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1 กลอง 8 ประชุมสาย
2 หนาจอโทรศัพท 9 หยดุวิดีโอ
3 ปุมกด 10 คุยผานลําโพง
4 ชองเสียบ microSD 11 ปดเสียง
5 โอนสาย 12 ชุดหูฟง
6 วางสาย 13 ระดับเสียง
7 พักสาย 14 หูโทรศัพท
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1 ล็อค 6 พอรตคอมพิวเตอร
2 ชองเสียบ microUSB 7 ชองเสียบอุปกรณเสริม
3 ชอง Line in/out 8 ชองเสียบ USB
4 เปด/ปด 9 HDMI
5 ชองเสียบสายเครือขาย
ตวัชวยตดิตัง้

ตัวชวยติดตั้งจะทํางานโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชงานโทรศัพทคร้ังแรก 
เมือ่ตองการตั้งคาอีเมล แชท WebEx และขอความเสียงที่มีภาพ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

1. แตะ 

2. แตะ การตั้งคา

3. เปด Wi-Fi 

4. เลอืกเครือขายไรสายจากรายการเครือขายที่มีอยู

5. ปอนขอมูลประจําตัวแลวแตะ เชือ่มตอ 

ล็อคหนาจอ

เมือ่ตองการปลดล็อคหนาจอ ใหปอน PIN แลวกด #

ลอ็กอินดวย Cisco Extension Mobility

1. แตะ ลงชื่อเขาระบบเปนผูใชรายใหม 

2. ปอน ID ผูใชและ PIN

3. หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ

ปรับไทมเอาตของหนาจอ

1. แตะ 

2. แตะ การตั้งคา

3. แตะ การแสดงผล

4. แตะ สลีป

5. เลอืกระยะเวลาที่หนาจอจะล็อคหลังจากไมใชงานโทรศัพท
ทาทางสมัผัส

ทาทางสัมผัส วิธีการ

แตะ ใชปลายนิ้วกดที่หนาจอสัมผัส

แตะคาง แตะแลวรอสองถึงสามนาที

กวาดนิ้ว แตะแลวเคลื่อนนิ้ว

ลาก แตะคางไว แลวเคลื่อนนิ้ว

แตะสองครั้ง แตะสองครั้งติดกันเร็วๆ

พินชเปด แตะดวยสองนิว้ แลวเคลื่อนนิ้วทั้งสอง 
ออกจากกัน

พินชปด แตะดวยสองนิว้ แลวเคลื่อนนิ้วทั้งสองเขาหากัน

การนําทาง

ไอคอน วิธีการ

แตะ กลับไป เพื่อกลับไปที่หนากอนหรือแอพพลิเคชัน 
ที่ผานมา หรือเพื่อปดแปนพิมพบนหนาจอ

แตะ หนาหลัก เพือ่ดูหนาจอหลัก

แตะ โทรศัพท เพื่อเรียกใชแอพพลิเคชันโทรศัพท

แตะ ลาสุด เพือ่ดูรายช่ือแอพพลิเคชันที่ใชลาสุด

วิดเจ็ต

ใชวิดเจ็ตเพื่อเขาถึงคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพทและแอพพลิเคชัน 
อื่นๆ ในหนาจอหลัก

เมื่อตองการเพิ่มวิดเจ็ตทีห่นาจอหลัก:

1. แตะ 

2. แตะ วิดเจ็ต

3. แตะวิดเจต็ที่ตองการคางไว

4. ลากวิดเจต็นั้นมายังพื้นที่วางบนหนาจอหลัก
แอพพลิเคชันโทรศัพท

โทรออก

หาผูติดตอ

1. แตะ 

2. ลากผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอมาที่สาย

ดวยลําโพง

1. กด  

2. กดหมายเลข

ดวยชุดหูฟง

กด  และใสหมายเลข ถา  สวางขึน้ ใหกด สายใหม 
แลวปอนหมายเลข

วางสาย

ดวยลําโพง

กด  หรือ 

ดวยชุดหูฟง

กด  หรือ 

รับสายอื่นบนคูสายเดียวกัน

กด  ถาจําเปน ใหเอาสายนั้นออกจากการพักสายกอน
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รับสาย

เมื่อตองการรับสาย ใหยกหูโทรศพัท หรือแตะ รบัสาย

ดวยลําโพง

กด  หรือแตะ รับสาย

ดวยชุดหูฟง

กด  หรือถาไฟ  ติดสวาง ใหกด รับสาย 

ในระหวางคุยสายอยู

แตะ รับสาย

โอนสายไปที่ขอความเสียง

แตะ โอนสาย

ปดเสียง

เมื่อตองการปดเสียง:

