพ่ือใหน้ําไมเขาไปยังชองแบตเตอร่ีของโทรศัพท โปรดตรวจสอบวาชองแบตเตอร่ีน้ันปดสนิท ดู ติดต้ังแบตเตอร่ี
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 25

ขอควรระวัง

ถาเสียงยังไมชัดหลังจากคุณทําใหโทรศัพทแหงแลว แสดงวาอาจมีนํ้าเหลืออยูในชองไมโครโฟนหรือลําโพง
วางโทรศัพทของคุณ ใหดานลําโพงอยูดานลาง บนผาแหงไมมีขุยเพื่อดูวามีนํ้าหยดออกมาหรือไม ถายังมีนํ้า
หลงเหลืออยูในโทรศัพท ปลอยโทรศัพททิ้งไวใหแหงสนิทกอนที่คุณจะใชโทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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โทรศัพทของคุณ
ถาคุณทําโทรศัพทตกนํ้า



ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับฟงกชันที่ใชไดในโทรศัพท คุณควรติดตอผูดูแลระบบ

เว็บไซตของ Cisco (http://www.cisco.com) มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพทและระบบควบคุมการโทร

• สําหรับคูมือเริ่มตนใชงานดวน คูมืออุปกรณเสริม และคูมือผูใชฉบับภาษาอังกฤษ ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้

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

• สําหรับคําแนะนําในภาษาอื่น ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้

http://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:้

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

หัวขอที่เกี่ยวของ
การแกไขปญหา, ในหนาที่ 119

เงื่อนไขการรับประกันฮารดแวรระยะเวลาหนึ่งปของ Cisco
เงื่อนไขพิเศษจะมีผลกับการรับประกันและการใหบริการฮารดแวรของคุณซึ่งคุณสามารถใชไดในระยะเวลา
รับประกัน

การรับประกันนี้ไมครอบคลุมถึงแบตเตอรี่โทรศัพท

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

การรับประกันแบตเตอรี่
ระยะเวลารับประกันของแบตเตอรี่คือ 6 เดือนหลังจากวันที่ผลิต

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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บ ท ท ี ่ 2
การตั้งคาโทรศัพท

• การติดตั้งฮารดแวรโทรศัพท, ในหนาที่ 25
• การกําหนดคาโทรศัพท, ในหนาที่ 51

การติดตั้งฮารดแวรโทรศัพท
กอนท่ีคุณจะสามารถใชโทรศัพท คุณตองติดต้ังและชารจแบตเตอร่ีกอน แบตเตอร่ีอาจติดต้ังอยูแลวในโทรศัพท
หรือมิฉะนั้นคุณอาจตองติดตั้งดวยตนเอง

คุณตองอานขอมูลดานความปลอดภัย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ, ในหนาท่ี 125 กอนท่ีจะใช ติดต้ังหรือชารจ
โทรศัพท

แบตเตอรี่อาจมีการชารจอยูแลวโดยใชวิธีการชารจที่สนับสนุน ถาไมไดชารจแบตเตอรี่ไว คุณจะตองชารจ
แบตเตอรี่กอนที่จะตั้งคาโทรศัพท

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX มีวิธีที่แตกตางกันใน
การล็อคชองใสแบตเตอรี่ ใชขั้นตอนที่ถูกตองสําหรับโทรศัพทของคุณ

• โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

• ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 25

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 34

• โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX

• ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX, ในหนาที่ 30

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX, ในหนาที่ 39

ขอควรระวัง

ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
ใชงานนี้สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 เทานั้น สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
-EX โปรดดู ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX, ในหนาที่ 30

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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ความสอดคลองกับมาตรฐาน IP54 หมายความวาโทรศัพทนั้นมีการผนึกกันฝุนและกันนํ้า เมื่อโทรศัพทออกมา
จากโรงงาน โทรศัพทถูกผนึกโดยสมบูรณ

ถาคุณตองเปดชองแบตเตอรี่ อยาเปดในสภาพแวดลอมที่มีฝุนหรือเปยก

คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบแบตเตอรี่ปดสนิทเพื่อใหมั่นใจวาฝุนและนํ้าไมสามารถเขาไปในชอง
แบตเตอรี่ได

ฝุน น้ํามัน และผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาจทําใหเกิดความเสียหายกับปะเก็นท่ีฝาครอบแบตเตอร่ี ทําใหการผนึกไมสมบูรณ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบปะเก็นวามีความเสียหายหรือไม ถาปะเก็นเสียหาย คุณสามารถสั่งฝา
ครอบทดแทนได

หมายเหตุ

อยาใชเครื่องมือเพื่อแงะเปดฝาขอควรระวัง

อายุการใชงานและฟงกชันของโทรศัพทอาจลดลงถา:

• ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปดฝาครอบแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่ไมมีการบํารุงรักษาที่ดี

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่เสียหาย

• โทรศัพทตกบนพื้นผิวแข็งเปนประจํา

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดฝาครอบชองแบตเตอรี่ออก

a) ดันสลักล็อคทางซายคางไวเพื่อปลดฝาครอบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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b) ใชแท็บดานขางของฝาครอบยกดานบนของฝาครอบและยกฝาครอบขึ้นเพื่อปลดล็อคแท็บดานลาง

ขั้นตอน 2 ติดตั้งแบตเตอรี่

ถาคุณใสแบตเตอรี่ลงในชองแบตเตอรี่ไมถูกตอง แบตเตอรี่และชองแบตเตอรี่จะเสียหายขอควร
ระวัง

แบตเตอรี่มีขั้วสัมผัสโลหะที่ตองเชื่อมตอกับขั้วสัมผัสของชองแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ยังมีลูกศรที่ดานลางและโลโก
Cisco ที่ดานบน

เม่ือใสแบตเตอร่ีถูกตองแลว จะเห็นโลโกและลูกศร ลูกศรช้ีตรงไปท่ีข้ัวเช่ือมตอบนฐานของโทรศัพท และโลโกอยู
ใกลกับสลักล็อค

ชองแบตเตอรี่มีแถบเล็กๆ ตรงมุมลาง แบตเตอรี่ตองเลื่อนเขาไปภายใตแถบเหลานี้ กราฟกตอไปนี้แสดงชอง
แบตเตอรี่ที่ไมมี และที่มีแบตเตอรี่ใสอยูอยางถูกตอง

a) ยึดแบตเตอร่ีใหขอบลางอยูใกลกับดานลางของชองตรวจสอบวาข้ัวสัมผัสโลหะของโทรศัพทและของแบตเตอร่ี
หันเขาหากัน บนตัวแบตเตอรี่ โลโก Cisco ตองอยูใกลกับสลักล็อค และลูกศรตองชี้ไปที่ฐานของโทรศัพท

อยาฝนดันแบตเตอรี่เขาในชองแบตเตอรี่ มิฉะนั้นจะทําใหชองและแบตเตอรี่เสียหายขอควร
ระวัง
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b) เลื่อนดานลางแบตเตอรี่เขาไปภายใตแถบตรงดานลางของชองแบตเตอรี่
c) กดแบตเตอรี่เขาสูชองใสแบตเตอรี่จนราบแนบไปกับชองใส

กราฟกตอไปนี้แสดงภาพแบตเตอรี่ที่ใสอยางถูกตอง

d) หากแบตเตอรี่มีแถบดึงพลาสติกแบบออน ใหพันแถบรอบกอนแบตเตอรี่

ขั้นตอน 3 ตรวจสอบปะเก็นที่ดานในของฝาครอบชองแบตเตอรี่ และถาจําเปน ใหทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ

หามใชสารทําความสะอาดท่ีเปนน้ํามันหรือแอลกอฮอลกับปะเก็น สารทําความสะอาดเหลาน้ีอาจทําให
ปะเก็นเสียหายและทําใหการรับประกันโทรศัพทเปนโมฆะ

ขอควร
ระวัง

ขั้นตอน 4 ใสฝาครอบชองแบตเตอรี่กลับเขาที่

เม่ือปดฝาครอบแบตเตอร่ีตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิท มิฉะน้ันฝุนละอองและน้ําอาจเขาสูชองแบตเตอร่ี
ได

ขอควร
ระวัง
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a) วางใหแท็บที่ดานลางของฝาครอบตรงกับรองของโทรศัพท

แถบเลื่อนเขาในโทรศัพท

b) กดฝาครอบใหแนนและล็อคเขาที่กับโทรศัพท กดตรงดานบน ตรงกลาง และดานลางของฝาครอบบนแตละ
ดาน

กดฝาครอบอยางแนนหนา

อยาฝนกดฝาครอบถาฝาครอบไมเขาท่ีโดยงาย ใหถอดฝาครอบออกและตรวจสอบวาใสแบตเตอร่ี
ถูกตอง

ขอควร
ระวัง

c) ตรวจสอบวาฝาครอบพอดีกับโทรศัพททั้งสี่ดาน จากนั้นเลื่อนตัวล็อกไปทางขวาเพื่อล็อกใหฝาเขาที่

หากฝาครอบดานบนไมพอดี ใหกดฝาครอบระหวางสลักและโลโก Ciscoหมายเหตุ
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หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 46

ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX
ใชงานนี้สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เทานั้น สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 โปรดดู ติดตั้งแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 25

ความสอดคลองกับมาตรฐาน IP67 หมายความวาโทรศัพทนั้นมีการผนึกกันฝุนและกันนํ้า เมื่อโทรศัพทออกมา
จากโรงงาน โทรศัพทถูกผนึกโดยสมบูรณ

ถาคุณตองเปดชองแบตเตอรี่ อยาเปดในสภาพแวดลอมที่มีฝุนหรือเปยกหรือในพื้นที่ที่เปนอันตราย

อยาเปดชองในกรณีที่อุณหภูมิ 0 °C หรือนอยกวา

ขอควรระวัง

คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบแบตเตอรี่ปดสนิทเพื่อใหมั่นใจวาฝุนและนํ้าไมสามารถเขาไปในชอง
แบตเตอรี่ได

ฝุน น้ํามัน และผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาจทําใหเกิดความเสียหายกับปะเก็นท่ีฝาครอบแบตเตอร่ี ทําใหการผนึกไมสมบูรณ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบปะเก็นวามีความเสียหายหรือไม ถาปะเก็นเสียหาย คุณสามารถสั่งฝา
ครอบทดแทนได

หมายเหตุ

อยาใชเครื่องมือเพื่อแงะเปดฝาขอควรระวัง
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อายุการใชงานและฟงกชันของโทรศัพทอาจลดลงถา:

• ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปดฝาครอบแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่ไมมีการบํารุงรักษาที่ดี

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่เสียหาย

• โทรศัพทตกบนพื้นผิวแข็งเปนประจํา

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชเหรียญชวยถอดสกรูยึดฝาครอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบชองแบตเตอรี่ออก

อยาใชวัตถุท่ีมีคมเพ่ือคลายสกรูของชองใสแบตเตอร่ีหรือเพ่ือแงะฝาครอบแบตเตอร่ีออกจากโทรศัพทขอควร
ระวัง

a) ใชเหรียญเพื่อหมุนสกรูและปลดล็อคชองใสแบตเตอรี่

สกรูจะยังคงอยูในฝาครอบ

b) ยกฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ขึ้นและถอดออกดวยนิ้วของคุณ ทีละมุม

ขั้นตอน 2 ติดตั้งแบตเตอรี่

ถาคุณใสแบตเตอรี่ลงในชองแบตเตอรี่ไมถูกตอง แบตเตอรี่และชองแบตเตอรี่จะเสียหายขอควร
ระวัง
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แบตเตอรี่มีขั้วสัมผัสโลหะที่ตองเชื่อมตอกับขั้วสัมผัสของชองแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ยังมีลูกศรที่ดานลางและโลโก
Cisco ที่ดานบน

เม่ือใสแบตเตอร่ีถูกตองแลว จะเห็นโลโกและลูกศร ลูกศรช้ีตรงไปท่ีข้ัวเช่ือมตอบนฐานของโทรศัพท และโลโกอยู
ใกลกับสลักล็อค

ชองแบตเตอรี่มีแถบเล็กๆ ตรงมุมลาง แบตเตอรี่ตองเลื่อนเขาไปภายใตแถบเหลานี้ กราฟกตอไปนี้แสดงชอง
แบตเตอรี่ที่ไมมี และที่มีแบตเตอรี่ใสอยูอยางถูกตอง

a) ยึดแบตเตอร่ีใหขอบลางอยูใกลกับดานลางของชองตรวจสอบวาข้ัวสัมผัสโลหะของโทรศัพทและของแบตเตอร่ี
หันเขาหากัน บนตัวแบตเตอรี่ โลโก Cisco ตองอยูใกลกับสลักล็อค และลูกศรตองชี้ไปที่ฐานของโทรศัพท

อยาฝนดันแบตเตอรี่เขาในชองแบตเตอรี่ มิฉะนั้นจะทําใหชองและแบตเตอรี่เสียหายขอควร
ระวัง

b) เลื่อนดานลางแบตเตอรี่เขาไปภายใตแถบตรงดานลางของชองแบตเตอรี่
c) กดแบตเตอรี่เขาสูชองใสแบตเตอรี่จนล็อคเขาที่ ตรวจสอบวาแบตเตอรี่เรียบสนิทอยูในชอง
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d) หากแบตเตอรี่มีแถบดึงพลาสติกแบบออน ใหพันแถบรอบกอนแบตเตอรี่

ขั้นตอน 3 ตรวจสอบปะเก็นที่ดานในของฝาครอบชองแบตเตอรี่ และถาจําเปน ใหทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ

หามใชสารทําความสะอาดท่ีเปนน้ํามันหรือแอลกอฮอลกับปะเก็น สารทําความสะอาดเหลาน้ีอาจทําให
ปะเก็นเสียหายและทําใหการรับประกันโทรศัพทเปนโมฆะ

ขอควร
ระวัง

ขั้นตอน 4 ใสฝาครอบชองแบตเตอรี่กลับเขาที่

เม่ือปดฝาครอบแบตเตอร่ีตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิท มิฉะน้ันฝุนละอองและน้ําอาจเขาสูชองแบตเตอร่ี
ได

ขอควร
ระวัง

a) วางใหแท็บที่ดานลางของฝาครอบตรงกับรองของโทรศัพท

แถบเลื่อนเขาในโทรศัพท

b) กดฝาครอบใหแนนและล็อคเขาที่กับโทรศัพท

กดตรงดานบน ตรงกลาง และดานลางของฝาครอบบนแตละดาน
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อยาฝนกดฝาครอบลง ถาฝาครอบไมเขาที่โดยงาย ใหถอดฝาครอบออก และตรวจสอบวาใส
แบตเตอรี่ถูกตอง

ขอควร
ระวัง

c) ตรวจสอบวาฝาครอบแนบสนิทเปนแนวเดียวกับโทรศัพท แลวใชเหรียญหมุนปดฝาครอบเขาที่ สกรูควรจะ
แนนพอดี ไมแนนเกินไป

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 46

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
ใชงานนี้สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 เทานั้น สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
-EX โปรดดู เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX, ในหนาที่ 39

ถาคุณมีแบตเตอรี่สํารอง คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดดวยแบตเตอรี่ที่ชารจแลว

ความสอดคลองกับมาตรฐาน IP54 หมายความวาโทรศัพทนั้นมีการผนึกกันฝุนและกันนํ้า เมื่อโทรศัพทออกมา
จากโรงงาน โทรศัพทถูกผนึกโดยสมบูรณ

ถาคุณตองเปดชองแบตเตอรี่ อยาเปดในสภาพแวดลอมที่มีฝุนหรือเปยก

คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบแบตเตอรี่ปดสนิทเพื่อใหมั่นใจวาฝุนและนํ้าไมสามารถเขาไปในชอง
แบตเตอรี่ได

ฝุน น้ํามัน และผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาจทําใหเกิดความเสียหายกับปะเก็นท่ีฝาครอบแบตเตอร่ี ทําใหการผนึกไมสมบูรณ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบปะเก็นวามีความเสียหายหรือไม ถาปะเก็นเสียหาย คุณสามารถสั่งฝา
ครอบทดแทนได

หมายเหตุ

อยาใชเครื่องมือเพื่อแงะเปดฝาหรือแงะแบตเตอรี่ขอควรระวัง

อายุการใชงานและฟงกชันของโทรศัพทอาจลดลงถา:

• ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปดฝาครอบแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่ไมมีการบํารุงรักษาที่ดี

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่เสียหาย

• โทรศัพทตกบนพื้นผิวแข็งเปนประจํา

ขอควรระวัง
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อายุการใชงานท่ีคาดการณสําหรับแบตเตอร่ีคือสองป หรือเทากับการชารจประมาณ 500 คร้ัง ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการ
ใชงานโดยเฉล่ีย คุณสามารถตรวจสอบวันท่ีท่ีพิมพบนแบตเตอร่ีเพ่ือคํานวณอายุของแบตเตอร่ี เราขอแนะนําให
คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดฝาครอบชองแบตเตอรี่ออก

a) ดันสลักล็อคทางซายคางไวเพื่อปลดฝาครอบ
b) ใชแถบที่ดานขางของฝาครอบเพื่อยกดานบนฝาครอบ และยกฝาครอบเพื่อปลดล็อคแถบดานลาง

ขั้นตอน 2 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• หากแบตเตอรี่มีแถบดึง ใหดึงแถบนั้น
• หากแบตเตอร่ีไมมีแถบดึง ใหถือโทรศัพทดวยมือขางหน่ึงโดยใหหนาจอหันเขาหาฝามือของคุณ อีกมือหน่ึง
รองใกลฐานโทรศัพท เขยาโทรศัพทเพื่อใหแบตเตอรี่ตกลงในมือของคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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ขั้นตอน 3 ติดตั้งแบตเตอรี่

ถาคุณใสแบตเตอรี่ลงในชองแบตเตอรี่ไมถูกตอง แบตเตอรี่และชองแบตเตอรี่จะเสียหายขอควร
ระวัง

แบตเตอรี่มีขั้วสัมผัสโลหะที่ตองเชื่อมตอกับขั้วสัมผัสของชองแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ยังมีลูกศรที่ดานลางและโลโก
Cisco ที่ดานบน

เม่ือใสแบตเตอร่ีถูกตองแลว จะเห็นโลโกและลูกศร ลูกศรช้ีตรงไปท่ีข้ัวเช่ือมตอบนฐานของโทรศัพท และโลโกอยู
ใกลกับสลักล็อค

ชองแบตเตอรี่มีแถบเล็กๆ ตรงมุมลาง แบตเตอรี่ตองเลื่อนเขาไปภายใตแถบเหลานี้ กราฟกตอไปนี้แสดงชอง
แบตเตอรี่ที่ไมมี และที่มีแบตเตอรี่ใสอยูอยางถูกตอง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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a) ยึดแบตเตอร่ีใหขอบลางอยูใกลกับดานลางของชองตรวจสอบวาข้ัวสัมผัสโลหะของโทรศัพทและของแบตเตอร่ี
หันเขาหากัน บนตัวแบตเตอรี่ โลโก Cisco ตองอยูใกลกับสลักล็อค และลูกศรตองชี้ไปที่ฐานของโทรศัพท

อยาฝนดันแบตเตอรี่เขาในชองแบตเตอรี่ มิฉะนั้นจะทําใหชองและแบตเตอรี่เสียหายขอควร
ระวัง

b) เลื่อนดานลางแบตเตอรี่เขาไปภายใตแถบตรงดานลางของชองแบตเตอรี่
c) กดแบตเตอรี่เขาสูชองใสแบตเตอรี่จนราบแนบไปกับชองใส

กราฟกตอไปนี้แสดงภาพแบตเตอรี่ที่ใสอยางถูกตอง

d) หากแบตเตอรี่มีแถบดึงพลาสติกแบบออน ใหพันแถบรอบกอนแบตเตอรี่

ขั้นตอน 4 ตรวจสอบปะเก็นที่ดานในของฝาครอบชองแบตเตอรี่ และถาจําเปน ใหทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
37

การตั้งคาโทรศัพท
เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821



หามใชสารทําความสะอาดท่ีเปนน้ํามันหรือแอลกอฮอลกับปะเก็น สารทําความสะอาดเหลาน้ีอาจทําให
ปะเก็นเสียหายและทําใหการรับประกันโทรศัพทเปนโมฆะ

ขอควร
ระวัง

ขั้นตอน 5 ใสฝาครอบชองแบตเตอรี่กลับเขาที่

เม่ือปดฝาครอบแบตเตอร่ีตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิท มิฉะน้ันฝุนละอองและน้ําอาจเขาสูชองแบตเตอร่ี
ได

ขอควร
ระวัง

a) วางใหแท็บที่ดานลางของฝาครอบตรงกับรองของโทรศัพท

แถบเลื่อนเขาในโทรศัพท

b) กดฝาครอบใหแนนและล็อคเขาที่กับโทรศัพท กดตรงดานบน ตรงกลาง และดานลางของฝาครอบบนแตละ
ดาน

