คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ

1 โทรออก

6 พักสาย

เมื่ อต องการโทรออก ให ยกหู โทรศั พท และโทรออก
ไปยั งหมายเลข

1. กดปุม
 พักสาย

โทรออกหมายเลขสุ ดท ายซ้ํ า
กดปุ ม โทรซ้ํ า

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 องการรั บสาย ให ทําอย างใดอย างหนึ่ งต อไปนี้ :
• ยกหู ฟ ง
• กดปุ มสายสี เหลื องที่ กะพริ บ
• กดปุ ม สป กเกอร โฟน ที่ ไม สว าง

3. กดปุ ม ประชุ มสาย อี กครั้ ง
(ก อนหรื อหลั งจากที่ ปลายสายรั บสาย) เพื่ อเริ่ มต น
การประชุ มสายทําขั้ นตอนเหล านี้ ซ้ํา เพื่ อเพิ่ ม
จํานวนผู ร วมประชุ มสาย

2. ป อนหมายเลขโทรศั พท ของผู รั บโอนสาย

2

ตอบรั บ

3

ป ดเสี ยง

4

ข อความเสี ยง

5

ฝากสายทั้ งหมด

6

พั กสาย

7

ประชุ มสาย

• ไฟสี แดงติ ดสว างบนหู โทรศั พท ของคุ ณ

8

โอนสาย

• สั ญญาณโทรออก (ถ ามี )

9

การตั้ งค าระดั บเสี ยง

2. กด ป ดเสี ยง อี กครั้ งเพื่ อป ดใช งาน ป ดเสี ยง

3. กดปุ ม โอนสาย (ก อนหรื อหลั งจากที่ ปลาย
ทางรั บสาย) หรื อวางสายเพื่ อให การโอนสมบู รณ

4 ขอความเสียง

9 การตัง คาระดับเสียง

เมื่ อคุ ณได รั บข อความใหม โทรศั พท ของคุ ณจะมี ตั ว
บ งบอกต อไปนี้ :

แถบระดั บเสี ยงอยู ทางด านซ ายของแป นกด

ฟ งข อความ
กดปุ ม ข อความ

และทําตามข อความเสี ยง

5 ฝากสายทัง หมด
1. กดปุ ม คุ ณสมบั ติ
และป อนหมายเลขที่
กําหนดไว ล วงหน า ซึ่ งตั้ งค าโดยผู ดู แลระบบของ
คุ ณสําหรั บการฝากสาย
2. ป อนหมายเลขโทรศั พท ที่ จะฝากสาย
ไฟสี เหลื องที่ สว างคงที่ จะปรากฏที่ ปุ ม สาย
และคุ ณจะได ยิ นเสี ยงสั ญญาณโทรออก
3. ถ าต องการยกเลิ กการฝากสาย ให ทําตามขั้ นตอน
ที่ 1 ซ้าํ

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 หรื อมิ ฉะนั้ น คุ ณสามารถสลั บปุ มลําโพงและ
กดปุ ม *, # และ 0 พร อมกั น 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

8 โอนสาย

1. ขณะที่ ใช สายอยู ให กดปุ ม ป ดเสี ยง
ปุ มจะติ ดสว างเพื่ อบ งบอกว าเป ดใช งาน ป ดเสี ยง

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

2. ป อนหมายเลขโทรศั พท ของปลายทางที่ จะเพิ่ ม
ในการประชุ ม

1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
โอนสาย

โทรออก

หมายเหตุ

1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
ประชุ มสาย

3 ปดเสียง

1

10 เคล็ ดลั บ

2. ถ าต องการยกเลิ กการพั กสาย ให กดปุ ม สาย
สี เขี ยวกะพริ บ กดปุ ม ลําโพง
หรื อยกหู ฟ งออกจากแคร วาง ถ าหู ฟ งอยู บนแคร

7 ประชุมสาย

2 ตอบรับ

Cisco Unified IP Phone 6911

ปุม
 สายจะกะพริบเปนสีเขียว

ฉั นจะใช ปุ มคุ ณสมบั ติ ได อย างไร
ปุ ม คุ ณสมบั ติ ช วยให คุ ณสามารถเข าถึ งคุ ณ
สมบั ติ ต างๆ เช น โทรด วน ฝากสายทุ กสาย รั บแทน
รั บสายแทนกลุ มอื่ น และประชุ มสาย Meet Me
คุ ณสามารถกดปุ มคุ ณสมบั ติ ตามด วยตั วเลข
ที่ เชื่ อมโยงกั บคุ ณสมบั ติ นั้ นๆ

• 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 กดปุ มระดั บเสี ยง ลงหนึ่ งครั้ ง
(การกดหลายครั้ งจะลดระดั บเสี ยงกริ่ งลง)

10 เคล็ดลับ
ฉั นจะตั้ งค าโทรด วนของฉั นได อย างไร?
ถ าต องการตั้ งค าการโทรด วนและปรั บแต งคุ ณสมบั ติ
และการตั้ งค าต างๆ สําหรั บโทรศั พท ของคุ ณ
เข าถึ งเว็ บเพจตั วเลื อกของผู ใช Cisco Unified CM
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