1. กด   

2. เมื่อตองการเปดเสยีง ใหกด  อกีครั้ง

พักสาย

เมื่อตองการวางพักสาย:

1. ตรวจสอบวาสายที่คณุตองการพกัถูกไฮไลตอยู

2. กด  

หลายสาย

สายที่คุยอยูจะถูกพักทันทีที่คุณรับสายเรียกเขาหรือกลับไปยังสาย 
ที่พกัไว รวมถึงเมื่อทําการโทรออกหมายเลขใหม หรือเร่ิม 
การโอนสายหรือการประชุมสาย

การฝากสาย

เมื่อตองการฝากสาย:

1. แตะ  แลวปอนหมายเลขโทรศัพทเปาหมาย

2. เมื่อตองการยกเลิกการฝากสาย ใหแตะ  อกีครั้ง
โอนสาย

เมือ่ตองการโอนสาย:

1. กด  

2. ปอนหมายเลขเปาหมาย

3. เมือ่ตองการโอนสายใหเสร็จสิ้น ใหกด อีกคร้ังหรือ 
กด วาง เพื่อยกเลิก

4. ถาโทรศัพทของคณุสามารถโอนสายขณะถือหูได 
สามารถโอนสายใหเสร็จสิ้นไดโดยการวางหู

ประชุมสาย

เมือ่ตองการประชุมสาย:

1. ขณะคยุสาย ใหกด 

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูเขารวม

3. รอใหสายเชื่อมตอ

4. เมือ่ตองการเพิ่มผูเขารวมสาย ใหกด อีกคร้ัง

5. เมือ่ตองการเพิ่มผูเขารวม ใหทําขัน้ตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ํา

เพ่ิมผูติดตอในการประชุมสาย

1. แตะ 

2. ลากผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอมาที่สาย

3. ทําซ้ําเพื่อเพิ่มผูเขารวมรายอื่นๆ

สวนตัว

เมือ่ตองการเปดหรือปดโหมด สวนตัว: 

1. แตะ สวนตวั เพื่อเปดโหมดนี้

2. เมือ่ตองการปด ใหแตะ สวนตัว อีกคร้ัง

ประวัติการโทร

เมือ่ตองการดูประวัติการโทร ใหแตะ ลาสุด

ขอความเสียง

เมือ่ตองการดูขอความเสียง:

1. แตะ ลาสุด

2. แตะ ขอความ
เลนขอความเสียง

แตะ เลน

ผูติดตอ

เมื่อตองการดูผูติดตอ ใหแตะ ผูติดตอ

ปายผูติดตอดวน

แตะรูปอวตารของผูติดตอในเครื่อง ถาคุณเห็นลูกศรที่มุมดานลาง 
แสดงวามีปายผูติดตอดวนอยู

แตะที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท หรือที่อยู IM เพือ่เร่ิมการสนทนา 
ในสื่อที่เลือก

รูปนี้แสดงปายผูติดตอดวน:

แอพพลิเคชันอ่ืนๆ

ปฏิทิน

เมื่อตองการจัดตารางเวลาและติดตามกิจกรรม 
ใหใชแอพพลิเคชันปฏิทิน

เพ่ิมกิจกรรม

เมื่อตองการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน ใหแตะ + กจิกรรม
อีเมล

เมื่อตองการสงและรับอีเมลจากหลายบัญชี ใหใชแอพพลิเคชันอีเมล

สงขอความอีเมล

เมื่อตองการสงขอความอีเมล ใหแตะ + ขอความใหม 

Jabber IM

เมื่อตองการแชทกับผูติดตอและปรับปรุงสถานะของคุณ  
ใหใชแอพพลิเคชันการแชท

เร่ิมการสนทนา

เมื่อตองการเริ่มการสนทนา ใหแตะชื่อผูติดตอ

Cisco WebEx

เมื่อตองการเขารวมในการประชุม WebEx ใหใชแอพพลิเคชนั 
WebEx

ในระหวางการประชุม WebEx ผูเขารวมสามารถ: 

• เขารวมการประชุมดวยเสียง

• ดูงานนําเสนอที่มีการแชร

• ดูและแชทกับผูเขารวมคนอื่นๆ

การต้ังคา

เมื่อตองการแกไขและปรับแตงการตั้งคาโทรศัพทและแอพพลิเคชัน
ตางๆ หรือตองการดู คูมือใชงาน และเอกสารอื่นๆ ใหใช 
แอพพลิเคชัน การตั้งคา
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