กดฝาครอบอยางแนนหนา

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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อยาฝนกดฝาครอบถาฝาครอบไมเขาท่ีโดยงาย ใหถอดฝาครอบออกและตรวจสอบวาใสแบตเตอร่ี
ถูกตอง

ขอควร
ระวัง

c) ตรวจสอบวาฝาครอบพอดีกับโทรศัพททั้งสี่ดาน จากนั้นเลื่อนตัวล็อกไปทางขวาเพื่อล็อกใหฝาเขาที่

หากฝาครอบดานบนไมพอดี ใหกดฝาครอบระหวางสลักและโลโก Ciscoหมายเหตุ

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 46

เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX
ใชงานนี้สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เทานั้น สําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 โปรดดู เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 34

ถาคุณมีแบตเตอรี่สํารอง คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดดวยแบตเตอรี่ที่ชารจแลว

ความสอดคลองกับมาตรฐาน IP67 หมายความวาโทรศัพทนั้นมีการผนึกกันฝุนและกันนํ้า เมื่อโทรศัพทออกมา
จากโรงงาน โทรศัพทถูกผนึกโดยสมบูรณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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ถาคุณตองเปดชองแบตเตอรี่ อยาเปดในสภาพแวดลอมที่มีฝุนหรือเปยกหรือในพื้นที่ที่เปนอันตราย

อยาเปดชองในกรณีที่อุณหภูมิ 0 °C หรือนอยกวา

ขอควรระวัง

คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบแบตเตอรี่ปดสนิทเพื่อใหมั่นใจวาฝุนและนํ้าไมสามารถเขาไปในชอง
แบตเตอรี่ได

ฝุน น้ํามัน และผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาจทําใหเกิดความเสียหายกับปะเก็นท่ีฝาครอบแบตเตอร่ี ทําใหการผนึกไมสมบูรณ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบปะเก็นวามีความเสียหายหรือไม ถาปะเก็นเสียหาย คุณสามารถสั่งฝา
ครอบทดแทนได

หมายเหตุ

อยาใชเครื่องมือเพื่อแงะเปดฝาหรือแงะแบตเตอรี่ขอควรระวัง

อายุการใชงานและฟงกชันของโทรศัพทอาจลดลงถา:

• ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปดฝาครอบแบตเตอรี่ไมถูกตอง

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่ไมมีการบํารุงรักษาที่ดี

• ปะเก็นยางของฝาครอบแบตเตอรี่เสียหาย

• โทรศัพทตกบนพื้นผิวแข็งเปนประจํา

ขอควรระวัง

อายุการใชงานท่ีคาดการณสําหรับแบตเตอร่ีคือสองป หรือเทากับการชารจประมาณ 500 คร้ัง ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการ
ใชงานโดยเฉล่ีย คุณสามารถตรวจสอบวันท่ีท่ีพิมพบนแบตเตอร่ีเพ่ือคํานวณอายุของแบตเตอร่ี เราขอแนะนําให
คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชเหรียญชวยถอดสกรูยึดฝาครอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบชองแบตเตอรี่ออก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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อยาใชวัตถุท่ีมีคมเพ่ือคลายสกรูของชองใสแบตเตอร่ีหรือเพ่ือแงะฝาครอบแบตเตอร่ีออกจากโทรศัพทขอควร
ระวัง

a) ใชเหรียญเพื่อหมุนสกรูและปลดล็อคชองใสแบตเตอรี่

สกรูจะยังคงอยูในฝาครอบ

b) ยกฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ขึ้นและถอดออกดวยนิ้วของคุณ ทีละมุม

ขั้นตอน 2 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• หากแบตเตอรี่มีแถบดึง ใหดึงแถบนั้น
• หากแบตเตอร่ีไมมีแถบดึง ใหถือโทรศัพทดวยมือขางหน่ึงโดยใหหนาจอหันเขาหาฝามือของคุณ อีกมือหน่ึง
รองใกลฐานโทรศัพท เขยาโทรศัพทเพื่อใหแบตเตอรี่ตกลงในมือของคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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ขั้นตอน 3 ติดตั้งแบตเตอรี่

ถาคุณใสแบตเตอรี่ลงในชองแบตเตอรี่ไมถูกตอง แบตเตอรี่และชองแบตเตอรี่จะเสียหายขอควร
ระวัง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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แบตเตอรี่มีขั้วสัมผัสโลหะที่ตองเชื่อมตอกับขั้วสัมผัสของชองแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ยังมีลูกศรที่ดานลางและโลโก
Cisco ที่ดานบน

เม่ือใสแบตเตอร่ีถูกตองแลว จะเห็นโลโกและลูกศร ลูกศรช้ีตรงไปท่ีข้ัวเช่ือมตอบนฐานของโทรศัพท และโลโกอยู
ใกลกับสลักล็อค

ชองแบตเตอรี่มีแถบเล็กๆ ตรงมุมลาง แบตเตอรี่ตองเลื่อนเขาไปภายใตแถบเหลานี้ กราฟกตอไปนี้แสดงชอง
แบตเตอรี่ที่ไมมี และที่มีแบตเตอรี่ใสอยูอยางถูกตอง

a) ยึดแบตเตอร่ีใหขอบลางอยูใกลกับดานลางของชองตรวจสอบวาข้ัวสัมผัสโลหะของโทรศัพทและของแบตเตอร่ี
หันเขาหากัน บนตัวแบตเตอรี่ โลโก Cisco ตองอยูใกลกับสลักล็อค และลูกศรตองชี้ไปที่ฐานของโทรศัพท

อยาฝนดันแบตเตอรี่เขาในชองแบตเตอรี่ มิฉะนั้นจะทําใหชองและแบตเตอรี่เสียหายขอควร
ระวัง

b) เลื่อนดานลางแบตเตอรี่เขาไปภายใตแถบตรงดานลางของชองแบตเตอรี่
c) กดแบตเตอรี่เขาสูชองใสแบตเตอรี่จนราบแนบไปกับชองใส
d) หากแบตเตอรี่มีแถบดึงพลาสติกแบบออน ใหพันแถบรอบกอนแบตเตอรี่

ขั้นตอน 4 ตรวจสอบปะเก็นที่ดานในของฝาครอบชองแบตเตอรี่ และถาจําเปน ใหทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ

หามใชสารทําความสะอาดท่ีเปนน้ํามันหรือแอลกอฮอลกับปะเก็น สารทําความสะอาดเหลาน้ีอาจทําให
ปะเก็นเสียหายและทําใหการรับประกันโทรศัพทเปนโมฆะ

ขอควร
ระวัง

ขั้นตอน 5 ใสฝาครอบชองแบตเตอรี่กลับเขาที่

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
43

การตั้งคาโทรศัพท
เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX



เม่ือปดฝาครอบแบตเตอร่ีตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิท มิฉะน้ันฝุนละอองและน้ําอาจเขาสูชองแบตเตอร่ี
ได

ขอควร
ระวัง

a) วางใหแท็บที่ดานลางของฝาครอบตรงกับรองของโทรศัพท

แถบเลื่อนเขาในโทรศัพท

b) กดฝาครอบใหแนนและล็อคเขาที่กับโทรศัพท

กดตรงดานบน ตรงกลาง และดานลางของฝาครอบบนแตละดาน

อยาฝนกดฝาครอบลง ถาฝาครอบไมเขาที่โดยงาย ใหถอดฝาครอบออก และตรวจสอบวาใส
แบตเตอรี่ถูกตอง

ขอควร
ระวัง

c) ตรวจสอบวาฝาครอบแนบสนิทเปนแนวเดียวกับโทรศัพท แลวใชเหรียญหมุนล็อคฝาครอบเขาที่

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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ขั้นตอน 6 ใสฝาครอบชองแบตเตอรี่กลับเขาที่

เม่ือปดฝาครอบแบตเตอร่ีตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิท มิฉะน้ันฝุนละอองและน้ําอาจเขาสูชองแบตเตอร่ี
ได

ขอควร
ระวัง

a) วางใหแท็บที่ดานลางของฝาครอบตรงกับรองของโทรศัพท

แถบเลื่อนเขาในโทรศัพท

b) กดฝาครอบใหแนนและล็อคเขาที่กับโทรศัพท

กดตรงดานบน ตรงกลาง และดานลางของฝาครอบบนแตละดาน

อยาฝนกดฝาครอบลง ถาฝาครอบไมเขาที่โดยงาย ใหถอดฝาครอบออก และตรวจสอบวาใส
แบตเตอรี่ถูกตอง

ขอควร
ระวัง

c) ตรวจสอบวาฝาครอบแนบสนิทเปนแนวเดียวกับโทรศัพท แลวใชเหรียญหมุนปดฝาครอบเขาที่ สกรูควรจะ
แนนพอดี ไมแนนเกินไป
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หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 46

หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย
แบตเตอรี่โทรศัพทของคุณอาจแสดงรองรอยความเสียหายได รองรอยความเสียหายไดแก

• บวม

• งอ

• ฝาปดแตกหัก

เราขอแนะนําใหคุณตรวจดูแบตเตอร่ีและชองใสแบตเตอร่ีวามีรองรอยความชํารุดเสียหายหรือไมเม่ือคุณเปล่ียน
แบตเตอรี่ของคุณ

หมายเหตุ

แบตเตอรี่บวม

การระบุตัวตน

• แบตเตอรี่ไมแบนราบไปกับโตะ โดยอาจโยกเมื่อคุณแตะที่มุมแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ที่ใสแลวไมแบนราบในชองใสแบตเตอรี่

• ฝาหลังไมสามารถปดไดสนิท (โดยเฉพาะชวงกลางของฝา)

• แบตเตอรี่ไมหลุดออกจากชองใสแบตเตอรี่เมื่อคุณพยายามจะนําออก คุณอาจคิดวาคุณจําเปนตองแงะ
แบตเตอรี่ออกจากชองใส

อยาพยายามแงะแบตเตอรี่ออกจากชองขอ
ควร
ระวัง

ตัวอยาง

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมจากกนแบตเตอรี่

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมแบบอื่น
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ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมในชองใสแบตเตอรี่ ขอใหสังเกตวาแบตเตอรี่ไมราบเรียบไปกับผนังชองใส
ตามขอบรอบนอกของแบตเตอรี่

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมกอนเดิมเมื่อใสฝาปด ขอใหสังเกตวากลางของฝาจะโคงขึ้น สลักที่ตรงกลาง
ของฝาปดจะไมสามารถเชื่อมติดไดงายดาย

แบตเตอร่ีอาจบวมตามแนวยาวหรือดานกวางก็ได ซ่ึงทําใหถอดแบตเตอร่ีออกยาก อยาใชเคร่ืองมือใดๆ เพ่ือแงะ
แบตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่โคงงอ

การระบุตัวตน

แบตเตอรี่ไมแบนราบไปกับโตะ โดยอาจโยกเมื่อคุณแตะที่มุมแบตเตอรี่

ตัวอยาง

ฝาปดแตกหักหรือเสียหาย

การระบุตัวตน

ฝาพลาสติกที่ปลายของแบตเตอรี่ไมไดแนบสนิทอยางถูกตอง

ตัวอยาง
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การชารจแบตเตอรี่โทรศัพท
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่โดยใชตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• สาย USB - คุณสามารถชารจโทรศัพทโดยใชอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับหรือคอมพิวเตอร

• ที่ชารจเดสกท็อป - คุณสามารถใชโทรศัพทและชารจไปในเวลาเดียวกัน

• ที่ชารจอเนกประสงค — คุณสามารถชารจโทรศัพทหลายเครื่องไดในเวลาเดียวกัน

อันตรายจากการระเบิด: หามชารจแบตเตอรี่โทรศัพทในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได คําแถลง 431คําเตือน

แบตเตอร่ีจะใชเวลาชารจประมาณ 3 ช่ัวโมงเม่ือใชอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ, ท่ีชารจเดสกท็อป หรือ ท่ีชารจ
อเนกประสงค การชารจผานสาย USB และคอมพิวเตอรจะใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

หัวขอที่เกี่ยวของ
ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 113
ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 110

การชารจแบตเตอรี่สํารอง
ถาคุณตองการใหมีเวลาสนทนานานขึ้น คุณควรมีแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มสํารองไว คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
สํารองดวยที่ชารจเดสกท็อปหรือที่ชารจอเนกประสงค

อันตรายจากการระเบิด: หามชารจแบตเตอรี่สํารองในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได คําแถลง 431คําเตือน

แบตเตอรี่สํารองจะใชเวลาชารจประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อใชที่ชารจเดสกท็อปหรือที่ชารจอเนกประสงค

หัวขอที่เกี่ยวของ
ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 113
ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 110

เตรียมอะแดปเตอรไฟฟา
อะแดปเตอรไฟฟาสําหรับโทรศัพทของคุณเปนแบบกะทัดรัด กอนที่จะใชอะแดปเตอรไฟฟา คุณจะตองกางขา
ของอะแดปเตอรออก หลังจากใชงานแลว คุณสามารถพับขาของอะแดปเตอรได

อะแดปเตอรไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีของคุณอาจตองมีคลิปเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถตออะแดปเตอรเขากับเตารับไฟฟา
ได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชปลายนิ้วงัดขอบของขาและดึงขึ้นจนคลิกเขาที่
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ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ติดตั้งคลิปไฟฟาแบบสากล
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) กอนที่คุณจะปดอะแดปเตอร ใหนําคลิปไฟฟาแบบสากลออก
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) จับที่กานดานบนของอะแดปเตอรไว และกดขาลงเพื่อปดอะแดปเตอร

ชารจแบตเตอรี่ดวย AC Power Supply
คุณสามารถชารจโทรศัพทโดยใช AC Power Supply เมื่อคุณใช Power Supply เพื่อชารจโทรศัพท แบตเตอรี่
จะใชเวลาในการชารจจนเต็มถึง 3 ชั่วโมง

หัวตอแบบกวางของสาย USB จะเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชแมเหล็กในการยึดเขาที่ โดยมีขาซึ่งตองจัดให
ตรงกันอยางถูกตอง ถาคุณถือโทรศัพทโดยหันหนาจอเขาหาตัว ไอคอนแบตเตอรี่บนหัวตอจะปรากฏใหเห็น
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หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชสาย USB ที่มาพรอมกับโทรศัพท

คุณตองเตรียมอะแดปเตอรไฟฟาเพื่อใชงานตามที่อธิบายใน เตรียมอะแดปเตอรไฟฟา, ในหนาที่ 48

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอสาย USB เขากับดานลางของโทรศัพทโดยใหขาตรงกัน
ขั้นตอน 2 ตอสาย USB เขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 3 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

ชารจแบตเตอรี่ดวยสาย USB และพอรต USB ในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถชารจโทรศัพทของคุณจากคอมพิวเตอร เมื่อคุณใชคอมพิวเตอรเพื่อชารจโทรศัพท แบตเตอรี่จะใช
เวลาในการชารจจนเต็มถึง 6 ชั่วโมง

หัวตอแบบกวางของสาย USB จะเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชแมเหล็กในการยึดเขาที่ โดยมีขาซึ่งตองจัดให
ตรงกันอยางถูกตอง ถาคุณถือโทรศัพทโดยหันหนาจอเขาหาตัว ไอคอนแบตเตอรี่บนหัวตอจะปรากฏใหเห็น

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
50

การตั้งคาโทรศัพท
ชารจแบตเตอรี่ดวยสาย USB และพอรต USB ในคอมพิวเตอรของคุณ



หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอหัวตอแบบยาวของสาย USB เขากับดานลางของโทรศัพทโดยใหขาตรงกัน
ขั้นตอน 2 ตอปลายอีกดานเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร

การกําหนดคาโทรศัพท
การกําหนดคาโทรศัพทใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• ผูดูแลระบบเปนผูต้ังคาโทรศัพท ในกรณีน้ี คุณไมจําเปนตองดําเนินการกําหนดคาใดๆ ผูดูแลระบบของคุณ
อาจล็อคการเขาถึงเมนูการกําหนดคา

• คุณต้ังคาโทรศัพทใหเช่ือมตอกับเครือขายWi-Fi และเช่ือมตอกับระบบควบคุมการโทร จากน้ัน ผูดูแลระบบ
จะใหขอมูลที่จําเปนในการปอนในโทรศัพท
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เพิ่มโทรศัพทในเครือขาย Wi-Fi
เมื่อปอนหมายเลขไอพีใหเลื่อนไปที่ฟลด และกด เลือก ฟลดจะเปลี่ยนจากหนึ่งฟลดเปนชองสําหรับปอนขอมูล
ใชแปนกดเพื่อปอนตัวเลขและใชวงแหวนการนําทางเพื่อเลื่อนฟลด

หลังจากกําหนดคาโทรศัพทและบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลว โทรศัพทจะเชื่อมตอกับ Cisco Unified
Communications Manager หลังจากเชื่อมตอแลว โทรศัพทจะดาวนโหลดไฟลการกําหนดคา และอัพเกรด
เฟรมแวรเปนเฟรมแวรใหม ถาจําเปน

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครือขายWi-Fi:

• SSID

• ประเภทการรักษาความปลอดภัย (เชนWEP, EAP)

• PIN หรือคียรหัสผานสําหรับประเภทการรักษาความปลอดภัยที่เลือก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Wi-Fi

ขั้นตอน 3 เลือกโปรไฟล
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) ตั้งชื่อโปรไฟล

a) เลือก ชื่อโปรไฟล
b) ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนชื่อใหม

• Softkey กลับไป จะลบอักขระทางซายของเคอรเซอร

• ใชวงแหวนการนําทางเพื่อเลื่อนจากซายไปขวาในฟลด

c) กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก

ขั้นตอน 5 เลือก การกําหนดคาเครือขาย > ตั้งคา IPv4

ถาเครือขายของคุณไมสนับสนุน DHCP ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

a) บังคับ: เลือก DHCP และกด ปด
b) เลือก หมายเลขไอพี และปอนหมายเลขที่กําหนดไวใหกับโทรศัพท
c) เลือก Subnet Mask และปอน Subnet Mask ที่ตองการ ตัวอยางเชน 255.255.255.0
d) เลือก เราเตอรมาตรฐาน และปอนหมายเลขไอพีของเราเตอรเริ่มตน
e) เลือก เซิรฟเวอร DNS 1 และปอนหมายเลขไอพีของเซิรฟเวอร DNS

สําหรับเครือขายทั้งหมด

a) เลือก Alternate TFTP และตั้งคาเปน เปด
b) เลือก TFTP Server 1 และปอนหมายเลขไอพี TFTP สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
c) กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก
d) ในหนาตาง รายชื่อที่เชื่อถือได ใหกด เพิ่มเติม และเลือก ลบ
e) เลือก กลับไป จากนั้นเลือก กลับไป อีกครั้ง
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ขั้นตอน 6 เลือก การกําหนดคา WLAN

ขั้นตอน 7 เลือก SSID

a) ใชแปนกดเพื่อปอน SSID ของ Access Point
b) กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก

ขั้นตอน 8 เลือก โหมดความปลอดภัย
ขั้นตอน 9 เลือกประเภทการรักษาความปลอดภัยที่ Access Point ตองการ
ขั้นตอน 10 ตั้งคาฟลดการรักษาความปลอดภัยที่ตองการโดยใชตารางตอไปนี:้

คําอธิบายฟลดที่กําหนดคาโหมดความปลอดภัย

เมื่อตั้งคาโหมดความปลอดภัยเปน ไมมี จะไมตองปอน
คาในฟลดอื่นอีก

ไมมีไมมี

ปอนรหัส 40/104 หรือ 64/128 ASCII หรือ Hex WEPคียWEPWEP

ปอนรหัสผาน 8-63 ASCII หรือ 64 HexวลีรหัสผานPSK

ปอนรหัสผูใชรหัสผูใชEAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP-MSCHAPV2
ปอนรหัสผานรหัสผาน

ผูดูแลระบบของคุณจะบอกประเภทใบรับรองที่จะตอง
เลือก และจะจัดใหมีการติดต้ังใบรับรองในโทรศัพทของ
คุณ

ใบรับรองของผูใชEAP-TLS

ขั้นตอน 11 เลือก โหมด 802.11 และเลือกโหมดที่ตองการ

โหมดนี้จะเปนตัวกําหนดความถี่ ถาคุณตั้งคาโหมดเปนอัตโนมัติ โทรศัพทจะสามารถใชความถี่ 5 GHz หรือ 2.4
GHz โดยที่ 5 GHz เปนความถี่ที่เลือกใชกอน

ขั้นตอน 12 เลือก ประหยัดพลังงานขณะโทร และกด เลือก เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา

ฟลดนี้สามารถตั้งคาไดเปน ปดการใชงาน เทานั้น สําหรับการแกไขปญหา

ขั้นตอน 13 กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก
ขั้นตอน 14 กด เปด/วางสาย
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บ ท ท ี ่ 3
สาย

