คูม
 ือการเริม
 ใชง
 านฉบับยอ


1 โทรออก

3 ปดเสียง

7 พักสาย

เมื่ อต องการโทรออก ให ยกหู โทรศั พท
และโทรออกไปยั งหมายเลข หรื อ ลอง
ทางเลื อกอย างใดอย างหนึ่ งต อไปนี้

1. ขณะที่ ใช สายอยู ให กดปุ ม ป ดเสี ยง

1. กดปุ ม พั กสาย

โทรออกหมายเลขสุดทายซ้ํา
กดซอฟต คี ย โทรซ้ํ า
โทรออกขณะที่วางหูโทรศัพท
1. ป อนหมายเลขเมื่ อโทรศั พท ว าง
2. ยกหู โทรศั พท หรื อกดปุ มใดปุ มหนึ่ งต อไปนี้ :
ปุ มคู สาย ซอฟต คี ย โทร ปุ มชุ ดหู ฟ ง
ปุ มสป กเกอร โฟน
หรื อปุ มกลม เลื อก
ในแถบการนําทาง
ปุ มคู สาย (หมายเลข 1 และ 2)
อยู ทางด านขวาของแป นกด
โทรดวน
ทําอย างใดอย างหนึ่ งต อไปนี้ :

Cisco Unified IP Phone 6921
1

โทรออก

2

ตอบรั บ

•

ป อนหมายเลขรายการโทรด วนและกดซอฟต คี ย
โทรด วน

•

กดลู กศรชี้ ลง บนแถบการนําทางเมื่ อโทรศั พท ว าง
จากนั้ นเลื่ อนไปยั งรายการโทรด วน และกดปุ มกลม
เลื อก ในแถบการนําทาง
แถบการนําทางอยู ตรงกลางของโทรศั พท
เหนื อแป นกด

3

ป ดเสี ยง

4

ข อความเสี ยง

5

โอนสาย

6

ฝากสายทังหมด

7

พั กสาย

8

ประชุ มสาย

เมื่ อคุ ณได รั บสายเรี ยกเข าใหม ตั วบ งบอกต อไปนี้
จะแสดงขึ้ นบนโทรศั พท ของคุ ณ:

9

โอนสาย

•

ไฟสี แดงกะพริ บบนหู โทรศั พท ของคุ ณ

10 ข อมู ลการใช โทรศั พท

•

ปุ มคู สายสี เหลื องกะพริ บ

11 สมุ ดโทรศั พท

•

ไอคอนภาพเคลื่ อนไหว
และรหั สของสายเรี ยกเข า

12 สายร วม
13 การตั งค า
14 การนําทาง
15 เคล็ ดลั บ
หมายเหตุ

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

2 ตอบรับ

เมื่ อต องการตอบรั บสาย ให ยกหู โทรศั พท หรื อ
กดปุ มคู สายสี เหลื องที่ กะพริ บ ซอฟต คี ย ตอบรั บ
หรื อปุ มชุ ดหู ฟ งหรื อปุ มสป กเกอร โฟนที่ ไม ติ ดสว าง

ตอบรับหลายคูสาย
ถ าคุ ณกําลั งสนทนาทางโทรศั พท เมื่ อคุ ณได รั บ
สายเรี ยกเข าอี กสายหนึ่ ง ให กดปุ มคู สายสี เหลื อง
ที่ กะพริ บเพื่ อตอบรั บสายที่ สอง และพั กสายแรก
โดยอั ตโนมั ติ

ปุ มจะติ ดสว างเพื่ อบ งบอกว าเป ดใช งาน ป ดเสี ยง
2. กด ป ดเสี ยง อี กครั้ งเพื่ อป ดใช งาน ป ดเสี ยง

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

ไฟสี แดงติ ดสว างบนหู โทรศั พท ของคุ ณ

•

สั ญญาณโทรออก (ถ ามี )

•

ข อความ “ข อความเสี ยงใหม ” บนหน าจอ

ฟงขอความ
กดปุ ม ข อความ

และทําตามข อความเสี ยง

ถ าคุ ณมี คู สายหลายคู สาย คุ ณสามารถตรวจสอบ
ข อความสําหรั บคู สายที่ เจาะจงโดยการกดปุ ม
คู สายก อน

5 โอนสาย
กดซอฟต คี ย โอนสาย เมื่ อมี สายดั งขึ้ น ใช งานอยู
หรื อพั กสาย โอนสาย จะโอนสายเรี ยกเข าแต ละสาย
ไปยั งข อความเสี ยง (หรือไปยังหมายเลขอื่นที่ตั้งคา
โดยผูดูแลระบบของคุณ)
ถ าคุ ณต องการที่ จะโอนสายเรี ยกเข าทั้ งหมดไปยั งหมา
ยเลขอื่ น ให ใช ฝากสายทังหมด
เมื่ อต องการป ดเสี ยงกริ่ งของคุ ณ ให ดู เคล็ ดลั บ

