การใชงานโทรศัพทมาตรฐ
าน
โทรออก

ยกหู ก อนหมุ นหมายเลข

โทรซ้ํ า

กด

ระดั บเสี ยง

หรื อกด

ปุ มนําทางขณะที่ วางหู เพื่ อดู บั
นทึ กสายที่ โทรออกของคุ ณ
สลั บไปที่ หู โทรศั
พท ในระหว างกา
รโทร

ไอคอนปุม


คูมืออางอิงฉบับยอ
ลําโพง

ยกหู โทรศั พท
ป ดเสี ยง

สลั บไปที่ สป กเก กด
อร โฟนในระหว าง
การโทร

การนําทาง

ป ดเสี ยงโทรศั พ
ท ของคุ ณ

กด

พั กสาย/พู ดต อ

ไฮไลท สายและกด

โอนสายไปยั งหม
ายเลขใหม

กด

และป อน

หมายเลข กด
อี กครั้ งเมื่ อสายดั งขึ้ น

เริ่ มการประชุ มสา
มสายแบบมาตรฐ
าน (เฉพาะกิ จ)

กด

และโทรไปยั ง

ผู ร วมประชุ ม กด
อี กครั้ ง

Cisco Unified SIP
Phone 3911 สําหรับ
Cisco Unified
Communications
Manager 6.0 และ 5.1
ไอคอนปุ ม

ยกเลิ ก
ตกลง

1

สาย
โทรซ้ํ า
การประชุ ม

ไอคอนหน าจอโทรศั พท
ไฟ LED โทรศั พท
บั นทึ กการใช สายและโทรด วน
รายชื่ อและหมายเลข
การใช งานโทรศั พท มาตรฐาน
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โอนสาย
พั กสาย/พู ดต อ
ข อความ

ไอคอนหนาจอโทรศัพท

คุณสมบัติอื่นๆ
มี ข อความรออยู

สถานะสายและการโทร

สายที่ ไม ได รั บ

เป ดใช การฝากสาย
พั กสาย
สายที่ ต ออยู
สายเรี ยกเข า

บันทึกการใชสายและโทรด
วน
ใช บั นทึ กกา ทําข อใดข อหนึ่ งต อไปนี้ :
รใช สายขอ • กด
เลื อกสายที่ ไม ได รั บ
งคุ ณ

ไฟ LED โทรศัพท
ไฟแสดงมี ข อ
ความรออยู

มี การประชุ มสาย

สายที่ ไดรับ หรือสายที่ โทรออก
และเลื อกรายการที่ จะโทรออก
• กด
เลื อก

ไฟแสดงเหนื อหน าจอโทรศั พท :
• สว าง (ต อเนื่ อง)—
ข อความเสี ยงใหม
• กะพริ บ—สายเรี ยกเข า

สมุ ดโทรศั พท >
สายที่ ไม ได รั บ สายที่ ได รั บ
หรื อ สายที่ โทรออก
และเลื อกรายการที่ จะแก ไข
• กด
เพื่ อโทรออก

• สว าง (ต อเนื่ อง)—

พั กการประชุ มสาย

สายที่ ใช งานอยู

1

ป ดใช งานการประชุ มสาย

• กะพริ บช า—สายที่ ถู กพั ก
• กะพริ บเร็ ว—สายเรี ยกเข า

สายโทรออก

สว าง—ใช งานสป กเกอร โฟน

โทรออกไม สําเร็ จ

สว าง—ป ดเสี ยงโทรศั พท

การโอนสาย

สว าง—มี การประชุ มสาย

โทรด วนหนึ่
งหมายเลข

ทําข อใดข อหนึ่ งต อไปนี้ :
• กด
เลื อก โทรด วน

และเลื อกรายการที่ จะโทรออก

• กด
สาย (ว าง)

เลื อก
สมุ ดโทรศั พท > โทรด วน
และเลื อกรายการที่ จะโทรออก

สว าง—ข อความเสี ยงใหม

ป ดใช งานสาย
อุปกรณที่เลือก

รายชือ
 และหมายเลข

ใช งานหู โทรศั พท

ลบหนึ่ งหลั ก

กด

ใช งานสป กเกอร โฟน

สลั บจากตั วเลขเป นตั วอั ก
ษร

กด #

สลั บจากตั วอั กษรพิ มพ ให กด #
-เ ป นพิ มพ เล็ ก

