1 โทรออก

คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ

เมื่ อต องการโทรออก ให ยกหู โทรศั พท และโทรออก
ไปยั งหมายเลข

นําผู เข าร วมออกจากการประชุ ม
เมื่ อคุ ณอยู ในการประชุ ม ให กดและปล อยฮุ คสวิ ตช เพื่ อ
นําผู เข าร วมการประชุ มที่ เข าร วมการประชุ มคนล าสุ ด
ออกจากการประชุ มสาย

โทรออกหมายเลขสุ ดท ายซ้ํ า
ยกหู โทรศั พท และกดปุ ม โทรซ้ํา

6 โอนสาย

2 ตอบรับ

1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม ได พั กสาย)
ให กดฮุ คสวิ ตช และปล อยเพื่ อให มี สั ญญาณหมุ น
หมายเลข

เมื่ อคุ ณได รั บสายเรี ยกเข าใหม ตั วบ งบอกต อไปนี้
จะแสดงขึ้ นบนโทรศั พท ของคุ ณ:
• ไฟสี แดงกะพริ บบนหู โทรศั พท ของคุ ณ
• ปุ มคู สายสี เหลื องกะพริ บ
เมื่ อต องการตอบรั บสาย ให ยกหู โทรศั พท

3 ขอความเสียง
เมื่ อคุ ณได รั บข อความใหม
โทรศั พท ของคุ ณจะมี ตั วบ งบอกต อไปนี้ :
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โทรออก

2

ตอบรั บ

3

ข อความเสี ยง

4

พั กสาย

5

ประชุ มสาย

6

โอนสาย

7

ฝา กสาย

8

การตั้ งค าระดั บเสี ยง

9

เคล็ ดลั บ

หมายเหตุ

• ไฟสี แดงติ ดสว างบนหู โทรศั พท ของคุ ณ
• สั ญญาณโทรออก (ถ ามี )

ฟ งข อความ
หมุ นหมายเลขเข าถึ งข อความเสี ยง (ได รั บจาก
ผู ดู แลระบบของคุ ณ) จากนั้ นปฏิ บั ติ ตามคําแนะนํา
เสี ยงเพื่ อฟ งข อความของคุ ณ

4 พักสาย
1. กดปุ ม พั กสาย

พิ มพ บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ ว
(ขนาด Legal) เพื่ อผลลั พธ ที่ ดี ที่ สุ ด

2. ถ าต องการออกจากการพั กสาย ให กดปุ ม สาย
สี เขี ยวที่ กะพริ บ หรื อยกหู โทรศั พท ถ าวางหู
โทรศั พท ไว ในแคร

5 ประชุมสาย
1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม ได พั กสาย) ให กดฮุ ค
สวิ ตช และปล อยเพื่ อให มี สั ญญาณหมุ นหมายเลข
2. โทรไปหมายเลขใหม
3. รอให ผู รั บสายปลายทางรั บสาย หรื อรอให
โทรศั พท มี เสี ยงเรี ยกเข า
4. กดฮุ คสวิ ตช อี กครั้ ง
การประชุ มสายมี ผู เข าร วมได ครั้ งละสามรายเท านั้ น

2. ป อนหมายเลขโทรศั พท ของผู รั บโอนสาย
3. วางสาย การโอนจะเสร็ จสิ้ น

9 เคล็ดลับ
ฉั นจะใช ฮุ คสวิ ตช ได อย างไร
ฮุ คสวิ ตช อยู ที่ แคร วางหู ฟ งของโทรศั พท คุ ณสามารถ
กดและปล อยฮุ คสวิ ตช เพื่ อใช คุ ณสมบั ติ ต างๆ
(ฮุ คแฟลช) บนโทรศั พท ของคุ ณ
ฉั นจะติ ดตามสายหลายสายได อย างไร?
สี ของปุ มคู สายบ งบอกสถานะการโทรและสามารถช วย
ให คุ ณปรั บตั้ งได ตลอดเวลา เมื่ อจั ดการกั บหลายสาย:
• สายที่ เชื่ อมต ออยู —ไฟสี เขี ยวติ ดคงที่
• สายที่ พั กไว —ไฟสี เขี ยวกะพริ บ

7 ฝากสาย

• สายร วมใช งานอยู จากระยะไกล—ไฟสี แดงติ ดคงที่

1. ถาตองการฝากสายที่รับทางสายหลักไปยังหมายเลข
อื่ น ให ลงชื่ อเข าสู ระบบโดยใช เพจตั วเลื อก
ของผู ใช

• สายเข า—ไฟสี เหลื องกะพริ บ

2. ไปที่ อุ ปกรณ > การตั้ งค าสาย
3. ป อนหมายเลขที่ คุ ณต องการฝากสาย
4. กด บั นทึ ก ถ าใช ตั วเลื อกฝากสายทุ กสาย
ปุ มสายจะกะพริ บเป นสี เหลื อง
และคุ ณจะได ยิ นเสี ยงสั ญญาณโทรออก (ถ ามี )

8 การตัง คาระดับเสียง

• สายร วมถู กพั กสายจากระยะไกล—ไฟสี แดงกะพริ บ
• ฝากสายทุ กสาย—ไฟสี เหลื องติ ดคงที่

ฉันจะเขาถึงการตั้งคาของผูดูแลระบบไดอยางไร
ยกหู โทรศั พท ขึ้ นและกดปุ ม *, # และ 0 พร อมกั น
เพื่ อเข าถึ ง IVR สําหรั บการตั้ งค าของผู ดู แลระบบ
โทรศั พท PIN มาตรฐานคื อ 24726
ฉั นจะหาคู มื อผู ใช ฉบั บเต็ มได จากที่ ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html

แถบระดั บเสี ยงอยู ทางด านซ ายของแป นกด
• ถ าต องการปรั บระดั บเสี ยงของหู ฟ ง ให กดปุ มระดั บ
เสี ยงขึ้ นหรื อลงเมื่ อยกหู โทรศั พท ออกจากแคร
• ถ าต องการปรั บเสี ยงกริ่ ง ให กดปุ มระดั บเสี ยงขึ้ น
หรื อลงเมื่ อวางหู โทรศั พท บนแคร หรื อเมื่ อพั กสาย
• เมื่ อต องการป ดเสี ยงโทรศั พท ขณะเสี ยงกริ่ งดั ง
ให กดแถบ ระดั บเสี ยง ลงหนึ่ งครั้ ง
(การกดหลายครั้ งจะลดระดั บเสี ยงกริ่ งลง)
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