• เขาถึงแอปโทรศัพท, ในหนาที่ 55
• โทรออก, ในหนาที่ 56
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 61
• วางสาย, ในหนาที่ 64
• ปดเสียง, ในหนาที่ 65
• พักสาย, ในหนาที่ 65
• ฝากสายจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 67
• โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 68
• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 68
• การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 70
• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, ในหนาที่ 71
• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 72
• หลายคูสาย, ในหนาที่ 73

เขาถึงแอปโทรศัพท
เราชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดงายดวยแอป โทรศัพท

ถาหนาหลักของคุณเปนมุมมองสายโทรศัพท แสดงวาคุณอยูในแอป โทรศัพท แลว

กระบวนการ

ใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเขาถึงแอป โทรศัพท:

• จากหนาจอมุมมองแอปพลิเคชัน กดปุม เลือก เพื่อเลือก โทรศัพท
• กด ตอบรับ/สง เพื่อโทรออกหรือรับสายเขา
• ปอนหมายเลขโดยใชแปนกดเพื่อโทรออก

หัวขอที่เกี่ยวของ
หนาหลัก, ในหนาที่ 17
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โทรออก
โทรศัพท IP ไรสายของCiscoของคุณทํางานเหมือนกับโทรศัพทท่ัวไปแตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดาย
ยิ่งขึ้น

โทรออก
คุณสามารถโทรจากหนาหลักของแอปพลิเคชัน หนาหลักของมุมมองสายโทรศัพท หรือแอปโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด ตอบรับ/สง

การโทรฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรฉุกเฉินจากโทรศัพท แมวาจะไมไดลงชื่อเขาใชก็ตาม เมื่อคุณเริ่มกดหมายเลขฉุกเฉิน รายการ
ของหมายเลขฉุกเฉินจะปรากฏแตคุณไมสามารถเลือกหมายเลขได

ถาคุณพยายามกดหมายเลขที่ไมอยูในรายการหมายเลขฉุกเฉิน โทรศัพทจะไมเรียกไปยังหมายเลขนั้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถาโทรศัพทของคุณไมไดเปดอยู ใหกด เปด/วางสาย คางไว 4 วินาทีเพื่อเปดเครื่อง
ขั้นตอน 2 ใชแปนกดเพื่อปอนหมายเลขฉุกเฉิน
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ/สง

โทรออกดวยหูฟง
คุณสามารถโทรออกโดยใชหูฟง ถาคุณตัดการเชื่อมตอตอหูฟงระหวางการโทร การโทรจะดําเนินตอไปทางส
ปกเกอรโฟน

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณมีหูฟงแบบใชสายและแบบ Bluetooth เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
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ขั้นตอน 3 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 4 กด ตอบรับ/สง

หัวขอที่เกี่ยวของ
หูฟง, ในหนาที่ 106

โทรออกดวยลําโพงของโทรศัพท
คุณสามารถโทรออกดวยสปกเกอรโฟนในตัวเครื่อง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สปกเกอรโฟน คางไวเพื่อเปดใชงานลําโพง
ขั้นตอน 2 หมุนหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ/สง เพื่อโทรออก
ขั้นตอน 4 กด สปกเกอรโฟน คางไวอีกครั้งเพื่อปดโหมดลําโพง

โทรออกดวยลําโพงของที่ชารจเดสกท็อป
เม่ือโทรศัพทอยูในท่ีชารจเดสกท็อป คุณจะใชสปกเกอรโฟนของท่ีชารจเดสกท็อปโดยอัตโนมัติถาคุณนําโทรศัพท
ออกจากเครื่องชารจขณะที่โทรศัพท ใหถือโทรศัพทแนบหูเพื่อฟงการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หมุนหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด ตอบรับ/สง เพื่อโทรออก

โทรออกดวยที่อยูโทรศัพทหรือวิดีโอ
บางคร้ัง แทนท่ีจะมีแคหมายเลขโทรศัพทของใครสักคน คุณอาจมีท่ีอยูโทรศัพทหรือวิดีโอท่ีใชในการโทรหาได
ดวย

ท่ีอยูเหลาน้ีอาจมีลักษณะคลายท่ีอยูอีเมล เชน username1@example.comหรืออาจประกอบดวยตัวเลข เชน
username2@209.165.200.224

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก ABC คุณจะสามารถปอนขอความโดยใชแปนกดได
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ขั้นตอน 4 กดหมายเลขบนแปนกดเพื่อดูตัวเลือกที่ใชได และจากนั้นกดหมายเลขอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกดังกลาว

ตัวอยางเชน กด หนึ่ง (1) สามครั้งเพื่อปอนสัญลักษณ@

ขั้นตอน 5 กด ตอบรับ/สง

โทรหมายเลขซํ้า
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทที่โทรลาสุดไดจากแอป โทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 บังคับ: เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 กด โทรซํ้า

โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรกลับการโทรลาสุดดวยรายการโทรลาสุดในแอป โทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 บังคับ: เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 เลือกรายการจากรายการลาสุด
ขั้นตอน 4 กด ตอบรับ/สง

โทรไปยังหมายเลขโปรดจากแอปผูติดตอ
คุณสามารถโทรออกไปยังผูติดตอในลิสตรายการโปรดไดโดยงาย

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองตั้งคารายการโปรด (หมายเลขที่หมุนบอย) ในลิสตรายการโปรดภายในแอป ผูติดตอ ของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก รายการโปรด
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ขั้นตอน 3 เลือกรายการและกด ตอบรับ/สง

หัวขอที่เกี่ยวของ
รายการโปรด, ในหนาที่ 75

โทรไปยังหมายเลขโปรดจากหนาจอแอปพลิเคชัน
คุณสามารถโทรออกไปยังผูติดตอในลิสตรายการโปรดไดโดยงายจากมุมมองแอปพลิเคชัน

กอนเริ่มตนภารกิจ

• คุณตองตั้งคารายการโปรด (หมายเลขที่หมุนบอย) ในลิสตรายการโปรดภายในแอป ผูติดตอ ของคุณ

• คุณตองทราบหมายเลขดัชนีที่กําหนดใหกับรายการโปรด

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• ถากําหนดรายการโปรดดวยดัชนีตัวเลขหลักเดียว ใหกดคียตัวเลขคางไว ตัวอยางเชน ถากําหนดรายการ
โปรดดวยหมายเลขดัชนี 1 ใหกด 1 คางไวจนกวาโทรศัพทจะโทรออก

• ถากําหนดรายการโปรดดวยดัชนีตัวเลขสองหลัก ใหกดคียตัวเลขแรก จากนั้นกดคียตัวเลขที่สองแลวคาง
ไว ตัวอยางเชน ถากําหนดรายการโปรดดวยหมายเลขดัชนี 10 ใหกด 1 จากนั้นกด 0 คางไว
จนกวาโทรศัพทจะโทรออก

หัวขอที่เกี่ยวของ
รายการโปรด, ในหนาที่ 75

โทรออกจากหมายเลขโทรดวน
กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณจะตองตั้งคาสายโทรดวนสําหรับคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท

ขั้นตอน 2 บังคับ: เลือกสาย โทรดวน
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กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพ่ือโทรระหวางประเทศเม่ือนําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเคร่ืองหมาย
บวก (+)

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองอยูในหนาตางของแอปโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ดอกจัน (*) คางไวอยางนอย 1 วินาที

เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏเปนตัวแรกในหมายเลขโทรศัพท ถายกหูโทรศัพท คุณจะไดยินเสียงสัญญาณ
หมุนหมายเลขเปลี่ยนไปเมื่อมีสัญญาณ + ปรากฏ

ขั้นตอน 2 กดหมายเลข
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ/สง

รับการแจงเตือนเมื่อผูติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวยขอความและเสียงกริ่ง
พิเศษเมื่อบุคคลนั้นติดตอได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด โทรกลับ
ขั้นตอน 2 กด ออก
ขั้นตอน 3 เมื่อเห็นขอความวาบุคคลนั้นติดตอไดแลว หรือไดยินเสียงกริ่งพิเศษ ใหกด โทรออก เพื่อโทรออกอีกครั้ง

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

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

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

เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน
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หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 10

สายที่ปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพ่ือปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอกถาไอคอน
ล็อคปรากฏบนโทรศัพทระหวางการโทร แสดงวาการโทรของคุณมีความปลอดภัย ขึ้นอยูกับการกําหนดคา
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชกอนที่จะโทรออก หรือกอนมีเสียงสัญญาณรักษาความปลอดภัยทาง
หูฟงของคุณ

ตอบรับสาย
โทรศัพท IP ไรสายของCiscoของคุณทํางานเหมือนกับโทรศัพทท่ัวไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดาย
ยิ่งขึ้น

รับสาย
กระบวนการ

กด ตอบรับ หรือ ตอบรับ/สง

รับสายเรียกซอน
เม่ือมีสายโทรเขาขณะท่ีคุณกําลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสียงบ๊ีปหน่ึงคร้ัง คุณสามารถรับสายใหมและพักสายท่ี
สนทนาอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ตอบรับ หรือ ตอบรับ/สง
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถามีสายเรียกซอนมากกวาหนึ่งสาย ใหเลือกสายเรียกเขาที่ตองการ

ปฏิเสธสาย
ถามีสายเขาและคุณไมตองการรับสาย คุณสามารถปฏิเสธสายนั้น และสงการโทรนั้นไปยังขอความเสียงได

ถาคุณไมเห็น Softkey ปฏิเสธ แสดงวาผูดูแลระบบปดใชความสามารถในการปฏิเสธการรับสาย
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กระบวนการ

กด ปฏิเสธ

ไมรับสาย
ถามีสายเขาและคุณไมตองการรับสาย คุณสามารถละเวนและไมรับสายน้ันได การโทรจะปรากฏในรายการการ
โทรของคุณ

กระบวนการ

กดลูกศร ขึ้น หรือ ลง ในชุดปุมการนําทาง

ปดเสียงของสายโทรเขาในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณไมวางและไมตองการใหมีการรบกวนคุณสามารถปดเสียงของสายเรียกเขาได ถาดําเนินการนี้ โทรศัพท
จะไมมีเสียงเรียกเขา แตคุณจะเห็นการเตือนแบบภาพ ดังนั้นคุณจะยังสามารถรับสายได ถาคุณไมรับสาย การ
โทรนั้นจะไปที่ขอความเสียงแทน

กระบวนการ

เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• จาก Unified Communications Self Care Portal ใหคลิกที่แท็บ การตั้งคาทั่วไป
• จากโทรศัพทของคุณ

1. เขาถึงแอป โทรศัพท

2. (ตัวเลือก) เลือกคูสาย

3. กด เพิ่มเติม และเลือก หามรบกวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
ควบคุมเสียงกริ่งโทรศัพทสําหรับสายเรียกเขาสายเดียว, ในหนาที่ 64

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

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก รับแทน
ขั้นตอน 3 กด ตอบรับ

รับสายจากกลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม)
การรับสายแทนกลุมใชสําหรับรับสายบนโทรศัพทท่ีอยูนอกกลุมรับแทนของคุณคุณสามารถใชหมายเลขรับแทน
ของกลุมเพื่อรับแทนการโทร หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก การรับสายแทนกลุม
ขั้นตอน 4 ปอนหมายเลขของการรับสายแทนกลุมอื่น หรือปอนหมายเลขของสายโทรศัพทที่มีการโทรซึ่งคุณตองการรับ

สายแทน
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก โทร
ขั้นตอน 6 กด ตอบรับ

รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)
คุณสามารถรับสายแทนสําหรับสายที่เรียกเขาในโทรศัพทของกลุมการโทรอื่น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก รับขามกลุม
ขั้นตอน 4 กด ตอบรับ
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ติดตามการโทรที่นาสงสัย
ถาคุณไดรับสายที่ไมพึงประสงคหรือเปนการกลั่นแกลง ใหใชรหัสของสายที่ไมพึงประสงค (MCID) เพื่อแจงผู
ดูแลระบบ โทรศัพทของคุณจะสงขอความแจงเตือนแบบเงียบไปยังผูดูแลระบบพรอมดวยขอมูลเก่ียวกับการโทร
นั้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เพิ่มเติม และเลือก รายงานผูโทร
ขั้นตอน 2 วางสาย

ควบคุมเสียงกริ่งโทรศัพทสําหรับสายเรียกเขาสายเดียว
คุณสามารถปดเสียงกริ่งโทรศัพทสําหรับสายเรียกเขาแตละครั้ง

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด ระดับเสียง ลง
• กด ปอนด (#) เปนเวลา 2 วินาทีเพื่อเปดหรือปดเสียงกริ่ง

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 104
กําหนดใหโทรศัพทสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา, ในหนาที่ 94
เลือกตําแหนงที่จะฟงเสียงกริ่งเรียกเขา, ในหนาที่ 94
ปดเสียงของสายโทรเขาในโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 62

วางสาย
กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• จากแอป โทรศัพท ใหกด เพิ่มเติม และเลือก วางสาย
• กด เปด/วางสาย
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ปดเสียง
คุณสามารถปดเสียงโทรศัพท ซึ่งจะทําใหคุณไดยินเสียงจากปลายสาย แตอีกฝายจะไมไดยินเสียงคุณ ปุม ปด

เสียง ตั้งอยูใตปุม ความดัง ที่อยูดานขางโทรศัพท

เมื่อโทรศัพทอยูในที่ชารจเดสกท็อป คุณสามารถปดเสียงลําโพงของที่ชารจเดสกท็อปดวยปุม ปดเสียง ที่มุม
ดานลางขวาของเครื่องชารจ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปดเสียง
ขั้นตอน 2 กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

พักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม

วางพักสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด พักสาย

รับสายที่พักไวนานเกินไป
คุณอาจไดรับแจงเมื่อมีสายที่พักไว การแจงเตือนนี้คลายกับการแจงเตือนสายเรียกเขา และมีลักษณะตอไปนี:้

• เสียงกริ่งเดียว ดังซํ้าเปนระยะ

• สัญญาณขอความกะพริบบนหูโทรศัพท

• การแจงเตือนบนหนาจอโทรศัพท
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กระบวนการ

กด ตอบรับ เพื่อสนทนาตอในสายที่พักไว

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
ขณะที่อยูระหวางการโทร คุณสามารถเขาถึงสายที่พักไวได โทรศัพทจะวางพักสายแรกเริ่มไว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กดปุมนําทางดานขวา
ขั้นตอน 3 เลือกสายที่พักไว
ขั้นตอน 4 กด พูดตอ

วางพักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทเพื่อพักสาย (เก็บไวชั่วคราว) จากนั้นสามารถเรียกสายจากโทรศัพทอื่น (เชน โทรศัพท
ที่โตะของเพื่อนรวมงานหรือในหองประชุม)

คุณสามารถวางพักสายไดสองวิธี คือการวางพักสายและการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง โทรศัพทของคุณ
จะมีการพักสายที่ใชไดเพียงประเภทเดียว

• วางพักสาย — ใช Softkey วางพัก เพื่อวางพักสาย

• วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง — ใช Softkey โอนสาย เพื่อโทรไปยังหมายเลขวางพักสาย

ถามีการพักสายไวเปนเวลานานเกินไป คุณจะไดรับเสียงเตือน คุณสามารถรับสายหรือดึงสายจากโทรศัพทเคร่ือง
อ่ืนได ถาคุณไมรับสายภายในชวงเวลาท่ีกําหนด ระบบจะสงสายน้ันไปยังปลายทางอ่ืน (เชน ขอความเสียง) ตาม
ที่ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาไว

พักสายดวยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท และจากนั้นใชโทรศัพทอีกเครื่องในระบบ
ควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย

คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย

กอนเริ่มตนภารกิจ

การโทรจะตองมีสถานะใชงาน
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก วางพัก

โทรศัพทจะแสดงหมายเลขภายในของการวางพักสาย

เรียกสายที่พักดวยการวางพักสาย
คุณสามารถรับสายที่วางพักไวจากที่ใดก็ไดในเครือขาย

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองมีหมายเลขภายในสําหรับวางพักสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 หมุนหมายเลขภายในสําหรับวางพักสาย

ฝากสายจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถฝากสายจากสายใดก็ไดในโทรศัพทไปยังหมายเลขอื่น การฝากสายนั้นจะมีผลเฉพาะสาย ถาการ
โทรมาถึงคุณในสายที่ไมไดเปดใชการฝากสาย การโทรนั้นจะมีเสียงเรียกเขาตามปกติ

คุณสามารถฝากสายไดสองวิธ:ี

• โอนสายทั้งหมด

• ฝากสายในสถานการณพิเศษ เชน เมื่อโทรศัพทไมวางหรือไมมีการตอบรับ

ยืนยันวาการโทรมีการฝากสายไดโดยดูที่ไอคอน ฝากสายทั้งหมด ในปายกํากับสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก โอนหมด
ขั้นตอน 4 ปอนหมายเลขที่จะรับสาย หรือเลือกจากรายการโทรลาสุด
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ปดการฝากสายจากโทรศัพทของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) เลือกปลายทางการฝากสาย
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก ปดการฝากสาย

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น
เม่ือคุณโอนการโทร คุณสามารถอยูในการโทรเร่ิมตนจนกวาบุคคลท่ีโอนใหจะตอบรับ วิธีน้ีจะทําใหคุณมีโอกาส
สนทนาแบบเปนสวนตัวกับปลายสายกอนที่จะออกจากการโทรถาไมตองการสนทนา ใหโอนสายโดยไมตองรอ
ใหบุคคลที่โอนใหตอบรับ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก โอนสาย
ขั้นตอน 3 ปอนหมายเลขที่จะโทรหรือเลือกรายการจากการโทรลาสุด
ขั้นตอน 4 กด โอนสาย

การประชุมสายและการประชุม
คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรคร้ังเดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอ่ืนและเพ่ิมคนน้ันในการโทร
ถามีสายโทรศัพทหลายสาย คุณสามารถรวมการโทรสองสายเขาดวยกัน

เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการประชุมสาย ใหรอสักครูระหวางการเพิ่มผูเขารวม

ในฐานะผูจัดการประชุมสาย คุณสามารถนําผูเขารวมแตละคนออกจากการประชุมสายได การประชุมสายจะ
สิ้นสุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายทั้งหมดวางสาย

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร
คุณสามารถเพิ่มบุคคลอื่นในการโทรที่สนทนาอยูเพื่อสรางการประชุมสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก ประชุมสาย
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ขั้นตอน 3 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

• กดหมายเลขและรอใหอีกฝายรับสาย
• เลือกจากรายการลาสุด และรอใหอีกฝายรับสาย
• เลือกการโทรที่พักไวในสายเดียวกัน
• กดปุมนําทางดานขวา เลือกสาย จากนั้นเลือกการโทรที่พักไวในสายนั้น

ขั้นตอน 4 กด รวมสาย

ดูและนําผูรวมประชุมสายออก
ขณะที่อยูในการประชุมสาย คุณสามารถดูรายชื่อผูเขารวมการประชุมได ในฐานะผูจัดการประชุมสาย คุณ
สามารถนําผูเขารวมแตละคนออกจากการประชุมสายได หนาจอจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ขางผูจัดการ
ประชุมสาย

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณอยูในการประชุมสายที่กําลังสนทนาอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) กด ปรับปรุง เพื่อรีเฟรชรายชื่อผูเขารวม
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือกผูเขารวมการประชุม และกด เอาออก

การประชุมสายตามกําหนดการ (Meet Me)
คุณสามารถจัดหรือเขารวมการประชุมสายตามเวลาที่กําหนดได

การประชุมสายจะไมเร่ิมตนจนกวาโฮสตจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุมสายและจะส้ินสุดเม่ือผูเขารวมทุกคน
วางสาย การประชุมสายจะไมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อโฮสตวางสาย

จัดการประชุม Meet Me

กอนเริ่มตนภารกิจ

รับหมายเลขMeet Me จากผูดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผูเขารวมประชุม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก ประชุม
ขั้นตอน 3 ใสหมายเลขการประชุม
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ขั้นตอน 4 ปอนรหัสผานโฮสตสําหรับการประชุม

เขารวมการประชุม Meet Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมMeet Me จนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก ประชุม
ขั้นตอน 3 ใสหมายเลขการประชุม

การโทรสายภายใน
คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบทางเดียวโดยใชสายภายใน

เมื่อคุณโทรออกโดยใชสายภายใน โทรศัพทของผูรับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมด
กระซิบ) ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปกเกอรโฟน หูฟง หรือหูฟงของผูรับ ถาอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู

หลังจากไดรับการโทรสายภายใน ผูรับสามารถเร่ิมตนการส่ือสารสองทาง (โหมดเช่ือมตอ) เพ่ือใหสามารถสนทนา
กันเพิ่มเติมได