ั
6 ฝากสายทงหมด
1. กดซอฟต คี ย ฝากสายทั้ งหมด
2. ป อนหมายเลขโทรศั พท หรื อกดปุ ม ข อความ
เพื่ อฝากสายทั้ งหมดไปยั งข อความเสี ยง
3. มองหาการยื นยั นบนหน าจอโทรศั พท ของคุ ณ
4. เมื่ อต องการยกเลิ กการฝากสาย ให กด ฝากสาย
ป ด
เมือ
่ ตองการตั้งการฝากสายจากระยะไกล หรือบนคูสาย 2
(ถามีการสนับสนุน) ใหเขาไปที่เว็บเพจตัวเลือกของ
ผูใชของคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียด

ไอคอนพั กสาย
จะปรากฏขึ้ น และปุ มคู
สายจะแสดงไฟกะพริ บสี เขี ยว
2. เมื่ อต องการพู ดต อจากการพั กสาย ให กดปุ ม
คู สายที่ มี ไฟกะพริ บสี เขี ยว หรื อซอฟต คี ย พู ดต อ

8 ประชุมสาย
1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
ประชุ มสาย
2. โทรไปหมายเลขใหม
3. กดปุ ม ประชุ มสาย หรื อซอฟต คี ย ประชุ มสาย
(ก อนหรื อหลั งจากคู สนทนาตอบรั บ)
การประชุ มสายจะเริ่ มต นและโทรศั พท จะแสดง
“ประชุ มสาย”
4. ทําขั้นตอนเหลานี้ซ้ําเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย
การประชุ มสายจะสิ้ นสุ ดลงเมื่ อผู ร วมประชุ มสายทั้ งหมด
วางสาย

การประชุมสายขามสาย
คุ ณสามารถรวมสายเรี ยกเข าสองสายในสองคู สายไว ใน
การประชุ มสายเดี ยวกั นได (โทรศั พท ที่ มี หลายคู สาย
เท านั้ น)
1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
ประชุ มสาย
2. กดปุ มคู สายสําหรั บสายอื่ น (ที่ พั กสาย)
การประชุ มสายจะเริ่ มต นและโทรศั พท จะแสดง
“ประชุ มสาย”

ดูและถอดผูรวมประชุมสายออก
ในระหว างการประชุ มสาย ให กดซอฟต คี ย รายละเอี ยด
เมื่ อต องการถอดผู ร วมประชุ มสายออกจากการประชุ ม
สาย ให เลื่ อนไปยั งผู ร วมประชุ มสาย และกดซอฟต คี ย
เอาออก

9 โอนสาย
1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู (ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
โอนสาย
2. ป อนหมายเลขโทรศั พท ของผู รั บโอนสาย
3. กดปุ ม โอนสาย หรื อซอฟต คี ย โอนสาย
(ก อนหรื อหลั งจากผู รั บตอบรั บ)
การโอนสายเสร็ จสมบู รณ

10 ขอมูลการใชโทรศัพท

12 สายรวม

14 การนําทาง

ดูขอมูลการใชโทรศัพทของคุณ
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
2. เลือก ขอมูลการใชโทรศัพท (ใชแถบการนําทางและ
ปุ มกลม เลื อก เพื่ อเลื่ อนรายการและเลื อก)
3. เลื อกหนึ่ งสายเพื่ อดู
โทรศั พท ของคุ ณจะแสดงสายที่ ไม ได รั บ
สายที่ โทรออก และสายที่ ได รั บล าสุ ด 150 สาย

ถ าคุ ณใช คู สายร วมกั บเพื่ อนร วมงาน ปุ มคู สายจะบ งบอก
กิ จกรรมการโทรบนสายร วม:

ปุมคูสายของฉันอยูที่ไหน?

