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หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว 
(ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
1  โทรออก
เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพทและโทรออก
ไปยังหมายเลข 

โทรออกหมายเลขสุดทายซํ้า
ยกหูโทรศัพทและกดปุม โทรซ้ํา 

2  ตอบรับ
เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขาใหม ตัวบงบอกตอไปนี้
จะแสดงขึ้นบนโทรศัพทของคุณ:

 • ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพทของคุณ
 • ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ
เมื่อตองการตอบรับสาย ใหยกหูโทรศัพท

3  ขอความเสียง
เมื่อคุณไดรับขอความใหม 
โทรศัพทของคุณจะมีตัวบงบอกตอไปนี้:

 • ไฟสีแดงติดสวางบนหูโทรศัพทของคุณ
 • สัญญาณโทรออก (ถามี)

ฟงขอความ
หมุนหมายเลขเขาถึงขอความเสียง (ไดรับจาก
ผูดูแลระบบของคุณ) จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนาํ
เสียงเพื่อฟงขอความของคุณ

4  พักสาย
1. กดปุม พักสาย  
2. ถาตองการออกจากการพักสาย ใหกดปุม สาย 

สีเขียวท่ีกะพริบ หรือยกหูโทรศัพท ถาวางหู
โทรศัพทไวในแคร

5  ประชุมสาย
1. จากสายที่เช่ือมตออยู (ไมไดพักสาย) ใหกดฮุค

สวิตชและปลอยเพื่อใหมีสัญญาณหมุนหมายเลข 
2. โทรไปหมายเลขใหม 
3. รอใหผูรับสายปลายทางรับสาย หรือรอให

โทรศัพทมีเสียงเรียกเขา 
4. กดฮุคสวิตชอีกครั้ง
การประชุมสายมีผูเขารวมไดครั้งละสามรายเทานั้น
นําผูเขารวมออกจากการประชุม 
เมื่อคุณอยูในการประชุม ใหกดและปลอยฮุคสวิตชเพื่อ
นําผูเขารวมการประชุมท่ีเขารวมการประชุมคนลาสุด
ออกจากการประชุมสาย 

6  โอนสาย
1. จากสายที่เช่ือมตออยู (ไมไดพักสาย) 

ใหกดฮุคสวิตชและปลอยเพื่อใหมีสัญญาณหมุน
หมายเลข 

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย
3. วางสาย การโอนจะเสร็จส้ิน 

7  ฝา กสาย
1. ถาตองการฝากสายท่ีรับทางสายหลักไปยังหมายเลข

อ่ืน ใหลงชื่อเขาสูระบบโดยใชเพจตัวเลือก
ของผูใช 

2. ไปท่ี อุปกรณ > การตั้งคาสาย
3. ปอนหมายเลขท่ีคุณตองการฝากสาย 
4. กด บันทึก ถาใชตัวเลือกฝากสายทุกสาย 

ปุมสายจะกะพริบเปนสีเหลือง 
และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรออก (ถามี) 

8  การตั งคาระดบัเสยีง
แถบระดับเสียงอยูทางดานซายของแปนกด

 • ถาตองการปรับระดับเสียงของหูฟง ใหกดปุมระดับ
เสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพทออกจากแคร

 • ถาตองการปรับเสียงกริ่ง ใหกดปุมระดับเสียงขึ้น
หรือลงเมื่อวางหูโทรศัพทบนแครหรือเมื่อพักสาย 

 • เมื่อตองการปดเสียงโทรศัพทขณะเสียงกริ่งดัง 
ใหกดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง 
(การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)
สํานกังานใหญในสหรัฐอเมริกา

9  เคล็ดลับ
ฉันจะใชฮุคสวิตชไดอยางไร
ฮุ คสวิตชอยู ท่ีแครวางหูฟงของโทรศัพท คุณสามารถ
กดและปลอยฮุคสวิตชเพื่อใชคุณสมบัติตางๆ 
(ฮุคแฟลช) บนโทรศัพทของคุณ

ฉันจะติดตามสายหลายสายไดอยางไร?
สีของปุมคูสายบงบอกสถานะการโทรและสามารถชวย
ใหคุณปรับต้ังไดตลอดเวลา เมื่อจัดการกับหลายสาย:

 • สายท่ีเช่ือมตออยู—ไฟสีเขียวติดคงท่ี
 • สายท่ีพักไว—ไฟสีเขียวกะพริบ
 • สายรวมใชงานอยูจากระยะไกล—ไฟสีแดงติดคงท่ี
 • สายรวมถูกพักสายจากระยะไกล—ไฟสีแดงกะพริบ 
 • สายเขา—ไฟสีเหลืองกะพริบ
 • ฝากสายทุกสาย—ไฟสีเหลืองติดคงท่ี

ฉันจะเขาถึงกา รต้ังคาของผูดูแลระบบไดอยางไร
ยกหูโทรศัพทขึ้นและกดปุม *, # และ 0 พรอมกัน 
เพื่อเขาถึง IVR สําหรับการต้ังคาของผูดูแลระบบ
โทรศัพท PIN มาตรฐานคือ 24726

ฉันจะหาคูมือผูใชฉบับเต็มไดจากที่ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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