โทรออกเปนสายภายใน
เม่ือคุณโทรออกเปนสายภายในโทรศัพทจะเขาสูโหมดกระซิบจนกวาผูรับจะตอบรับการโทรสายภายในในโหมด
กระซิบ บุคคลอื่นจะไดยินเสียงคุณ แตคุณไมไดยินเสียงคนอื่น ถาคุณอยูในสายที่กําลังสนทนา การสนทนานั้น
จะถูกพักสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 เลือกสาย สายภายใน
ขั้นตอน 3 หมุนหมายเลขสายภายในที่ตองการ

รับสายภายใน
คุณสามารถรับสายภายในเพื่อสนทนากับอีกฝาย
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กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณจะไดรับขอความในหนาจอโทรศัพท และเสียงเตือน โทรศัพทของคุณจะรับสายภายในในโหมดกระซิบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 เลือกสายภายใน

กํากับดูแลและบันทึกการโทร
คุณสามารถกํากับดูแลและบันทึกการโทรได แตคุณตองมีคนอยูในสายอยางนอยสามคน: คนที่โทรเขา ผูดูแล
และคนที่รับสาย

ผูดูแลจะรับสาย สรางการประชุมสาย และติดตามและบันทึกการสนทนา

ผูดูแลจะทําหนาที่ตอไปนี:้

• บันทึกการโทร

• นําบุคคลแรกเขาสูการประชุมสายเทานั้น และใหผูเขารวมคนอื่นๆ เพิ่มคนไดตามตองการ

• วางสาย

การประชุมสายจะสิ้นสุดเมื่อผูดูแลวางสาย

ตั้งคาการโทรที่มีผูกํากับดูแล
เมื่อมีการโทรที่จะดูแล สายโทรเขาจะระบุวาการโทรนั้นตองมีการกํากับดูแล

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองเปนสวนหนึ่งของกลุมวนสายสําหรับดูแล

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด เพิ่มเติม และเลือก ประชุมสาย
ขั้นตอน 2 หมุนหมายเลขของคนที่จะเพิ่มในการโทร
ขั้นตอน 3 หลังจากบุคคลนั้นรับสาย ใหกด รวมสาย

บันทึกการโทร
คุณสามารถบันทึกการโทรได คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกการโทรการบันทึกจะหยุดลงเมื่อคุณ
กด Softkey หยุดการบันทึก หรือสิ้นสุดการโทร
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด บันทึก
ขั้นตอน 2 กด หยุดการบันทึก เมื่อสามารถหยุดการบันทึกได

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในงานของคุณ คุณอาจตองรับมือกับสถานการณเรงดวนหรือเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท คุณสามารถระบุการโทร
วามีความสําคัญมาก และมีลําดับความสําคัญมากกวาสายท่ัวไป ลําดับความสําคัญน้ีมีต้ังแตระดับ 1 (ต่ํา) ไปจนถึง
ระดับ 5 (สูง) ระบบการกําหนดลําดับความสําคัญนี้เรียกวาMultilevel Precedence and Preemption (MLPP)

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสู
ระบบหรือไม

เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัญสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท ถา
คุณอยูระหวางการโทรขณะท่ีมีสายท่ีมีความสําคัญสูงเขามา สายท่ีมีลําดับความสําคัญสูงจะมาแทนท่ีสายปจจุบัน
และคุณจะไดยินเสียงเรียกเขาของการแทนที่พิเศษ คุณควรวางสายปจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัญสูง

ขณะที่คุณอยูระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัญสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปลี่ยนเมื่อคุณ:

• พักสาย
• โอนสาย
• เพิ่มสายเปนการประชุมสามสาย
• รับสายโดยใชการรับสายแทน

ตารางที่ 7: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ลําดับความสําคัญไอคอน MLPP

ระดับ 1— ผูโทรสําคัญ

ระดับ 2— ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันท)ี

ระดับ 3— ลําดับความสําคัญสูง (แฟลช)

ระดับ 4— การแทนที่แฟลช

ระดับ 5— การแทนที่ระดับสูง

โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงช่ือเขาใชดวยขอมูลประจําตัวพิเศษ คุณสามารถปอนขอมูลประจํา
ตัวเหลานี้ไดสามเวลา และคุณจะไดรับแจงถาปอนไมถูกตอง
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป โทรศัพท
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก Prec level

ขั้นตอน 3 เลือกระดับความสําคัญ
ขั้นตอน 4 ใสหมายเลขโทรศัพท
ขั้นตอน 5 กด ตอบรับ/สง

ตอบรับสายสําคัญ
ถาคุณไดยินเสียงพิเศษที่เร็วกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังรับสายสําคัญ

กระบวนการ

กด ตอบรับ

รับสายสําคัญขณะกําลังสนทนาสายอื่น
ถาไดยินเสียงสัญญาณตอเนื่องที่มาขัดจังหวะการโทรของคุณ แสดงวาคุณหรือเพื่อนรวมงานกําลังไดรับสาย
สําคัญ ใหวางสายทันที และใหสายสําคัญไปถึงบุคคลที่เปนปลายสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด วางสาย
ขั้นตอน 2 กด ตอบรับ

หลายคูสาย
ถาคุณใชหมายเลขโทรศัพทกับคนอ่ืนๆ คุณสามารถมีหลายคูสายในโทรศัพท เม่ือมีหลายคูสาย คุณจะมีคุณสมบัติ
การโทรที่ใชไดมากขึ้น

สายรวม
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทรวมกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ ตัวอยางเชน คุณซ่ึงเปนเจาหนาท่ีดานบริหารอาจ
รับผิดชอบการคัดกรองสายสําหรับคนที่คุณทํางานให

เมื่อคุณใชหมายเลขโทรศัพทรวมกัน คุณสามารถใชสายโทรศัพทนั้นเชนเดียวกับสายอื่นๆ แตคุณควรทราบวา
สายที่ใชรวมกันนั้นมีลักษณะพิเศษบางอยาง:
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• หมายเลขโทรศัพทที่ใชรวมกันจะปรากฏบนโทรศัพททุกเครื่องที่ใชสายรวม

• ถาผูรวมงานของคุณรับสายในสายรวม ไอคอนสายรวมจะปรากฏเปนสีแดงในโทรศัพทของคุณ

• ถาคุณพักสายไว ไอคอนสายรวมจะเปนสีขาว แตเพื่อนรวมงานของคุณจะเห็นสายนั้นเปนสีแดง

เพิ่มตัวคุณเองในการโทรบนคูสายรวม (แทรกสาย)
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคูสายรวมได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลือกสายรวมที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก แทรกสาย

เพิ่มตัวคุณเองในการโทรบนคูสายรวม (cBarge)
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคูสายรวมไดโดยไมตองสรางการประชุมสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลือกสายรวมที่ใชงานอยู
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก cBarge

ขั้นตอน 3 กด ใช

รับการแจงเตือนกอนเขารวมการโทรในสายรวม
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณเมื่อแทรกสาย โดยคาเริ่มตน ขอความเตือนจะปดอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การเตือนการแทรกสาย
ขั้นตอน 3 คลิก เปด เพื่อเปดใชการเตือน
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บ ท ท ี ่ 4
ผูติดตอ

• เขาถึงแอปผูติดตอของคุณ, ในหนาที่ 75
• รายการโปรด, ในหนาที่ 75
• ผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77
• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, ในหนาที่ 79
• ไดเร็กทอรีบริษัท, ในหนาที่ 82

เขาถึงแอปผูติดตอของคุณ
คุณสามารถเขาถึงแอป ผูติดตอ ไดจากหนาจอมุมมองแอปพลิเคชัน แอป ผูติดตอ จะชวยใหคุณสามารถเขาถึง
ไดเร็กทอรีและรายชื่อตอไปนี:้

• สมุดโทรศัพทองคกร — ไดเร็กทอรีของบุคลากรในบริษัทของคุณ

• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล — ไดเร็กทอรีของผูติดตอสวนตัวของคุณ ไดเร็กทอรีจะเก็บอยูในระบบควบคุมการ
โทร และคุณสามารถเขาถึงไดเร็กทอรีสวนบุคคลไดจากโทรศัพทอื่นๆ ในเครือขายโทรศัพทของคุณ

• ผูติดตอภายใน — ไดเร็กทอรีของรายชื่อผูติดตอสวนตัวที่เก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท

• รายการโปรด — รายชื่อผูติดตอที่คุณติดตอดวยเปนประจํา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากหนาจอมุมมองสายการโทร กดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อดูหนาจอแอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 จากหนาจอแอปพลิเคชัน ใหกดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อเลือก ผูติดตอ

หัวขอที่เกี่ยวของ
หนาหลัก, ในหนาที่ 17

รายการโปรด
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขที่โทรบอยในลิสตรายการโปรด คุณสามารถใชรายการเพื่อเลือกโทรในรายการได
อยางรวดเร็ว รายการของคุณสามารถมีคาไดสูงสุด 50 รายการ
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หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรไปยังหมายเลขโปรดจากแอปผูติดตอ, ในหนาที่ 58
โทรไปยังหมายเลขโปรดจากหนาจอแอปพลิเคชัน, ในหนาที่ 59

เขาถึงรายการโปรด
คุณสามารถเขาถึงลิสตรายการโปรดของคุณไดหลายทาง

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด รายการโปรด
• เขาถึงแอป ผูติดตอ และเลือก รายการโปรด
• เขาถึงแอป โทรศัพท

เพิ่มผูติดตอในรายการโปรดของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูติดตอจะตองมีอยูในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงรายการโปรดโดยใช เขาถึงรายการโปรด, ในหนาที่ 76
ขั้นตอน 2 เลือกรายการที่ไมมีการกําหนด
ขั้นตอน 3 กด กําหนด
ขั้นตอน 4 ไฮไลตผูติดตอภายในเครื่องและกด รายละเอียด
ขั้นตอน 5 ไฮไลตหมายเลขโทรศัพทและกด กําหนด

ลบผูติดตอจากรายการโปรดของคุณ
คุณสามารถลบรายการโปรดออกจากลิสตรายการโปรด ผูติดตอยังคงแสดงอยูในผูติอตอภายในเครื่องของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงรายการโปรดโดยใช เขาถึงรายการโปรด, ในหนาที่ 76
ขั้นตอน 2 เลือกรายการที่กําหนดไว
ขั้นตอน 3 กด ลบ
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ขั้นตอน 4 กด ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ผูติดตอภายใน
คุณสามารถสรางรายการผูติดตอภายในเครื่องไดสูงสุด 200 รายการ รายชื่อผูติดตอภายในจะเก็บอยูในหนวย
ความจําของโทรศัพท

ถาผูดูแลระบบใหสิทธ์ิคุณเขาถึงเว็บเพจการดูแลระบบแกคุณ คุณสามารถอัปโหลดและดาวนโหลดผูติดตอ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู คูมือดูแลระบบโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับCisco Unified
Communications Manager

เขาถึงผูติดตอภายใน
คุณสามารถเขาถึงรายชื่อผูติดตอภายในไดในหลากหลายรูปแบบ

ผูดูแลระบบของคุณสามารถกําหนดคา Softkey ดานซายในมุมมองแอปพลิเคชันใหเปน ผูติดตอภายใน

กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด ผูติดตอภายใน
• เขาถึงแอป ผูติดตอ และเลือก ผูติดตอภายใน

คนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงผูติดตอภายในโดยใช เขาถึงผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 ปอนขอมูลลงในกลองคนหา

รายการบริบททําการอัปเดตขณะคุณปอนขอมูล

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือกรายการ และเลือกทําหนึ่งในการดําเนินการเหลานี:้

• กด เลือก
• กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด

เพิ่มผูติดตอรายใหมในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ
คุณสามารถเพิ่มผูติดตอในรายการที่ติดตอภายในของคุณดวยตนเอง ผูติดตอแตละรายการตองการ:

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
77

ผูติดตอ
ผูติดตอภายใน



• ชื่อ หรือนามสกุล

• หมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลข

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงผูติดตอภายในโดยใช เขาถึงผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก เพิ่มใหม
ขั้นตอน 3 ใสขอมูลติดตอ
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก

แกไขผูติดตอในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คนหาผูติดตอตามที่อธิบายใน คนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 เลือกรายการ กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก แกไข
ขั้นตอน 4 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับผูติดตอของคุณ
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) ไฮไลตหมายเลขผูติดตอ กด เพิ่มเติม และเลือก ระบุคาหลัก เพื่อตั้งคาหมายเลขหลักสําหรับผูติดตอ
ขั้นตอน 6 กด เพิ่มเติม และเลือก บันทึก

โทรหาผูติดตอออกจากรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ
เม่ือคุณโทรหาผูติดตอภายใน คุณสามารถโทรถึงหมายเลขหลัก (แสดงดวยเคร่ืองหมายถูก)หรือเลือกหมายเลข
อื่น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คนหาผูติดตอตามที่อธิบายใน คนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 เลือกผูติดตอ
ขั้นตอน 3 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• กด ตอบรับ/สง เพื่อโทรไปยังหมายเลขหลัก
• กด เพิ่มเติม กด โทร
• กด เพิ่มเติม กด รายละเอียด เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม จากนั้นกด เพิ่มเติม และทําหนึ่งในการดําเนินการเหลานี:้

• เลือก โทร เพื่อโทรไปยังหมายเลขหลักของผูติดตอ

• เลือก แกเบอร เพื่อเลือกและโทรไปหมายเลขอื่น
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• กด ตอบรับ/สง

นําผูติดตอออกจากรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ
ถาคุณไมตองการผูติดตอในรายช่ือท่ีติดตอภายในของคุณ คุณสามารถลบรายการได ถาผูติดตออยูในลิสตรายการ
โปรดของคุณเชนกัน เมื่อคุณลบผูติดตอออกจากลิสตรายการโปรดภายในเครื่องของคุณ รายการที่อยูในลิ
สตรายการโปรดจะถูกลบ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คนหาผูติดตอตามที่อธิบายใน คนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอภายในของคุณ, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 เลือกผูติดตอที่จะลบ
ขั้นตอน 3 กด เพิ่มเติม และเลือก ลบ
ขั้นตอน 4 กด ลบ เพื่อยืนยันการลบ

นําผูติดตอภายในออกทั้งหมด
คุณสามารถลางคาผูติดตอทั้งหมดออกจากรายชื่อที่ติดตอภายในของคุณ เมื่อคุณลบผูติดตอทั้งหมด รายการ
โปรดของคุณจะถูกลบดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงผูติดตอภายในโดยใช เขาถึงผูติดตอภายใน, ในหนาที่ 77
ขั้นตอน 2 กด เพิ่มเติม และเลือก ลบทั้งหมด
ขั้นตอน 3 กด ลบทั้งหมด เพื่อยืนยันการลบ

ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
คุณสามารถบันทึกท่ีติดตอสวนบุคคลในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณระบบปองกันไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
ดวย ID ผูใชและ PIN ที่ผูดูแลระบบตั้งขึ้น ไดเร็กทอรีสวนบุคคลมีสองสวน:

• สมุดที่อยูสวนบุคคล — คุณใชสมุดที่อยูสวนบุคคลเพื่อเก็บขอมูลติดตอสําหรับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อน
รวมงาน

• รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว— คุณใชรายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัวเพ่ือโทรหาผูติดตออยางรวดเร็ว

คุณสามารถตั้งคาไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทหรือจากพอรทัลการดูแลรักษาดวยตนเอง
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ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล
กอนเริ่มตนภารกิจ

กอนท่ีคุณจะลงช่ือเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณจะตองมีรหัสผูใชและ PIN โปรดติดตอผูดูแลระบบถาไมทราบ
ขอมูลนี้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 ปอน ID ผูใชและ PIN
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 บังคับ: จากนั้นตางไดเร็กทอรีสวนบุคคล เลือก ล็อกเอาต และกด ตกลง เพื่อลงชื่อออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ของคุณ

สมุดที่อยูสวนตัว
สมุดที่อยูสวนบุคคลของคุณมีผูติดตอที่คุณปอนจากโทรศัพท หรือจาก Self Care Portal คุณสามารถมีผูติดตอสูง
สุด 99 รายการในสมุดที่อยูสวนบุคคล

โทรศัพทแสดงรายการที่ติดตอของสมุดที่อยูสวนบุคคลโดยเรียงตามชื่อเลน

คนหาผูติดตอในสมุดที่อยูสวนบุคคล

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 ใสเงื่อนไขการคนหาของคุณ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 6 (ทางเลือก) เลือกรายการ กด เพิ่มเติม และเลือกแกไข

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
คุณสามารถเพิ่มผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
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ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก ใหม
ขั้นตอน 6 ปอนชื่อของบุคคลและชื่อเลน

ไดเร็กทอรีแสดงชื่อเลน

ขั้นตอน 7 กด โทรศัพท
ขั้นตอน 8 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลข
ขั้นตอน 9 กด สง

คนหาขอมูลติดตอสําหรับผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 เลือกผูติดตอ
ขั้นตอน 6 กด รายละเอียด

แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 ไฮไลตผูติดตอ
ขั้นตอน 6 กด เพิ่มเติม และเลือก แกไข
ขั้นตอน 7 เปลี่ยนชื่อที่ติดตอ
ขั้นตอน 8 กด เพิ่มเติม และเลือก โทรศัพท
ขั้นตอน 9 เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ขั้นตอน 10 กด อัพเดต

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
81

ผูติดตอ
คนหาขอมูลติดตอสําหรับผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทของคุณ



โทรหาผูติดตอจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 เลือกผูติดตอ
ขั้นตอน 6 ไฮไลตหมายเลขและกด โทร

ลบที่ติดตอออกจากสมุดที่อยูสวนบุคคล

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ขั้นตอน 3 เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก สง
ขั้นตอน 5 คนหาผูติดตอ
ขั้นตอน 6 กด เพิ่มเติม และเลือก แกไข
ขั้นตอน 7 กด เพิ่มเติม และเลือก ลบ
ขั้นตอน 8 กด ตกลง

ไดเร็กทอรีบริษัท
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย ผูดูแลระบบเปนผูตั้ง
คาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

คนหาและโทรหาผูติดตอจากไดเร็กทอรีขององคกร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก สมุดโทรศัพทองคกร
ขั้นตอน 3 ใสเงื่อนไขการคนหาของคุณ
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก คนหา
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ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก โทร

คนหาขอมูลติดตอสําหรับเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ผูติดตอ ของคุณ
ขั้นตอน 2 เลือก สมุดโทรศัพทองคกร
ขั้นตอน 3 ใสเงื่อนไขการคนหาของคุณ
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก คนหา
ขั้นตอน 5 บังคับ: กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด
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• เขาถึงแอปลาสุด, ในหนาที่ 85
• สัญญาณขอความเสียงใหมและสายที่ไมไดรับ, ในหนาที่ 85
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• รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 88

เขาถึงแอปลาสุด
คุณสามารถเขาถึงแอป ลาสุด จากหนาจอแอปพลิเคชัน จากแอป ลาสุด คุณจะเห็นขอความเสียง สายที่ไมไดรับ
และการโทรลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากหนาจอมุมมองสายการโทร กดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อดูหนาจอแอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 จากหนาจอแอปพลิเคชัน ใหกดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อเลือก ลาสุด

สัญญาณขอความเสียงใหมและสายที่ไมไดรับ
กรอบสีแดงที่ไอคอน ลาสุด บนหนาจอแอปพลิเคชันแสดงจํานวนสายที่ไมไดรับ ในหนาจอสายโทรศัพท กรอบ
สีแดงขางสายโทรศัพทแสดงจํานวนสายที่ไมไดรับ

ในรายการลาสุด คุณจะเห็นจํานวนสายที่ไมไดรับ

เม่ือมีขอความเสียงท่ียังไมไดฟง คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสะดุดเม่ือเขาถึงคูสายโทรศัพทดวย สัญญาณเสียงน้ี
จะทํางานเฉพาะสาย คุณจะไดยินเฉพาะเมื่อใชสายที่มีขอความเสียงเทานั้น
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รายการขอความเสียง

เขาถึงบริการขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถเขาถึงบริการขอความเสียงเพื่อฟงขอความเสียงของคุณ

ขอความเสียงของคุณถูกเก็บบนVoicemail Server แยกตางหาก สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคําสั่งขอความเสียง โปรด
ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ขอความเสียง

รายการสายที่ไมไดรับ
คุณสามารถใชรายการสายที่ไมไดรับเพื่อดูการโทรและกลุมการโทรลาสุด 150 รายการ ถาโทรศัพทของคุณมี
หลายสาย ผูดูแลระบบสามารถตั้งคารายการสายที่ไมไดรับเพื่อใหการโทรในทุกสายอยูในรายการเดียวกัน

การโทรในรายการสายที่ไมไดรับจะจัดกลุมไวดวยกันถาเปนการรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน

ดูสายที่ไมไดรับของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด

หารายละเอียดเกี่ยวกับสายที่ไมไดรับ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทรที่ไมไดรับ
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ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด

โทรกลับสายที่ไมไดรับ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทรที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก โทร

สรางผูติดตอภายในใหมจากขอมูลสายที่ไมไดรับ
คุณสามารถเพิ่มคนที่อยูในขอมูลสายที่ไมไดรับไวในรายชื่อผูติดตอภายใน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทรที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก สรางรายชื่อผูติดตอภายในใหม

ลบรายการสายที่ไมไดรับ
คุณสามารถลบรายการจากรายการสายที่ไมไดรับ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทรที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก ลบ
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ขั้นตอน 6 กด ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ลางรายการสายที่ไมไดรับ
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดจากรายการสายที่ไมไดรับ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก สายที่ไมไดรับ
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายโทรศัพทหรือ สายที่ไมไดรับทั้งหมด
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก ลางรายการ
ขั้นตอน 5 กด ลาง เพื่อยืนยันการลบ

รายการการโทรลาสุด
คุณสามารถใชรายการสายลาสุดเพื่อดูการโทรและกลุมการโทรลาสุด 150 สาย ถาโทรศัพทของคุณมีหลายสาย
ผูดูแลระบบสามารถตั้งคารายการสายลาสุดเพื่อใหการโทรในทุกสายอยูในรายการเดียวกัน

การโทรในรายการลาสุดจะจัดกลุมไวดวยกันถาเปนการโทรออกและรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน

ดูการโทรลาสุดของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด

หารายละเอียดเกี่ยวกับการโทรลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
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ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทร
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก รายละเอียด

โทรกลับการโทรลาสุดจากรายการลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการโทร
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก โทร

สรางผูติดตอภายในใหมจากการโทรลาสุด
คุณสามารถเพิ่มรายการจากรายการลาสุดไปยังรายการที่ติดตอภายใน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก สรางรายชื่อผูติดตอภายในใหม
ขั้นตอน 6 กด บันทึก

เพิ่มขอมูลการโทรลาสุดในรายชื่อผูติดตอภายใน
ถามีที่ติดตออยูในรายการที่ติดตอภายในแลว แตคุณเห็นหมายเลขอื่น คุณสามารถเพิ่มขอมูลไปยังรายการที่
ติดตอภายในที่มีอยูแลว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการ
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ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก เพิ่มไปยังที่ติดตอที่มีอยูแลว

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถลบการโทรแตละรายการจากรายการการโทรลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
ขั้นตอน 4 เลือกรายการ
ขั้นตอน 5 กด เพิ่มเติม และเลือก ลบ
ขั้นตอน 6 กด ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ลางรายการการโทรลาสุด
คุณสามารถลางรายการทั้งหมดจากรายการการโทรลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป ลาสุด
ขั้นตอน 2 เลือก ลาสุด
ขั้นตอน 3 บังคับ: เลือกสายหรือ รายการลาสุดทั้งหมด
ขั้นตอน 4 กด เพิ่มเติม และเลือก ลางรายการ
ขั้นตอน 5 กด ลาง เพื่อยืนยันการลบ
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บ ท ท ี ่ 6
แอปพลิเคชัน

• ปุมแอปและแอปพลิเคชัน, ในหนาที่ 91
• ใชแอปพลิเคชัน Push to Talk, ในหนาที่ 91

ปุมแอปและแอปพลิเคชัน
คุณสามารถใชแอป แอป เพื่อเขาถึงบริการพิเศษในโทรศัพท

คุณสามารถใชปุม แอปพลิเคชัน เพ่ือเร่ิมตนแอปพลิเคชันตางๆ เชน Push to Talkหรือบริการอ่ืนๆ ในโทรศัพท
ปุม แอปพลิเคชัน อยูทางดานซายของโทรศัพท

คุณอาจสามารถใชปุมน้ีไดจากหนาจอแอปพลิเคชันเทาน้ัน หรืออาจใชไดจากเมนูหรือบริการใดก็ได หรือแมแต
ขณะที่โทรศัพทล็อคอยูก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาปุมโดยผูดูแลระบบ

นอกจากน้ียังสามารถกําหนดคาปุมใหเร่ิมตนแอปพลิเคชันทันทีท่ีคุณกดหรือเฉพาะเม่ือคุณกดคางไวหลายวินาที

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ใชแอปพลิเคชัน Push to Talk
คุณสามารถใชบริการ Push to Talk เพื่อสื่อสาร (คลายกับวิทยุสื่อสาร) กับสมาชิกในองคกรได ผูดูแลระบบของ
คุณตองตั้งคาบริการ Push to Talk ไว และคุณจะตองสมัครใชงานบริการใน Self Care Portal

ผูดูแลระบบของคุณจะใหขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชบริการ Push to Talk ไดหมายเหตุ

Push to Talk ใชเสนทางสัญญาณเสียงเดียวกับเสียงกริ่งโทรศัพทของคุณ ถาเสนทางสัญญาณเสียงสําหรับ
โทรศัพทเปนเสียงกริ่ง เมื่อคุณใช Push to Talk และคุณเสียบหูฟง เสียงจะยายไปยังหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากหนาจอมุมมองสายโทรศัพท กดลูกศรซายบนวงแหวนการนําทาง
ขั้นตอน 2 เลือก แอป
ขั้นตอน 3 เลือก Push to Talk
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• ใช แอปพลิเคชัน เพื่อเริ่มตนและสิ้นสุดการรับสง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดคาบริการ

• ใช พูด และ หยุด เพื่อรับสงเสียง
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บ ท ท ี ่ 7
การตั้งคา

• เขาถึงแอปการตั้งคา, ในหนาที่ 93
• ปรับความดังระหวางการโทร, ในหนาที่ 103
• ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 104

เขาถึงแอปการตั้งคา
คุณสามารถใชแอป การตั้งคา เพื่อตั้งคา จัดการ และปรับแตงโทรศัพท

รายการเมนูที่เปนสีเทาแสดงวาผูดูแลระบบจํากัดการเขาถึงไว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จากหนาจอมุมมองสายการโทร กดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อดูหนาจอแอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 จากหนาจอแอปพลิเคชัน ใหกดลูกศรซายของชุดปุมการนําทางเพื่อเลือก การตั้งคา

หัวขอที่เกี่ยวของ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 121

การเขาถึงการตั้งคาโทรศัพท
คุณสามารถปรับแตงโทรศัพทไดจากเมนู การตั้งคาโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท
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กําหนดใหโทรศัพทสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา
คุณสามารถต้ังคาโทรศัพทใหส่ันเม่ือมีสายเขา คุณสามารถต้ังคาการส่ันใหแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับวาเสียงกร่ิง
โทรศัพทเปดหรือปดอยู

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > สั่น
ขั้นตอน 3 กด ส่ันเม่ือมีเสียง และกด เปด เพ่ือต้ังคาใหโทรศัพทส่ันเม่ือมีเสียงกร่ิงเรียกเขา หรือกด ปด เพ่ือใหโทรศัพทไมส่ัน

เมื่อมีเสียงกริ่งเรียกเขา
ขั้นตอน 4 กด สั่นเมื่อไมมีเสียง และกด เปด เพื่อตั้งคาใหโทรศัพทสั่นเมื่อเปดเสียงกริ่งอยู หรือกด ปด เพื่อใหโทรศัพทไมสั่น

เมื่อเปดเสียงกริ่งอยู

เลือกตําแหนงที่จะฟงเสียงกริ่งเรียกเขา
เมื่อคุณไดรับสายโทรเขา คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเปดเสียงกริ่งที่หูฟงหรือทางลําโพง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > เอาตพุตเสียงกริ่ง/PTT

ขั้นตอน 3 เลือกตัวเลือกที่ตองการ
ขั้นตอน 4 กด เลือก

เปลี่ยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงกริ่งที่แจงสายเขา และสามารถตั้งคาเสียงกริ่งที่แตกตางกันสําหรับแตละคูสาย

ถาสภาพแวดลอมในการทํางานของคุณมีเสียงรบกวน คุณสามารถใชChirp1(mobile) และChirp2(mobile) เพ่ือ
ฟงเสียงกริ่ง เสียงกริ่งเหลานี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับลําโพงโทรศัพทไรสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > เสียงกริ่ง
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 4 ไฮไลตเสียงกริ่ง
ขั้นตอน 5 เลือก เลน เพื่อฟงเสียงกริ่ง
ขั้นตอน 6 กด เลือก เพื่อใชเสียงกริ่งนั้น
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ปรับเสียงสะทอนของหูฟง
เมื่อคุณใชหูฟง คุณอาจไดยินเสียงตนเองในหูฟง ซึ่งเรียกวาเสียงรอบขางของหูฟงหรือเสียงสะทอนของหูฟง
คุณสามารถควบคุมปริมาณเสียงรอบขางของหูฟงในโทรศัพทได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > เสียงรอบขางของหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

ปดเสียงแปนกด
คุณสามารถปดเสียงแปนกดไมใหมีเสียงเมื่อกดปุมได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > เสียงแปนกด
ขั้นตอน 3 กดเปดเพื่อเปดเสียง หรือกดปด เพื่อปดเสียง

ปรับตัวกรองสัญญาณรบกวนพื้นหลัง
คุณสามารถปรับความไวของไมโครโฟนโทรศัพทเพ่ือกรองเสียงรบกวนพ้ืนหลังออก เพ่ือใหคนอ่ืนในสายไดยิน
เสียงของคุณชัดเจนขึ้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เสียง > ตัวกรองเสียงรบกวนพื้นหลัง
ขั้นตอน 3 เลือกหนึ่งในการตั้งคาเหลานี:้ ปด, ตํ่า, กลาง, สูง

คาเริ่มตนคือ ปด

ปรับความสวางหนาจอ
คุณสามารถปรับความสวางของจอแสดงผลของโทรศัพทได

คาเริ่มตนคือ 5
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > จอแสดงผล > ความสวาง
ขั้นตอน 3 ใชปุมลูกศรของชุดปุมนําทางเพื่อปรับความสวาง
ขั้นตอน 4 กด บันทึก

เปลี่ยนขนาดฟอนต
คุณสามารถปรับขนาดฟอนตท่ีใชในหนาจอโทรศัพทได ถาคุณต้้ังคาขนาดฟอนตเล็กลงหนาจอจะแสดงขอความ
เพิ่มขึ้น ถาคุณตั้้งคาขนาดฟอนตใหญขึ้น หนาจอจะแสดงขอความนอยลง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > จอแสดงผล > ขนาดฟอนต
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคาที่ตองการ

ควบคุมไฟสัญญาณ LED
โทรศัพทของคุณมีไฟสัญญาณ LED ที่ดานบน เมื่อเปดใชงานไฟสัญญาณ ไฟนี้จะแสดงสถานะของโทรศัพท:

• สีแดงคงที่ — โทรศัพทเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ และกําลังชารจแบตเตอรี่

• สีเขียวคงที่ — โทรศัพทเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ และแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว

• สีเหลืองกะพริบเร็ว — มีสายเขา โทรศัพทอาจชารจอยูหรือชารจเต็มแลว

• สีเขียวกะพริบเร็ว— มีขอความเสียง เม่ือโทรศัพทเช่ือมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ ไฟสีเขียวจะสวาง
นานกวาเมื่อใชแบตเตอรี่เทานั้น

• สีเขียวกะพริบชา (ทุก 2 วินาท)ี: โทรศัพทกําลังใชแบตเตอรี่ โทรศัพทมีการลงทะเบียนกับเครือขายไรสาย
และอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของบริการ

ถาคุณไมตองการใหมีสัญญาณนี้ คุณสามารถปดไฟสัญญาณได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > ไฟ LED แสดงพื้นที่ครอบคลุม
ขั้นตอน 3 กด ปด เพื่อปดสัญญาณ หรือกด เปด เพื่อเปดไฟสัญญาณ
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เปลี่ยนแปลงการหมดเวลาของจอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหปดหนาจอหลังจากไมมีการใชงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อคุณปดหนาจอ โทรศัพท
จะใชพลังงานแบตเตอรี่นอยลง

เมื่อคุณเลือกการตั้งคา หนาจอโทรศัพทจะเปนสีเทาหลังจากไมมีการใชงานชั่วระยะหนึ่งตามที่ระบุ หลังผานไป
อีก 10 วินาที หนาจอจะดับลง และโทรศัพทเขาสูโหมดพักการทํางาน

การตั้งคาเริ่มตนคือ 10 วินาที

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > จอแสดงผล > พักการทํางาน
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคาเวลาที่ตองการ

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปดโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 8

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง
คุณสามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังของโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > จอแสดงผล > รูปพื้นหลัง
ขั้นตอน 3 เลือก รูปพื้นหลัง

ถาคุณไมเห็นรูปพ้ืนหลังท่ีคุณใชอยู แสดงวาไมไดกําหนดไวสําหรับหนาจอโทรศัพท คุณสามารถดําเนินการตอ
เพื่อใชรูปพื้นหลังรูปเกา แตหลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปพื้นหลังแลว รูปพื้นหลังกอนหนาจะไมสามารถใชได

ขั้นตอน 4 กด พรีวิว เพื่อดูรูปพื้นหลัง
ขั้นตอน 5 กด บันทึก

ล็อคแปนกดโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถต้ังคาแปนกดใหล็อคอัตโนมัติได ถาคุณต้ังคาโทรศัพทใหล็อคแปนกดโดยอัตโนมัติ แปนกดจะล็อคเม่ือ
หนาจอโทรศัพทปดลง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > แปนกด > ปุมล็อคอัตโนมัติ
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ขั้นตอน 3 กด เปด

หัวขอที่เกี่ยวของ
ล็อคแปนกด, ในหนาที่ 8

การตั้งคาวันที่และเวลา
คุณสามารถจัดการการตั้งคาวันที่และเวลาบางอยางในโทรศัพทได ตามปกติ โทรศัพทจะตั้งคาวันที่ เวลา และ
เขตเวลาโดยอัตโนมัติโดยใชขอมูลจากระบบควบคุมการโทร แตคุณอาจตองการแกไขการตั้งคาอัตโนมัติ

ควบคุมวันที่และเวลาดวยตนเอง

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทดวยตนเอง คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี:้

• เขตเวลาอัตโนมัติ

• เวลา

• วันที่

• เขตเวลา

• ใชรูปแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง

• รูปแบบวันที่

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา
ขั้นตอน 3 เลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ
ขั้นตอน 4 กด ปด

ควบคุมวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี:้

• เขตเวลาอัตโนมัติ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา
ขั้นตอน 3 เลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ
ขั้นตอน 4 กด เปด
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ตั้งคาเขตเวลาโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหตั้งเขตเวลาโดยอัตโนมัติหรือกําหนดเองได เมื่อตั้งคาฟลดเขตเวลาอัตโนมัติเปน
เปด คุณจะไมสามารถเปลี่ยนเขตเวลาที่โทรศัพทใชได เมื่อตั้งคาฟลดเขตเวลาอัตโนมัติเปน ปด คุณจะสามารถ
เปลี่ยนเขตเวลาที่โทรศัพทใชได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา > เขตเวลาอัตโนมัติ
ขั้นตอน 3 กด ปด เพื่อใหสามารถตั้งคาเขตเวลาดวยตนเอง
ขั้นตอน 4 กด ตั้งคา

ตั้งคาเวลา

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทดวยตนเอง คุณจะสามารถตั้งเวลาได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา > เวลา
ขั้นตอน 3 ปอนเวลาโดยใชแปนกด ใชปุมนําทางซายขวาเพื่อเลื่อนฟลด
ขั้นตอน 4 กด ตั้งคา

ตั้งคาวันที่

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทดวยตนเอง คุณจะสามารถตั้งวันที่ได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา > วันที่
ขั้นตอน 3 ปอนวันที่โดยใชแปนกด ใชปุมนําทางซายขวาเพื่อเลื่อนฟลด
ขั้นตอน 4 กด ตั้งคา

ตั้งคาเขตเวลา

คุณสามารถตั้งคาเขตเวลา
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา > เขตเวลา
ขั้นตอน 3 เลือกเขตเวลาที่ถูกตอง
ขั้นตอน 4 กด ตั้งคา

ใชรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทดวยตนเอง คุณจะสามารถเปลี่ยนการแสดงเวลาได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา
ขั้นตอน 3 เลือก ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง
ขั้นตอน 4 กด ปด เพื่อใชรูปแบบ 12 ชั่วโมง หรือกด เปด เพื่อใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง

ตั้งคารูปแบบวันที่

ถามีการควบคุมวันที่และเวลาของโทรศัพทดวยตนเอง คุณจะสามารถตั้งคาโทรศัพทใหแสดงวันที่ในรูปแบบที่
กําหนดไวได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > วันที่และเวลา > รูปแบบวันที่
ขั้นตอน 3 เลือกรูปแบบที่ตองการ
ขั้นตอน 4 กด ตั้งคา

ตั้งคาแสดงระดับแบตเตอรี่
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทเพื่อแสดงความแรงแบตเตอรี่เปนเปอรเซ็นต นอกเหนือจากไอคอนระดับแบตเตอรี่

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาโทรศัพท > เปอรเซ็นตแบตเตอรี่
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ขั้นตอน 3 กด เปด เพื่อแสดงความแรงเปนเปอรเซ็นต หรือกด ปด เพื่อแสดงความแรงเปนไอคอน

หัวขอที่เกี่ยวของ
ไอคอนสวนหัว, ในหนาที่ 15

การเขาถึงการตั้งคา Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมตอหูฟง Bluetooth และลําโพง Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ โทรศัพทไมสนับสนุนอุปกรณ
Bluetooth ชนิดอื่นๆ กอนที่คุณจะหูฟงหรือลําโพงใช Bluetooth คุณตองตั้งคาโทรศัพทใหใช Bluetooth กอน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

หัวขอที่เกี่ยวของ
หูฟง Bluetooth, ในหนาที่ 107
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 20

เปด Bluetooth
กอนที่คุณจะสามารถใช Bluetooth คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ของโทรศัพท

เมื่อคุณใช Bluetooth แบตเตอรี่โทรศัพทของคุณจะมีเวลาสนทนาไดนอยลงหมายเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth > Bluetooth

ขั้นตอน 3 กด เปด

เพิ่มหูฟง Bluetooth ใหม
คุณสามารถเพิ่มหูฟง Bluetooth ไดถึง 5 รายการ

กอนเริ่มตนภารกิจ

Bluetooth ตองเปดอยู
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 โปรดตรวจสอบวาหูฟง Bluetooth อยูในสถานะคนหาได
ขั้นตอน 2 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 3 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 4 เลือก เพิ่มอุปกรณ Bluetooth
โทรศัพทจะคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะใชงาน การสแกนนี้จะใชเวลาสักครู

ขั้นตอน 5 เลือกอุปกรณจากรายการ และกด จับคู
ขั้นตอน 6 (ทางเลือก) ยืนยันคียรหัสผานของอุปกรณ

เชื่อมตอหูฟง Bluetooth
หลังจากที่คุณจับคูและเชื่อมตอหูฟง Bluetooth กับโทรศัพท หูฟงนั้นจะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปดและ
อยูใกลโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเชื่อมตอหูฟง Bluetooth กับโทรศัพทไดเพียงชุดเดียวเทานั้น แตถาคุณมีหู
ฟง Bluetooth เปดอยูสองชุด โทรศัพทจะใชหูฟงที่เชื่อมตอลาสุด คุณสามารถเปลี่ยนหูฟงที่โทรศัพทใชได

กอนเริ่มตนภารกิจ

Bluetooth ตองเปดอยู และหูฟงจะตองเพิ่มอยูในรายการอุปกรณ Bluetooth อยูแลว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณจากรายการ
ขั้นตอน 4 บังคับ: กด เพิ่มเติม และเลือก เชื่อมตอ

เปลี่ยนชื่อหูฟง Bluetooth
ถาคุณมีรายการในรายชื่ออุปกรณ Bluetooth จํานวนมากที่คลายกัน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการใหมีความ
หมายยิ่งขึ้น

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณจากรายการ
ขั้นตอน 4 บังคับ: กด เพิ่มเติม และเลือก เปลี่ยนชื่อ
ขั้นตอน 5 ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนชื่อ
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ตัดการเชื่อมตอหูฟง Bluetooth
ถาคุณมีหูฟงBluetooth เชื่อมตอกับโทรศัพท และตองการใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร คุณสามารถ
ตัดการเชื่อมตอหูฟง Bluetooth ได หูฟงจะยังอยูในรายการอุปกรณ Bluetooth และคุณสามารถเชื่อมตอไดอีก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณจากรายการ
ขั้นตอน 4 บังคับ: กด เพิ่มเติม และเลือก ตัดการเชื่อมตอ

ลบหูฟง Bluetooth
เมื่อคุณไมตองการใหหูฟง Bluetooth อยูในรายการอุปกรณที่ใชได คุณสามารถลบออกได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3 เลือกอุปกรณจากรายการ
ขั้นตอน 4 บังคับ: กด เพิ่มเติม และเลือก ลบ

เขาถึงการตั้งคาการดูแลระบบ
ผูดูแลระบบของคุณอาจจํากัดการเขาถึงเมนูน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเมนูน้ี โปรดดูท่ี คูมือดูแลระบบโทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับ Cisco Unified Communications Manager

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ

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

กด ความดัง ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดังหรือเบาเกินไปเม่ือคุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปล่ียนระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร

กระบวนการ

กด ความดัง ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพทเมื่อไมไดใชงานโทรศัพท
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บ ท ท ี ่ 8
อุปกรณเสริม

• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 105
• หูฟง, ในหนาที่ 106
• เคสซิลิโคน, ในหนาที่ 107
• ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 110
• ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 113
• รักษาความปลอดภัยเครื่องชารจดวยสายล็อค, ในหนาที่ 118

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมหลากหลายอยางกับโทรศัพท

• หูฟง:

• หูฟงมาตรฐานใชแจ็ค 3.5 มม.

• หูฟง Bluetooth

• ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821: ชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 เทานั้น

• ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX: ชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821-EX เทานั้น

• ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821: ชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821 เทานั้น

• ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX: ชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX เทานั้น

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไมไดผานการทดสอบหรือรับรองรวมกับอุปกรณเสริมใดๆ เพื่อใช
ในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

หมายเหตุ

โทรศัพทสามารถเช่ือมตอกับหูฟงBluetoothและลําโพงเทาน้ัน โดยไมสนับสนุนการเช่ือมตอกับอุปกรณBluetooth
ชนิดอื่นๆ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
105



โทรศัพทมีอุปกรณเสริมอ่ืนๆ รวมถึงเคสสําหรับพกพาและเคสซิลิโคน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณเสริม
อื่นๆ โปรดดูที่ คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ซึ่งอยูที่นี:่ http://www.cisco.com/c/
en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html

หูฟง
คุณสามารถใชหูฟงแบบใชสายและแบบ Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลหูฟงที่สนับสนุน โปรดดู
คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x

ถึงแมวาเราจะดําเนินการทดสอบหูฟงท้ังแบบใชสายและไรสายBluetoothของบริษัทอ่ืนเพ่ือใชงานกับ โทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX บางสวนเปนการภายใน แตเราไมไดใหการรับประกันหรือการ
สนับสนุนผลิตภัณฑจากผูขายหูฟงหรือหูโทรศัพท เนื่องจากสภาพแวดลอมและเงื่อนไขของซอฟตแวรมีความ
แตกตางกันในสถานท่ีตางๆ ท่ีใชโทรศัพท ดังน้ันจึงไมมีโซลูชันท่ี “ดีท่ีสุด” สําหรับทุกสภาพแวดลอม เราขอแนะนํา
ใหลูกคาทดสอบหูฟงที่ทํางานไดดีที่สุดในสภาพแวดลอมของตนกอนที่จะนําอุปกรณมาใชเปนจํานวนมากใน
เครือขาย

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไมไดผานการทดสอบสําหรับหูฟงแบบใชสายและ Bluetooth ใน
สถานที่ซึ่งมีอันตราย

หมายเหตุ

เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกท่ีมีคุณภาพดี เชนหูฟงท่ีมีการปองกันสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RF) และความถ่ี
เสียง (AF) ที่ไมพึงประสงค ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือ
ถือหรือวิทยุสื่อสาร อาจยังคงมีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได

สาเหตุหลักท่ีหูฟงชนิดหน่ึงๆ อาจไมเหมาะกับโทรศัพทก็คือการมีเสียงห่ึงๆ เสียงห่ึงน้ีสามารถไดยินจากปลายสาย
หรือท้ังปลายสายและคุณซ่ึงเปนผูใชโทรศัพท เสียงห่ึงหรืออ้ือน้ีอาจเกิดจากแหลงท่ีมาภายนอกหลากหลายอยาง
เชน แสงไฟฟา มอเตอรไฟฟา หรือจอคอมพิวเตอรขนาดใหญ ในบางกรณี กลไกหรืออิเล็กทรอนิกสของหูฟง
ชนิดตางๆ อาจทําใหปลายสายไดยินเสียงสะทอนของเสียงตนเองเมื่อสนทนากับผูใชโทรศัพทได

หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรออกดวยหูฟง, ในหนาที่ 56

ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ
ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟงในระดับความดังสูงเปนเวลานานเพื่อปองกันอันตรายตอ
การไดยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟง ใหลดระดับเสียงของลําโพงหูฟงกอนที่คุณจะสวมหูฟง ถาคุณบันทึกใหลดระดับเสียงลง
กอนที่คุณจะถอดหูฟง ระดับเสียงของหูฟงจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟงอีกครั้ง

คํานึงถึงสภาพแวดลอมของคุณ เม่ือคุณใชหูฟง หูฟงอาจปดก้ันเสียงภายนอกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี
ฉุกเฉินหรือในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง อยาใชหูฟงขณะขับรถ อยาวางหูฟงหรือสายหูฟงไวในบริเวณที่ผูคน
หรือสัตวเลี้ยงสามารถสะดุดได คอยดูแลเด็กที่อยูใกลหูฟง หรือหูฟงเสมอ

หูฟงมาตรฐาน
คุณสามารถใชหูฟงแบบใชสายกับโทรศัพทได หูฟงตองมีปลั๊ก 3.5 มม. 3 แบนด 4 ขั้วตอ
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เราขอแนะนําใหคุณ หูฟง Cisco ซีรีส 520 หูฟงนี้มอบประสิทธิภาพดานเสียงที่โดดเดน ซึ่งมีปลั๊กเสียงขนาด 3.5
มม. ท่ีคุณสามารถเสียบเขากับโทรศัพทไรสาย รวมท้ังคุณสามารถใชหูฟงและตัวควบคุมในสายของหูฟงกับ desk
phone บางรุนในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง โปรดดูที่ https://
www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headset-500-series/index.html

ถาคุณตอหูฟงกับโทรศัพทระหวางการโทร สัญญาณเสียงจะเปลี่ยนไปยังหูฟงโดยอัตโนมัติ

หูฟง Bluetooth
คุณสามารถใชหูฟง Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ เมื่อคุณใช Bluetooth wireless headset ปกติแลวหูฟงจะใช
พลังงานแบตเตอรี่ในโทรศัพทของคุณเพิ่มขึ้นและอาจลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เพื่อใหหูฟงไรสาย Bluetooth ทํางานได หูฟงไมจําเปนตองอยูในแนวสายตาที่มองเห็นโทรศัพทไดเสมอ แตสิ่ง
กีดขวางเชนผนังหรือประตู ตลอดจนสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจมีผลกับการเชื่อมตอ

หัวขอที่เกี่ยวของ
การเขาถึงการตั้งคา Bluetooth, ในหนาที่ 101
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 20

เคล็ดลับเกี่ยวกับหูฟง
ถาหูฟงของคุณมีปุมควบคุม คุณสามารถใชหูฟงเพื่อฟง (โหมดหูฟง) และไมโครโฟนของโทรศัพทเพื่อรับสาย
ของคุณ เพียงกดปุมควบคุมเมื่อคุณเสียงหูฟงโทรศัพทเขา ถาคุณใชโหมดนี้ ไมโครโฟนของโทรศัพทจะกรอง
สัญญาณรบกวนพื้นหลังไดโดยอัตโนมัติ

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปรับตัวกรองสัญญาณรบกวนพื้นหลัง, ในหนาที่ 95

เคสซิลิโคน
คุณสามารถใช เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821เพ่ือปกปองโทรศัพทไรสายของคุณ เคสน้ี
ใชไดกับโทรศัพทไรสายทุกรุน
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รูปที่ 5: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

เคสมีประโยชนมากมายดังตอไปนี้

• ไมทําใหเกิดอาการแพ

• ชวยปองกันเชื้อโรค

• ทนทานตอการสึกหรอจากแอลกอฮอล 15%, แอลกอฮอล 75%, ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 2.5%, นํ้ามันแร,
สบู, นํ้า, สารฟอกขาว และสบูลางจาน

ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าที่สุดเพื่อยืดอายุการใชงาน
และรูปลักษณของเคส

หมายเหตุ

• ลดความเสียหายเมื่อโทรศัพทตก

• ครอบคลุมตัวเครื่องโทรศัพททั้งหมดมากกวาเคสอื่นๆ

เคสมาพรอมกับคลิปหนีบเข็มขัดเสริมที่คุณสามารถเลื่อนติดบนเคส

กรณีนี้ไมจําเปนตองถอดออกเพื่อชารจแบตเตอรี่ในเครื่องชารจหรือmulticharger ของเดสกท็อป คุณถอดชอง
ในเครื่องชารจออกเพื่อวางโทรศัพทและเคสในเครื่องชารจ

ติดตั้ง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
คุณใสโทรศัพทในเคสผานชองเปดหนาจอในเคส ถาคุณตองการถอดเคสออก ใหทําขั้นตอนดานลางยอนกลับ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลื่อนสวนลางของโทรศัพทไปยังชองเปดหนาจอจนกระทั่งโทรศัพททั้งเครื่องอยูในเคส
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ขั้นตอน 2 ถาชองเปดหนาจอพับขึ้น ใหคลี่ออกจนแบนลง
ขั้นตอน 3 เลื่อนมุมเคสขึ้นทีละมุมเพื่อใหครอบโทรศัพท

ขั้นตอน 4 ถาชองเปดหนาจอพับขึ้น ใหคลี่ออกจนแบนลง
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) หากตองการใหกดฐานของคลิปหนีบเข็มขัดและหนีบคลิปลงบนโพสตที่ดานหลังของเคส

ทําความสะอาดเคสซิลิโคน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดเคสซิลิโคน คุณยอนกลับข้ันตอนใน ติดต้ัง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821, ในหนาท่ี
108

ขั้นตอน 2 ทําความสะอาดเคส
ขั้นตอน 3 เช็ดเคสใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท
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ขั้นตอน 4 ใสเคสโทรศัพทอีกครั้ง ดู ติดตั้ง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 108

ที่ชารจเดสกท็อป
คุณสามารถใช ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 เพื่อชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารองของคุณ ท่ีชารจใชไดกับไฟACหรือจากแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารอง
ที่ชารจแลว โดยสามารถยึดเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน ที่ชารจนี้มีปายกํากับ
ที่ดานหลังเพื่อแสดงแรงดันไฟฟาสูงสุด (4.35 V)

คุณสามารถใช ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เพื่อชารจ โทรศัพท IP ไรสาย
ของCisco รุน 8821-EX และแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารองของคุณ ท่ีชารจใชไดกับไฟACหรือจากแบตเตอร่ีโทรศัพท
สํารองที่ชารจแลว โดยสามารถยึดเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน ที่ชารจจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับ ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ยกเวนจะแสดงกราฟกของ
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX และไมมีปายกํากับแสดงแรงดันไฟฟา

ภาพตอไปนี้แสดงที่ชารจพรอมโทรศัพท
รูปที่ 6: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 สามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 และแบตเตอรี่สํารองสําหรับโทรศัพทเครื่องนั้นเทานั้น คุณไมสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821-EX หรือแบตเตอรี่สํารองใน ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ขอควรระวัง

ในเอกสารนี้ คําวา ที่ชารจเดสกท็อป หมายถึงที่ชารจทั้งสองแบบ

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพ่ือชารจโทรศัพทในท่ีชารจเดสกท็อป คุณสามารถ
ปรับที่ชารจใหพอดีกับโทรศัพทได

คุณสามารถใชอะแดปเตอร USB กับอีเทอรเน็ต (ดองเกิล) เพื่อเชื่อมตอที่ชารจเดสกท็อปกับอีเทอรเน็ตสําหรับ
การจัดเตรียมโปรไฟลWi-Fi อัตโนมัติ และเพื่อวัตถุประสงคการลงทะเบียนใบรับรองเทานั้น คุณไมสามารถใช
ดองเกิลเพื่อโทรผานอีเทอรเน็ต สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอรต USB โปรดดูที่ คูมือการดูแลระบบโทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
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หามใชที่ชารจหรือโหมดแฮนดสฟรีในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

สปกเกอรโฟนในตัว

ที่ชารจมีสปกเกอรโฟนที่คุณสามารถใชขณะเสียบโทรศัพทที่แทนรอง ใชปุมปรับความดังโทรศัพทเพื่อควบคุม
ความดังของสปกเกอรโฟน และปุม ปดเสียง บนท่ีชารจเอง เม่ือปดเสียงสปกเกอรโฟนไว ปุม ปดเสียง จะสวางเปน
สีแดง

การบงชี้การชารจโทรศัพท

เม่ือคุณวางโทรศัพทลงในท่ีชารจ โทรศัพทแสดงใหเห็นวากําลังชารจแบตเตอร่ีดวยไฟLED สีแดงท่ีดานบนของ
โทรศัพท ถาโทรศัพทเปดอยูเมื่อคุณวางเขากับที่ชารจ คุณจะเห็นขอความบนหนาจอ ถาโทรศัพทปดอยู หรือแบ
ตเตอรื่ออนมาก คุณจะเห็นไอคอนแสดงบนหนาจอ เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED ของโทรศัพทจะเปนสี
เขียว

การบงชี้การชารจแบตเตอรี่สํารอง

คุณสามารถชารจแบตเตอร่ีสํารองในพอรตสําหรับชารจเพ่ิมเติมท่ีดานหลังของพอรตชารจโทรศัพทหลัก เม่ือคุณ
วางแบตเตอรี่สํารองลงในที่ชารจ ไฟ LED แบตเตอรี่ (ทางดานขวาของโทรศัพท) จะติดสวางเพื่อแสดงสถานะ
การชารจ:

• สีแดง — แบตเตอรี่สํารองกําลังชารจอยู

• สีเขียว — แบตเตอรี่สํารองชารจเต็มแลว

หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรออกดวยลําโพงของโทรศัพท, ในหนาที่ 57

ตั้งคาที่ชารจเดสกท็อป
วางที่ชารจเดสกท็อปบนพื้นที่ทํางานที่มั่นคง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับที่ชารจ สายเคเบิลนี้มีปลั๊กที่ปลายดานหนึ่ง และมีหัวตอ USB ที่ปลายอีกดาน

คุณตองใชอะแดปเตอรไฟฟาที่มากับโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียบปลายดานที่เปนปลั๊กเขากับที่ชารจเดสกท็อป
ขั้นตอน 2 เสียบปลายดานที่เปน USB เขากับอะแดปเตอรไฟฟา และตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา
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ชารจโทรศัพทของคุณดวยที่ชารจเดสกท็อป
คุณจะบอกไดเมื่อโทรศัพทกําลังชารจในที่ชารจ โดยดูจากไฟ LED ที่สวางเปนสีแดงและขอความหรือไอคอนที่
ปรากฏในหนาจอของโทรศัพท เม่ือแบตเตอร่ีชารจเต็มแลว ไฟ LED จะเปนสีเขียว โทรศัพทของคุณอาจใชเวลา
ชารจถึง 3 ชั่วโมง

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพ่ือชารจโทรศัพทในท่ีชารจเดสกท็อป คุณสามารถ
ปรับที่ชารจใหพอดีกับโทรศัพทได

เม่ือวางโทรศัพทเขากับท่ีชารจ โปรดตรวจสอบวาคุณไดวางใหขาชารจท่ีดานลางของโทรศัพทตรงกับหัวตอใน
ที่ชารจ เมื่อวางโทรศัพทกับที่ชารจอยางถูกตองแลว เครื่องจะเขาที่ดวยแรงแมเหล็ก ถา LED ไมสวางขึ้น แสดง
วาการจัดวางไมตรงกัน

หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กําหนดใชที่ชารจสําหรับโทรศัพทที่อยูในเคส: หันดานหลังของที่ชารจเขาหาคุณ งอสามนิ้วเขาใน
ชองประมาณ 3/4 ดันเขาดานใน และยกขึ้น ชองควรจะเลื่อนออกมา

คุณอาจตองใชทั้งสองมือเพื่อถอดชองออกในครั้งแรกหมายเหตุ

ขั้นตอน 2 วางโทรศัพทของคุณในสล็อตสําหรับชารจโดยใหหนาจอหันเขาหาตัวคุณถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส ใหกด
โทรศัพทลงในสล็อตสําหรับชารจเพื่อใหแนใจวาโทรศัพทเชื่อมตอกับขั้วสัมผัส

ตรวจสอบวาไฟ LEDของโทรศัพทสวางเปนสีแดง ถา LED ไมสวางข้ึน ใหนําโทรศัพทออกและใสเขากับท่ีชารจ
ใหม

ถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส โทรศัพทและเคสจะเอียงออกมาเนื่องจากติดเคส

ขั้นตอน 3 เมื่อคุณนําโทรศัพทออกจากที่ชารจ ใหเอียงโทรศัพทไปขางหนาและยกขึ้นเพื่อใหขั้วตอหลุดจากแมเหล็ก
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ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) เลื่อนชองสําหรับชารจเขาสูที่ชารจ ตรวจสอบใหแนใจวาชองแนบพอดีกับดานหนาและดานบนของ
ที่ชารจ

ชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจเดสกท็อป
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจเดสกท็อป ซึ่งแบตเตอรี่อาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

หามชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมที่มีอันตรายขอควรระวัง

ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ ไฟ LED ของแบตเตอรี่สํารองบนที่ชารจจะสวางเปนสีแดง เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ไฟ LED ของแบตเตอรี่สํารองบนที่ชารจจะสวางเปนสีเขียว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จับแบตเตอรี่ใหฉลาก Cisco หันเขาหาตัว และลูกศรบนแบตเตอรี่ชี้ลง
ขั้นตอน 2 ใสแบตเตอรี่สํารองในสล็อตดานหลังของแครใสโทรศัพท และกดลงใหแนน

ที่ชารจอเนกประสงค
คุณสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ไดสูงสุดหกเครื่อง และแบตเตอรี่สํารองหกกอนไดใน
เวลาเดียวกันดวย ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ถาโทรศัพทของคุณมี
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เคสปองกัน คุณสามารถชารจไดโดยไมตองนําเคสออก ที่ชารจนี้มีปายกํากับที่ดานหลังเพื่อแสดงแรงดันไฟฟา
สูงสุด (4.35 V)

คุณสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไดสูงสุดหกเครื่อง และแบตเตอรี่สํารองหกกอน
ไดในเวลาเดียวกันดวย ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ถาโทรศัพท
ของคุณมีเคสปองกัน คุณสามารถชารจไดโดยไมตองนําเคสออก ที่ชารจจะมีลักษณะเชนเดียวกับ ที่ชารจ
อเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 ยกเวนจะแสดงกราฟกของ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX และไมมีปายกํากับแสดงแรงดันไฟฟา

ภาพตอไปน้ีแสดงท่ีชารจอเนกประสงค โทรศัพทถูกวางในชองสําหรับชารจทางดานซายและขวา และแบตเตอร่ี
สํารองถูกวางอยูตรงกลาง
รูปที่ 7: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

คุณสามารถวางที่ชารจอเนกประสงคบนพื้นผิวที่ทํางานหรือยึดไวกับผนังดวยชุดยึดติดผนังได และสามารถยึด
เพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน

ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 สามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของCisco
รุน 8821 และแบตเตอรี่สํารองสําหรับโทรศัพทเครื่องนั้นเทานั้น คุณไมสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EXหรือแบตเตอร่ีสํารองใน ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821

ขอควรระวัง

ในเอกสารนี้ คําวา ที่ชารจอเนกประสงค หมายถึงที่ชารจทั้งสองแบบ

ไฟLEDบนโทรศัพทจะแสดงสถานะการชารจ ขณะแบตเตอร่ีกําลังชารจ ไฟLED จะสวางเปนสีแดง เม่ือแบตเตอร่ี
ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะสวางเปนสีเขียว

ไฟ LED ดานขางแบตเตอรี่สํารองแสดงสถานะการชารจ ขณะแบตเตอรี่กําลังชารจ ไฟ LED จะสวางเปนสีแดง
เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะสวางเปนสีเขียว

ไฟ LED สล็อตแบตเตอรี่อาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อระบุวาชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ถาคุณยายแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มแลวไปที่สล็อตอื่น ไฟ LED อาจเริ่มตนสวางเปนสีแดงกอนที่จะเปลี่ยนเปนสีเขียว

หามใชที่ชารจในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง
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ตั้งคาที่ชารจอเนกประสงค
แจ็คไฟฟาอยูที่ดานขวาของที่ชารจอเนกประสงค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียบปลายที่เปนแจ็คเขากับที่ชารจอเนกประสงค
ขั้นตอน 2 เสียบปลายอีกดานเขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 3 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา
ขั้นตอน 4 วางที่ชารจอเนกประสงคบนพื้นที่ทํางานที่มั่นคง

ติดตั้งชุดติดตั้งที่ชารจอเนกประสงคกับผนัง
ชุดติดตั้งกับผนังมาพรอมสวนประกอบตอไปนี:้

• โครงยึด

• แพ็คเกจพรอมสกรู 5 ตัวและพุกฝงผนังแบบเจาะไดในตัว 5 ตัว

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชเครื่องมือตอไปนี:้

• สวานและดอกสวาน 0.25 นิ้ว

• ดินสอ

• เครื่องวัดระดับนํ้า

• ไขควงฟลลิปส #1 และ #2

คุณตองใชสายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หาตําแหนงสําหรับโครงยึด มุมดานลางขวาของโครงยึดตองหางจากเตารับไฟฟานอยกวา 50 นิ้ว (127 ซม.)
ขั้นตอน 2 ติดตั้งโครงยึดกับผนัง
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a) จับโครงยึดไวกับผนัง ดังที่แสดงในภาพ
b) ใชเครื่องวัดระดับนํ้าเพื่อตรวจสอบวาโครงยึดอยูในแนวระนาบ และใชดินสอทําเครื่องหมายรูที่จะใสสกรู
c) ใสพุก โดยใชสวานและดอกสวานเจาะ
d) ขันโครงยึดเขากับผนัง

ขั้นตอน 3 หาชองสําหรับยึดขาในที่ชารจอเนกประสงค
ขั้นตอน 4 จับที่ชารจอเนกประสงคโดยใหชองสําหรับยึดขาอยูดานหนาของขาที่โครงยึด กดที่ชารจอเนกประสงคเขาหา

ผนัง จากนั้นดันที่ชารจอเนกประสงคลง เพื่อใหขานั้นอยูในชองพอดี

นี่คือภาพระยะใกลของชองสําหรับยึดขา

ขั้นตอน 5 เสียบปลายที่เปนแจ็คเขากับที่ชารจอเนกประสงค
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ขั้นตอน 6 เสียบปลายอีกดานเขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 7 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

ชารจโทรศัพทของคุณดวยที่ชารจอเนกประสงค
คุณจะบอกไดเม่ือโทรศัพทกําลังชารจในท่ีชารจอเนกประสงค โดยดูจากไฟ LEDของโทรศัพทท่ีสวางเปนสีแดง
เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะเปนสีเขียว โทรศัพทของคุณอาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพื่อชารจโทรศัพทในที่ชารจอเนกประสงค คุณ
สามารถปรับที่ชารจอเนกประสงคใหพอดีกับโทรศัพทได

เมื่อวางโทรศัพทเขากับที่ชารจอเนกประสงค โปรดตรวจสอบวาคุณไดวางใหขาชารจที่ดานลางของโทรศัพท
ตรงกับหัวตอในที่ชารจอเนกประสงค ถา LED ไมสวางขึ้น แสดงวาการจัดวางไมตรงกัน

หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) ปรับท่ีชารจสําหรับโทรศัพทในเคส: เขาถึงชองรูปถวยโดยใชน้ิวมือสามน้ิว มองหาสล็อตภายในชอง
และใชสล็อตนั้นดึงชองรูปถวยออกมา

ขั้นตอน 2 วางโทรศัพทในสล็อตสําหรับชารจที่วางอยู ถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส ใหกดโทรศัพทลงในสล็อตสําหรับ
ชารจเพื่อใหแนใจวาโทรศัพทเชื่อมตอกับขั้วสัมผัส

ตรวจสอบวาไฟ LED ของโทรศัพทสวางเปนสีแดง ถาไฟ LED ไมสวางขึ้น ใหนําโทรศัพทออกและใสเขากับที่
ชารจอเนกประสงคใหม

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลื่อนชองสําหรับชารจเขาสูที่ชารจอเนกประสงคและกดชองใหเขาที่เพื่อใหชองนี้พอดีกับสวนบน
ของที่ชารจอเนกประสงค
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ชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจอเนกประสงค
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจอเนกประสงค ซึ่งแบตเตอรี่อาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

หามชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมที่มีอันตรายขอควรระวัง

ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ ไฟ LED ขางแบตเตอรี่จะสวางเปนสีแดง เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED ของ
แบตเตอรี่จะสวางเปนสีเขียว

กระบวนการ

ใสแบตเตอรี่ในสล็อตใสแบตเตอรี่สํารอง โดยใหขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วตอของที่ชารจ

ถาไฟ LED ไมสวางขึ้นเปนสีแดง ใหนําแบตเตอรี่ออกและใสเขากับสล็อตแบตเตอรี่อีกครั้ง

รักษาความปลอดภัยเครื่องชารจดวยสายล็อค
คุณสามารถยึดและรักษาความปลอดภัยท่ีชารจเดสกท็อปหรือท่ีชารจอเนกประสงคดวยสายล็อคแล็ปท็อปท่ีกวาง
สูงสุดถึง 20 มม.

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชปลายที่เปนหวงของสายล็อคคลองรอบๆ วัตถุที่ตองการใชยึดโทรศัพท
ขั้นตอน 2 สอดตัวล็อคผานหวงที่ปลายสาย
ขั้นตอน 3 ปลดล็อคของสายล็อค
ขั้นตอน 4 กดปุมล็อคคางไวเพื่อใหฟนของล็อคตรงกัน
ขั้นตอน 5 ใสสายล็อคในชองล็อคของที่ชารจ และปลอยปุมล็อค
ขั้นตอน 6 ล็อคสายล็อค
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บ ท ท ี ่ 9
การแกไขปญหา

• การแกไขปญหาทั่วไป, ในหนาที่ 119
• คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 121
• การวินิจฉัยฮารดแวร, ในหนาที่ 121
• สรางรายงานปญหาจากโทรศัพท, ในหนาที่ 124

การแกไขปญหาทั่วไป
คุณสามารถแกไขปญหาทั่วไปบางอยางของโทรศัพท ถาไมมีการกลาวถึงปญหาของคุณดานลางนี้ โปรดติดตอ
ผูดูแลระบบ

คําอธิบายอาการ

อาจเกิดจากปจจัยอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• โทรศัพทไมอยูในระยะใหบริการของAccess Point
ของเครือขายไรสาย

เมื่อพกพาโทรศัพทไปยังที่ตางๆ ไฟ
กะพริบสีเขียวแสดงวาโทรศัพทยังคง
อยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมของเครือขายไร
สาย

หมายเหตุ

• คุณตองลงชื่อเขาใชบริการ Extension Mobility
• คุณตองปอนรหัสกรณีของไคลเอ็นตหรือรหัสการ
อนุมัติแบบบังคับหลังจากกดหมายเลข

• โทรศัพทของคุณมีการจํากัดเวลาในแตละวันซึ่ง
ทําใหคุณไมสามารถใชคุณสมบัติบางอยางในบาง
ชวงเวลา

คุณไมสามารถโทรศัพทได
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คําอธิบายอาการ

มีขอความอยางใดอยางหนึ่งปรากฏในบรรทัดสถานะ:

• Network busy: มีแบนดวิดทในเครือขายไร
สายไมเพียงพอสําหรับการโทรศัพท ลองอีกครั้ง
ในภายหลัง

• Leaving service area: โทรศัพทไมอยูใน
ระยะครอบคลุมของ Access Point และเครือขาย
ไรสาย

• Locating network services: โทรศัพท
กําลังคนหา Access Point ของเครือขายไรสาย

• Authentication failed: เซิรฟเวอรการ
ตรวจสอบตัวตนไมยอมรับขอมูลประจําตัวในการ
รักษาความปลอดภัย

• Configuring IP: โทรศัพทกําลังรอ DHCP
ใหกําหนดหมายเลขไอพีให

หนาจอหลักไมทํางาน

ผูดูแลระบบของคุณอาจปดใชงานการเขาถึงแอป การ
ตั้งคา ในโทรศัพท

เมนูการตั้งคาไมตอบสนอง

ประชุมสายตองมีการเลือกการโทรหลายรายการ โปรด
ตรวจสอบวาคุณไดเลือกการโทรอยางนอยหน่ึงรายการ
นอกเหนือไปจากการโทรที่สนทนาอยู ซึ่งจะถูกเลือก
โดยอัตโนมัติ ประชุมสาย ยังกําหนดใหการโทรท่ีเลือก
อยูในคูสายเดียวกันดวย ถาจําเปน ใหโอนสายไปยัง
สายเดียวกันกอนที่จะรวมสาย

ประชุมสาย ไมสําเร็จ

อาจเกิดจากปจจัยอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• คุณตองกด เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงฟงกชันเพ่ิมเติม
• คุณตองเปล่ียนสถานะของสาย (ตัวอยางเชน โทร
ออกหรือมีการโทรที่เชื่อมตอ)

• โทรศัพทของคุณไมไดกําหนดคาไวใหสนับสนุน
คุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับ Softkey นั้น

Softkey ที่ตองการใชไมปรากฏ

อาจเกิดจากปจจัยอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• คุณไมสามารถแทรกสายที่เขารหัสถาโทรศัพทที่
คุณใชไมไดกําหนดคาไวสําหรับการเขารหัส เม่ือ
การแทรกสายไมสําเร็จเน่ืองจากสาเหตุน้ี โทรศัพท
ของคุณจะมีเสียงสัญญาณไมวาง

• คุณไมสามารถแทรกสายกับโทรศัพท IP ไรสาย
ของ Cisco อีกเครื่อง

แทรกสาย ไมทํางานและทําใหมีเสียงสัญญาณไมวาง

คุณถูกตัดการเชื่อมตอจากการโทรที่เขารวมโดยใช
แทรกสาย ถาการโทรนั้นมีการพักสาย โอนสาย หรือ
เปลี่ยนเปนการประชุมสาย

คุณถูกตัดการเชื่อมตอจากการโทรที่เขารวมโดยใช
แทรกสาย

ปลายสายอาจเปดใชงานการฝากสายไวโทรกลับ ไมสําเร็จ
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คําอธิบายอาการ

โทรศัพทของคุณอาจปฏิเสธการพยายามต้ังคาการโอน
สายท้ังหมดโดยตรงในโทรศัพท ถาหมายเลขเปาหมาย
ท่ีคุณปอนจะทําใหเกิดการวนซ้ําในการโอนสายท้ังหมด
หรือทําใหจํานวนการเชื่อมโยงเกินจํานวนสูงสุดที่
อนุญาตในสายการโอนสายทั้งหมด (หรือเรียกวา
จํานวนขั้นการโอนสายสูงสุด)

โทรศัพทจะแสดงขอความแจงขอผิดพลาดเมื่อคุณ
พยายามตั้งคาการโอนสายทั้งหมด

คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
ผูดูแลระบบของคุณอาจขอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ ขอมูลนี้จะใชระบุโทรศัพทโดยไมซํ้ากัน เพื่อใชใน
การแกไขปญหา ขอมูลในเมนูเปนแบบอานอยางเดียว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเมนู โปรดดูท่ี คูมือดูแลระบบ
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับ Cisco Unified Communications Manager

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท

การวินิจฉัยฮารดแวร
คุณสามารถเรียกใชการทดสอบวินิจฉัยโทรศัพทของคุณ

ดําเนินการวินิจฉัยระบบเสียง
คุณสามารถตรวจสอบวาระบบเสียงของโทรศัพททํางานอยางถูกตองหรือไม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ > การวินิจฉัย > เสียง
ขั้นตอน 3 ฟงโทนเสียงจากลําโพงหูโทรศัพท
ขั้นตอน 4 กดปุม ลําโพง เพื่อเปดแฮนดฟรี และฟงโทนเสียง
ขั้นตอน 5 เสียบสายหูฟง และฟงโทนเสียง

ดําเนินการวินิจฉัยแปนกด
คุณสามารถตรวจสอบวาแปนกดของโทรศัพททํางานอยางถูกตองหรือไม
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ > การวินิจฉัย > แปนกด
ขั้นตอน 3 กดปุมใดก็ไดเพื่อตรวจสอบวาทํางานอยางถูกตอง

ดําเนินการวินิจฉัย WLAN
คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมตอWi-Fi สําหรับโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะแสดง Access Point ตามลําดับ
จากสัญญาณแรงสุดไปจนถึงเบาที่สุด หรือ Access Point ที่ออฟไลน คุณจะสามารถดูรายละเอียดของ Access
Point ไรสายได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ > การวินิจฉัย > WLAN

ขั้นตอน 3 กด ทําตอ
ขั้นตอน 4 เลื่อนไปยัง Access Point และกด เลือก เพื่อดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Access Point นั้น

ฟลดการวินิจฉัย WLAN
ตารางตอไปนี้จะอธิบายฟลดในหนาจอการวินิจฉัยWLAN

คําอธิบายฟลด

ชื่อของ Access Point (AP) ที่โทรศัพทนั้นเชื่อมโยงอยูชื่อจุดเขาใชงาน

ที่อยูMAC วิทยุของ Access PointBSSID

Service Set Identifier (SSID) ที่โทรศัพทใชSSID

ความถี่ที่โทรศัพทใชความถี่

ชองสัญญาณที่โทรศัพทใชชองสัญญาณปจจุบัน

Received Signal Strength Indicator (RSSI) ลาสุดที่
โทรศัพทใช

RSSI ลาสุด

จํานวนหนวยเวลาระหวาง Beacon หนึ่งหนวยเวลา
เทากับ 1.024 มิลลิวินาที

ชวง Beacon

ความสามารถ 802.11ความสามารถ

อัตรารับสงขอมูลที่ตองการโดย AP ที่สถานีตองใชใน
การทํางาน

อัตราพื้นฐาน
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คําอธิบายฟลด

อัตรารับสงขอมูลที่สนับสนุนโดย AP ที่สถานีสามารถ
ใชเปนตัวเลือกในการทํางาน

อัตราทางเลือก

อัตราการรับสงขอมูล 802.11nHT MCS ที่สนับสนุน

อัตราการรับขอมูล 802.11acอัตรา VHT (rx) ที่สนับสนุน

อัตราการสงขอมูล 802.11acอัตรา VHT (tx) ที่สนับสนุน

ขอมูล Delivery Traffic Indication Map (DTIM)ชวงเวลา DTIM

รหัสประเทศสองหลัก ขอมูลประเทศอาจไมปรากฏถา
ไมมีองคประกอบขอมูล (IE) ของประเทศใน Beacon

รหัสประเทศ

รายการชองที่สนับสนุน (จาก IE ประเทศ)ชองสัญญาณ

ออฟเซ็ตขีดจํากัดกําลัง 802.11h เปน dBเงื่อนไขกําลัง

คา Dynamic Transmit Power Control (DTCP) ที่
เผยแพรโดย Access Point

ขีดจํากัดกําลัง

คาเปอรเซ็นตของเวลาที่ปรับเปนคาปกติ 255 ซึ่ง AP
ตรวจพบวาสื่อไมวาง ซึ่งจะแสดงโดยกลไก Carrier
Sense (CS) ทางกายภาพหรือเสมือนจริง

การใชชองสัญญาณ

จํานวนรวมของ Spanning Tree Algorithm (STA) ที่
เชื่อมโยงอยูกับ BSS นี้

จํานวนสถานี

คาจํานวนเต็มท่ีไมมีเคร่ืองหมาย ซ่ึงระบุระยะเวลาของ
สื่อที่เหลือผานการควบคุมการรับโดยตรง เปนหนวย
32 ไมโครวินาทีตอวินาที

ความสามารถในการรับ

การสนับสนุนสวนขยายมัลติมีเดียของWi-FiWMM ที่รองรับ

Unscheduled Automatic Power Save Delivery (
UAPSD) มีการสนับสนุนโดย AP อาจสามารถใชได
เฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนWMM คุณสมบัตินี้มีความ
สําคัญมากตอเวลาในการสนทนา และทําใหมีความ
หนาแนนของการโทรสูงสุดในโทรศัพท IP ไรสาย

UAPSD ที่รองรับ

AP ที่สอดคลองกับมาตรฐาน CCX สนับสนุนการตอบ
สนองคําขอ IP ARP ในนามของสถานีที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัตินี้มีความสําคัญมากตอเวลาสแตนดบาย
โทรศัพท IP ไรสาย

Proxy ARP

เวอรชันของCCXถาAP สอดคลองกับมาตรฐานCCXเวอรชัน CCX
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คําอธิบายฟลด

ขอมูลสําหรับAccess Category (AC) แตละรายการ จะ
มีชุดขอมูลสําหรับการพยายามสูงสุด พื้นหลัง วิดีโอ
และเสียง

• การควบคุมการรับ — ถามี จะตองใชการควบคุม
การรับกอนที่จะรับสงโดยใชพารามิเตอรการ
เขาถึงเฉพาะของ AC นี้

• AIFSN— จํานวนสล็อตหลังจากระยะเวลา SIFS
ที่ STA ที่ไมใช AP จะหนวงไวกอนที่จะเรียกใช
ถดถอยหรือเริ่มตนการรับสง

• ECWMin— เขารหัสคาของ CWmin ในรูปแบบ
ของเอ็กซโพเนนทเพ่ือระบุระยะเวลานอยท่ีสุดใน
การถดถอยแบบสุม

• ECWMax—เขารหัสคาของCWmax ในรูปแบบ
ของเอ็กซโพเนนทเพื่อระบุระยะเวลามากที่สุดใน
การถดถอยแบบสุม

• TXOpLimit— ชวงเวลาที่สถานีคุณภาพบริการ
(QoS) มีสิทธิ์ในการเริ่มตนทํางาน

AC: การพยายามสูงสุด, AC: พื้นหลัง, AC: วิดีโอ และ
AC: เสียง

• การควบคุมการรับ

• AIFSN

• ECWMin

• ECWMax

• TXOpLimit

สรางรายงานปญหาจากโทรศัพท
ถาคุณพบปญหาในการใชงานโทรศัพทของคุณ คุณสามารถสรางรายงานปญหาจากโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เขาถึงแอป การตั้งคา
ขั้นตอน 2 เลือก ขอมูลโทรศัพท > รายงานปญหา
ขั้นตอน 3 กด สง
ขั้นตอน 4 เมื่อมีขอความสําเร็จแสดง ใหแจงผูดูแลระบบของคุณวารายงานปญหาพรอมใชงานแลว
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บ ท ท ี ่ 10
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

• ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ, ในหนาที่ 125
• คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด, ในหนาที่ 130
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 136
• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, ในหนาที่ 136

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
อานประกาศเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้กอนที่จะติดตั้งหรือใชโทรศัพท IP ของคุณ

ขอมูลการรักษาความปลอดภัยสําหรับผูติดตั้ง

สัญลักษณคําเตือนนี้หมายถึงอันตราย คุณอยูในสถานการณที่อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกายได กอนที่
คุณจะทํางานกับอุปกรณใดๆ จะตองตระนักถึงอันตรายท่ีเก่ียวกับระบบวงจรไฟฟา และตองรูแนวปฏิบัติมาตรฐาน
สําหรับการปองกันอุบัติเหตุ ใชหมายเลขคําแถลงที่ใหไวตรงสวนทายของคําเตือนแตละจุด เพื่อหาตําแหนงคํา
แปลในคําเตือนดานความปลอดภัยฉบับแปลที่มาพรอมกับอุปกรณนี้ คําแถลง 1071

เก็บบันทึกคําแนะนําเหลานี้

คําเตือน

หากตองการดูคําแปลของคําเตือนท่ีปรากฏในเอกสารน้ีโปรดูหมายเลขประกาศในการปฏิบัติตามขอบังคับและขอ
มูลเกี่ยวกับความปลอดภัย—โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ที่ URL ตอไปนี:้ http://www.cisco.com/
c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/882x/english/RCSI/RCSI-0266-book.pdf

อานคําแนะนําในการติดตั้งกอนใช ติดตั้ง หรือเชื่อมตอระบบเขากับแหลงจายไฟ คําแถลง 1004คําเตือน

บริการ Voice over IP (VoIP) และบริการโทรศัพทฉุกเฉินจะไมทํางานถาไฟฟาดับหรือหยุดใหบริการ หลังจาก
ที่พลังงานไฟฟากลับเปนปกติ คุณอาจตองรีเซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการโทรรับ
บริการฉุกเฉินได ในสหรัฐอเมริกา หมายเลขฉุกเฉินนี้คือ 911 คุณจะตองทราบหมายเลขฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ คําแถลง 361

คําเตือน
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การกําจัดผลิตภัณฑนี้ในขั้นสุดทายจะตองจัดการใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับทั้งหมดของประเทศ
คําแถลง 1040

คําเตือน

ปล๊ักและเตารับไฟฟาจะตองเขาถึงไดตลอดเวลา เน่ืองจากถือเปนอุปกรณหลักท่ีใชในการตัดการเช่ือมตอ คําแถลง
1019

คําเตือน

คําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอไปนี้เปนคําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับการใช โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
ในสภาพแวดลอมบางอยาง:

• หามใชผลิตภัณฑนี้เปนเครื่องมือสื่อสารหลักในสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพ เนื่องจากอาจมีการใชชวง
ความถี่ที่ไมมีการกํากับดูแลและเสี่ยงตอการรบกวนจากอุปกรณอื่นๆ

• การใชอุปกรณไรสายในโรงพยาบาลจะตองเปนไปตามขีดจํากัดที่โรงพยาบาลแตละแหงกําหนดไว

• การใชอุปกรณไรสายในสถานที่อันตรายจะตองเปนไปตามขีดจํากัดที่ผูอํานวยการฝายความปลอดภัยอง
สถานที่แตละแหงกําหนดไว

• การใชอุปกรณไรสายในอากาศยานจะตองเปนไปตามหลักเกณฑของ Federal Aviation Administration (
FAA)

ประกาศดานความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ประกาศดานความปลอดภัยของแบตเตอรี่นี้มีผลกับแบตเตอรี่ที่ผานการอนุมัติสําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

อาจมีอันตรายจากการระเบิดถาเปล่ียนแบตเตอร่ีไมถูกตอง ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีเฉพาะท่ีเปนประเภทเดียวกันหรือ
เทียบเทากันตามที่ผูผลิตแนะนําเทานั้น กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต คําแถลง 1015

คําเตือน

หามสัมผัสหรือเชื่อมหนาสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่ การคายประจุแบตเตอรี่โดยไมตั้งใจอาจทําใหเกิดการรอน
ลวกที่รุนแรง คําแถลง 341

คําเตือน

อันตรายจากการระเบิด: หามชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิด คําแถลง 431คําเตือน

แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนมีอายุการใชงานท่ีจํากัด แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนใดๆ ท่ีมีสัญญาณของความเสียหาย รวม
ถึงการบวม ควรไดรับการกําจัดทิ้งอยางเหมาะสมทันที

คําเตือน
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• หามทิ้งแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟหรือทิ้งนํ้า แบตเตอรี่อาจระเบิดเมื่อถูกไฟไหม

• หามถอดประกอบ ทุบ เจาะ หรือเผาแบตเตอรี่

• จัดการกับแบตเตอร่ีท่ีเสียหายหรือร่ัวซึมอยางระมัดระวังสูงสุด ถาสัมผัสกับอิเล็กโทรไลต ใหลางสวนท่ีสัมผัส
ดวยนํ้าและสบู ถาอิเล็กโทรไลตสัมผัสถูกตา ใหลางตาในนํ้าเปนเวลา 15 นาทีและรีบไปพบแพทย

• หามชารจแบตเตอรี่ถาอุณหภูมิโดยรอบสูงกวา 104 องศาฟาเรนไฮต (40 องศาเซลเซียส)

• หามเก็บแบตเตอรี่ถาอุณหภูมิในพื้นที่เก็บสูงเกินไป (สูงกวา 140 องศาฟาเรนไฮตหรือ 60 องศาเซลเซียส)

• เม่ือท้ิงแบตเตอร่ี โปรดติดตอผูใหบริการเก็บขยะในพ้ืนท่ีเก่ียวกับระเบียบขอบังคับในทองถ่ินสําหรับการท้ิง
หรือรีไซเคิลแบตเตอรี่

ขอควรระวัง

ในการขอรับแบตเตอรี่ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในพื้นที่ ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นสวนของCisco

แบตเตอรี่

CP-BATT-8821=

ใชเฉพาะCisco b ท่ีสามารถใชไดกับโทรศัพทของคุณเทาน้ัน ในการส่ังเคร่ืองจายไฟ ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
ในพื้นที่และอางถึงรายการหมายเลขชิ้นสวนของ Cisco

อารเจนตินา

CP-PWR-8821-AR=

ออสเตรเลีย

CP-PWR-8821-AU=

บราซิล

CP-PWR-8821-BZ=

ยุโรป

CP-PWR-8821-CE=

เกาหลี

CP-PWR-8821-KR=

ญี่ปุน

CP-PWR-8821-JP=

สวิสเซอรแลนด

CP-PWR-8821-SW=

อเมริกาเหนือ

CP-PWR-8821-NA=

สหราชอาณาจักร

CP-PWR-8821-UK=
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แบตเตอรี่และเครื่องจายไฟไมไดมาพรอมกับโทรศัพท ในการสั่งซื้อแบตเตอรี่และเครื่องจายไฟ โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนายในพื้นที่

หมายเหตุ

สภาพแวดลอมที่มีอันตราย
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เปนอุปกรณที่ไดรับการรับรอง ATEX Class I Zone 2 และ CSA
Class I Division 2/Zone 2หมายความวาโทรศัพทน้ันสามารถใชงานไดในพ้ืนท่ีซ่ึงไมนาจะมีสภาพแวดลอมของ
กาซที่จุดระเบิดไดในการทํางานปกติ และถามีสภาพแวดลอมดังกลาวเกิดขึ้นก็มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นไม
บอยและคงอยูเปนเวลาสั้นๆ เทานั้น

อันตรายจากการระเบิด — หามชารจแบตเตอรี่โทรศัพทในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได คําแถลง 431คําเตือน

อันตรายจากการระเบิด — การแทนที่สวนประกอบตางๆ อาจทําใหความเหมาะสมสําหรับ class1, Division 2/
Zone 2 ดอยลง คําแถลง 1083

คําเตือน

ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเมื่ออุปกรณ Access Point มีพลังงานไฟฟา ถาไฟฟา
ดับ บริการหรือบริการติดตอฉุกเฉินจะไมทํางานจนกวาไฟฟาจะกลับมาใชงานไดตามปกติ ในกรณีที่ไฟฟาดับ
คุณอาจตองรีเซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการเรียกหมายเลขบริการฉุกเฉิน

โดเมนการควบคุม
ความถ่ีวิทยุ (RF) สําหรับโทรศัพทน้ีมีการกําหนดคาสําหรับโดเมนการควบคุมท่ีเจาะจง ถาคุณใชโทรศัพทน้ีนอก
โดเมนการควบคุม โทรศัพทจะไมทํางานอยางถูกตอง และคุณอาจละเมิดระเบียบขอบังคับทองถิ่น

สภาพแวดลอมในการดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑน้ีไมใชอุปกรณทางการแพทย และใชชวงความถ่ีซ่ึงไมมีใบอนุญาตและเส่ียงตอการรบกวนจากอุปกรณ
อื่น

การใชอุปกรณภายนอก
ขอมูลตอไปนี้จะมีผลเมื่อคุณใชอุปกรณภายนอกกับโทรศัพทไรสายนี้

Cisco ขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดี (เชนหูฟง) ที่มีการปองกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) และ
ความถี่เสียง (AF) ที่ไมพึงประสงค

ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือหรือวิทยุสื่อสาร อาจยังคง
มีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได ในกรณีเหลานี้ Cisco ขอแนะนําใหคุณดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• เคลื่อนยายอุปกรณภายนอกออกหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF

คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX
128

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สภาพแวดลอมที่มีอันตราย



• เดินสายของอุปกรณภายนอกใหหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF

• ใชสายเคเบิลหุมฉนวนสําหรับอุปกรณภายนอก หรือใชสายเคเบิลที่่มีการหุมฉนวนหรือขั้วตอที่ดียิ่งขึ้น

• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณภายนอก

• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสําหรับอุปกรณภายนอก

Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของระบบ เนื่องจาก Cisco ไมสามารถควบคุมคุณภาพของอุปกรณ
ภายนอก สายเคเบิล และข้ัวตอ ระบบจะทํางานไดอยางเพียงพอเม่ือมีการตออุปกรณท่ีเหมาะสม โดยใชสายเคเบิล
และขั้วตอที่มีคุณภาพดี

สําหรับประเทศในสหภาพยุโรปใหใชเฉพาะหูฟงภายนอกท่ีเปนไปตามขอบังคับEMC [89/336/EC]อยางสมบูรณ
เทานั้น

ขอควรระวัง

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามท่ีลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงของโทรศัพท และในบางกรณีอาจทําใหสาย
หลุด ที่มาของการลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจรวมถึง แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมตอไปนี:้

• งานการดูแลระบบ เชน การสแกนพอรตภายในหรือการสแกนดานความปลอดภัย

• เกิดการโจมตีเครือขาย เชน การปฏิเสธบริการ

SAR
ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขีดจํากัด SAR ระดับประเทศท่ี 1.6 วัตต/กก.
คา SAR สูงสุดที่ระบุสามารถดูไดที่ คําชี้แจงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด, ในหนาที่ 130

ขณะท่ีพกพาผลิตภัณฑหรือใชผลิตภัณฑขณะท่ีพกพาอยูบนรางกาย
ใหใชอุปกรณเสริมที่ผานการอนุมัติ เชน ซองใส หรือมิฉะนั้นให
รักษาระยะหาง 5 มม. จากรางกายเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดการ
ไดรับ RF โปรดทราบวาผลิตภัณฑอาจมีการสงสัญญาณแมวาจะ
ไมไดโทรออกก็ตาม

ฉลากผลิตภัณฑ
ฉลากผลิตภัณฑอยูในชองใสแบตเตอรี่ของอุปกรณ
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คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE ตอไปนี้ติดอยูกับอุปกรณและบรรจุภัณฑ

คําแถลงเกี่ยวกับการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุสําหรับสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ไดรับการประเมินและพบวาสอดคลองกับขอกําหนด EU EMF Directive 2014/53/EU

คําแถลงขอกําหนดสําหรับสหรัฐอเมริกา
คําชี้แจง SAR

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x นั้นผานการทดสอบการเปนไปตามขอกําหนด Specific Absorption
Rate (SAR) สําหรับการสวมใสกับรางกายโดยใชคลิปเข็มขัด/ซองใสท่ีมีใหมากับโทรศัพท FCC ไดวางขอกําหนด
SAR โดยละเอียดสําหรับการสวมใสกับรางกาย และไดพิสูจนแลววาสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเหลาน้ีไดเม่ือ
ใชคลิปเข็มขัด/ซองใสที่มีใหมากับโทรศัพท คลิปเข็มขัด/ซองใสชนิดอื่นหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันและยังไม
ผานการทดสอบอาจไมสอดคลองกับขอกําหนด และควรหลีกเลี่ยง

ขอมูลการไดรับ RF
โมดูลวิทยุไดรับการประเมิน และพบวาสอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไวใน 47 CFR มาตรา 2.1091, 2.1093 และ
15.247 (b) (4) ที่ระบุถึงการไดรับ RF จากอุปกรณที่มีความถี่วิทยุ อุปกรณรุนี้เปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลที่
เกี่ยวของสําหรับการไดรับคลื่นความถี่วิทยุ

อุปกรณนี้ตรงตามขอจํากัดที่อางอิงโดย ISED RSS-102 R5 เกี่ยวกับการแผคลื่นวิทยุ

อุปกรณโทรศัพท IP ไรสายของCisco ซีรีส 882xของคุณมีตัวสงและตัวรับสัญญาณวิทยุ โดยถูกออกแบบมาเพ่ือ
ไมใหเกินขอจํากัดสําหรับประชาชนทั่วไป (ไมมีการควบคุม) สําหรับการแผคลื่นวิทยุ (สนามแมเหล็กไฟฟาคลื่น
ความถี่วิทย)ุ ตามที่อางอิงใน RSS-102 ซึ่งอางถึง Canada Safety Code 6 และมีคาความปลอดภัยที่สําคัญที่ออก
แบบมาเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัยสําหรับทุกคน ไมวาอายุเทาใดหรือสุขภาพเปนอยางไร

ดังนั้นระบบจึงไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานโดยไมใหผูใชตองสัมผัสกับเสาอากาศ ขอแนะนําใหตั้งระบบ
ในตําแหนงท่ีเสาอากาศยังอยูหางจากผูใชในระยะท่ีระบุไวในแนวทางขอบังคับเปนอยางนอย ซ่ึงแนวทางเหลา
นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมตอผูใชหรือผูปฏิบัติงาน

อุปกรณไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในสวนของกระบวนการรับรองคลื่นวิทยุ

SAR สูงสุดสําหรับรุนและเงื่อนไขตามที่ไดรับการบันทึกนี้

0.63 W/kgWLAN 5GHzSAR ที่ศีรษะ
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SAR สูงสุดสําหรับรุนและเงื่อนไขตามที่ไดรับการบันทึกนี้

0.67 W/kgWLAN 5GHzSAR ลําตัวที่สวมเสื้อผา

โทรศัพทไรสายนี้มีเครื่องรับสงสัญญาณวิทยุ เครื่องรับสงสัญญาณวิทยุและเสาอากาศไดรับการออกแบบมาให
เปนไปตามขอกําหนดการปลอย RF สําหรับการไดรับโดยมนุษยตามที่ระบุโดย FCC ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ
จากประเทศอื่น หลักเกณฑเหลานี้ไดรับการพัมนาโดยภาคอุตสาหกรรมจากคําแนะนําขององคการอนามัยโลก
(WHO) มาตรฐานอุตสาหกรรมเหลาน้ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือรวมเกณฑดานความปลอดภัยเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจ
วาผูใชจะไดรับการแผคลื่น RF นอยที่สุด

เครื่องรับสงวิทยุใชการแผรังสีแบบไมไอออนไนซ ซึ่งตางจากรังสีแบบไออนไนซเชนคลื่นเอ็กซเรย

มาตรฐานการไดรับสําหรับอุปกรณเหลานี้จะอางอิงหนวยวัดที่เรียกวา SAR ขีดจํากัดที่ตั้งคาโดย FCC คือ 1.6
วัตต/ก.ก. การทดสอบระดับการแผรังสีน้ีดําเนินการโดยหองปฏิบัติการอิสระซ่ึงใชวิธีการทดสอบและตําแหนงใน
การใชงานที่ตรวจสอบทบทวนโดย FCC และหนวยงานอื่นๆ

กอนท่ีจะนําโทรศัพทออกวางจําหนาย ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบและรับรองตามระเบียบของFCC เพ่ือยืนยัน
วาเปนไปตามขอกําหนด SAR ของ FCC

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และการไดรับ RF นั้นมีอยูที่เว็บไซตของ FCC ที:่ http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

ไมมีหลักฐานท่ีพิสูจนไดแนนอนวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ันเปนความเส่ียงตอสุขภาพหรือไมFDA และนักวิจัยจํานวน
มากยังคงศึกษาเกี่ยวกับการแผรังสี RF และปญหาดานสุขภาพ คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได
จากเว็บไซตของ FDA ที:่ http://www.fda.gov

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ทํางานในระดับพลังงานที่ตํ่ากวาโทรศัพทแบบเซลลูลาร, Personal
Communications Service (PCS) หรือ Global System for Mobile Communication (GSM) มาตรฐานถึง 5 ถึง 6
เทา การใชพลังงานตํ่า ตลอดจนรอบการทํางานของเครื่องสงที่ตํ่ากวาจะชวยลดการไดรับพลังงาน RF ของผู
ใชได

มีวิธีที่แนะนําในการลดการไดรับพลังงานจากคลื่นวิทยุอยูหลายวิธี ตัวอยางเชน:

1. การใชหูฟงแบบแฮนดสฟรีเพื่อเพิ่มระยะหางระหวางเสาอากาศและศีรษะผูใช

2. การหันเสาอากาศหางออกจากตัวผูใช

คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดจากเอกสารตอไปนี:้

• ขอมูลเชิงเทคนิค Cisco Systems Spread Spectrum Radios และความปลอดภัยของ RF ในสถานที่ตอไปนี:้
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm

• ประกาศ FCC 56: คําถามและคําตอบเกี่ยวกับผลทางชีววิทยาและอันตรายที่อาจมีจากสนามแมเหล็กไฟฟา
ของคลื่นความถี่วิทยุ

• ประกาศ FCC 65: การประเมินความสอดคลองกับหลักเกณฑ FCC สําหรับการไดรับสนามแมเหล็กไฟฟา
ของคลื่นความถี่วิทยุในมนุษย

คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดจากองคกรตอไปนี:้

• สํานักงานภายในขององคการอนามัยโลกวาดวยการปองกันการแผรังสีชนิดไมไอออนไนซ ที่ http://
www.who.int/emf

• คณะกรรมการปองกันรังสีวิทยาแหงชาติของสหราชอาณาจักรที่ http://www.nrpb.org.uk

• สมาคมการโทรคมนาคมเซลลูลารที่ http://www.wow-com.com
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การปฏิบัติตามขอกําหนดการไดรับ RF ทั่วไป
อุปกรณนี้ไดรับการประเมินและพบวาเปนไปตามขีดจํากัด ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing
Radiation Protection) สําหรับการไดรับ RF โดยมนุษย

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

SAR สูงสุดสําหรับรุนและเงื่อนไขตามที่ไดรับการบันทึกนี้

0.63 W/kgWLAN 5GHzSAR ที่ศีรษะ
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SAR สูงสุดสําหรับรุนและเงื่อนไขตามที่ไดรับการบันทึกนี้

0.67 W/kgWLAN 5GHzSAR ลําตัวที่สวมเสื้อผา

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
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.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

0.63 W/kgWLAN 5GHzDAS au niveau de la tête

0.67 W/kgWLAN 5GHzDAS près du corps

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับนิวซีแลนด
คําเตือนทั่วไปของ Permit to Connect (PTC)

การให Telepermit สําหรับอุปกรณปลายทางใดๆ มีความหมายเพียงวา Telecom ไดยอมรับวาอุปกรณนั้นวาเปน
ไปตามเงื่อนไขขั้นตํ่าสําหรับการเชื่อมตอเขากับเครือขายเทานั้น ทั้งนี้ไมไดหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑโดย
Telecom หรือใหการรับประกันแตอยางใด นอกจากนี้ การใหใบอนุญาตดังกลาวไมใชการรับประกันวาสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกๆ ดานรวมอุปกรณที่ไดรับTelepermit อื่นๆ จากผูผลิตหรือรุนอื่น และไมได
แสดงนัยวาผลิตภัณฑใดสามารถใชงานรวมกับบริการเครือขายของ Telecom ได

การใชเครือขาย IP กับ PSTN
ตามปกติแลว Internet Protocol (IP) จะมีการหนวงเวลาสําหรับสัญญาณเสียงพูด ขณะที่มีการสรางและกําหนด
ที่อยูของแพ็คเก็ตขอมูล Telecom Access Standards ขอแนะนําใหซัพพลายเออร นักออกแบบ และผูติดตั้งที่ใช
เทคโนโลยีนี้สําหรับการโทรหรือจาก PSTN ไดอางอิงขอกําหนดของ ITU E Model ในการออกแบบเครือขาย
ของตน เปาหมายโดยรวมก็คือการลดความลาชา การบิดเบือนและความบกพรองอ่ืนๆ ในการถายโอนขอมูล โดย
เฉพาะสําหรับการโทรที่ใชเครือขายเซลลูลารและเครือขายระหวางประเทศซึ่งมีความลาชาอยางมากอยูแลว

การใชการบีบอัดเสียงผาน PSTN
เน่ืองจากมีความลาชาอยางมากอยูแลวเม่ือโทรติดตอเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายระหวางประเทศ ซ่ึงความ
ลาชานี้บางสวนอาจเกิดจากการใชเทคโนโลยีบีบอัดเสียง Telecom Access Standards อนุมัติเฉพาะเทคโนโลยี
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เสียง G711 สําหรับใชใน PSTN G711 คือ ‘เทคนิคการเขารหัสเสียงพูดทันที’ ในขณะที่ G729 และเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่แตกออกมาถือเปนแบบ ‘แทบจะทันที’ ทําใหมีความลาชาของสัญญาณเสียงเพิ่มขึ้นอีก

การกลบเสียงสะทอน
ตามปกติเคร่ืองมือลบเสียงสะทอนน้ันไมใชส่ิงท่ีจําเปนในTelecom PSTN เน่ืองจากความลาชาทางภูมิศาสตรน้ัน
สามารถยอมรับไดเมื่อรักษาระดับการสูญเสียของการสงคืน CPE ไวภายในขอบเขตของ Telepermit แตเครือ
ขายสวนตัวท่ีใชเทคโนโลยีVoice-over-IP (VoIP) เหลาน้ัน จะตองมีการลบเสียงสะทอนสําหรับการโทรดวยเสียง
ทั้งหมด ผลที่เกิดจากความลาชาของการแปลงเสียง/VoIP และการกําหนดเสนทาง IP รวมกันอาจทําใหตองมี
เวลาลบเสียงสะทอน 64 mS

คําแถลงขอกําหนดสําหรับไตหวัน
คําชี้แจงเกี่ยวกับคําเตือน DGT
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับอารเจนตินา
Advertencia

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

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล
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

Resolution nº 303/2002 e nº 533/2009

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุมัติโดย Anatel เปนไปตามขั้นตอนที่ควบคุมโดย Resolution no. 242/2000 และตรงตาม
ขอกําหนดดานเทคนิคที่บังคับใช รวมถึง ขีดจํากัดการปลอยคลื่นของ Specific Absorption Rate สําหรับคลื่น
ความถี่วิทยุในสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และสนามแมเหล็กไฟฟา ตาม Resolutions nº 303/2002 and nº 533/
2009

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução
no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção
Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

หมายเลขหนังสือรับรองรุน

03114-17-010868821

03114-17-010868821-EX

คําแถลงขอกําหนดสําหรับสิงคโปร
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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

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง

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

การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่นี:่
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