4. เมื่ อต องการดู รายละเอี ยดของสาย ให เลื่ อนไปยั ง
สายนั้ นและกดซอฟต คี ย เพิ่ มเติ ม จากนั้ นกด
รายละเอี ยด
5. เมื่ อต องการกลั บไปที่ ข อมู ลการใช โทรศั พท ของคุ ณ
ใ
เมื่ อต องการออกจาก
ห กดซอฟต คี ย ย อนกลั บ
เมนู แอพพลิ เคชั น ให กดปุ ม แอพพลิ เคชั น

ดูสายที่ไมไดรับของคุณเทานั้น
1. ดู ข อมู ลการใช โทรศั พท ของคุ ณ
2. กดซอฟต คี ย ไม ได รั บ
ดูสายที่โทรออกของคุณเทานั้น
กดลู กศรชี้ ขึ้ น บนแถบการนําทางเมื่ อโทรศั พท ว าง
พร อมกั บเมนู ทั้ งหมดป ดอยู
โทรออกจากขอมูลการใชสายของคุณ
1. ดู ข อมู ลการใช สายของคุ ณทั้ งหมด หรื อไปยั งสาย
ที่ ไม ได รั บหรื อสายที่ โทรออกของคุ ณ
2. เลื่ อนไปยั งรายการ และยกหู โทรศั พท หรื อกดปุ ม
คู สาย หรื อปุ ม เลื อก
เมื่ อต องการแก ไขหมายเลขก อนการโทรออก
ให กดซอฟต คี ย ต อไปนี้ : เพิ่ มเติ ม > แก เบอร

11 สมุดโทรศัพท
1. กดปุ ม รายชื่ อผู ติ ดต อ
2. เลื อกสมุ ดโทรศั พท (ใช แถบการนําทางและ
ปุ มกลม เลื อก เพื่ อเลื่ อนรายการและเลื อก)
3. ใช แป นกดของคุ ณเพื่ อป อนเงื่ อนไขการค นหา
4. กดซอฟต คี ย ยื่ น
5. เ มื่ อต องการโทรออก ให เลื่ อนไปยั งรายการ
และกดซอฟต คี ย โทรออก

•

ไฟสี เหลื องกะพริ บ—สายเรี ยกเข าบนสายร วม
คุณหรือเพื่อนรวมงานของคุณสามารถตอบรับสายได

•

ปุมคูสายมีไฟสีแดงติดสวาง—เพื่อนรวมงานของคุณ
กําลั งสนทนาบนสายร วม

•

ปุมคูสายมีไฟสีแดงกะพริบ —เพื่อนรวมงานของคุณ
พั กสายบนสายร วม คุ ณหรื อเพื่ อนร วมงานของคุ ณ
สามารถพู ดต อได

13 การตั งคา
ระดับเสียง
แถบระดั บเสี ยงอยู ทางด านซ ายของแป นกด
•

เมื่ อต องการปรั บระดั บเสี ยงของหู โทรศั พท
ชุ ดหู ฟ ง หรื อ สป กเกอร โฟน ให กดแถบ
ระดั บเสี ยง เมื่ อโทรศั พท ใช งานอยู

•

เมื่ อต องการปรั บระดั บเสี ยงกริ่ ง ให กดแถบ
ระดั บเสี ยง ขึ้ นหรื อลง

•

เมื่ อต องการป ดเสี ยงโทรศั พท ขณะเสี ยงกริ่ งดั ง
ให กดแถบ ระดั บเสี ยง ลงหนึ่ งครั้ ง
(การกดหลายครั้ งจะลดระดั บเสี ยงกริ่ งลง)

เสียงกริ่ง
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
2. เลื อก ค าความต องการ (ใช แถบการนําทางและ
ปุ มกลม เลื อก เพื่ อเลื่ อนรายการและเลื อก)
3. เลื อก เสี ยงกริ่ ง
4. ถ าจําเป น ให เลื อกคู สาย
5. เลื่ อนไปยั งรายการของเสี ยงกริ่ งและกด เล น
เพื่ อฟ งเสี ยงตั วอย าง
6. กด ตั้ งค า และ ใช เพื่ อบั นทึ กการเลื อก
ความคมชัดของหนาจอ
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
2. เลื อก ค าความต องการ (ใช แถบการนําทางและ
ปุ มกลม เลื อก เพื่ อเลื่ อนรายการและเลื อก)
3. เ ลื อก ความคมชั ด
4. กดแถบการนําทางขึ้ นหรื อลง
5. กดซอฟต คี ย บั นทึ ก

ปุมคูสายสองปุมอยูถ
 ัดจากแปนกด โทรศัพทของคุณอาจ
สนับสนุนทั้งสองคูสายหรือเพียงคูสายเดี ยว 1
ผู ดู แลระบบของคุ ณสามารถกําหนดคุ ณลั กษณะ เช น
หมายเลขโทรด วน ให กั บปุ มคู สาย 2 ได
1

ฉันจะออกจากเมนูอยางรวดเร็วไดอยางไร?
เมื่ อต องการป ดเมนู จากระดั บใดๆ ให กดปุ มคุ ณลั กษณะ
ที่ ตรงกั น ตั วอย างเช น กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
เพื่ อป ดเมนู แอพพลิ เคชั น
เมื่ อต องการย อนกลั บไปหนึ่ งระดั บในเมนู
ให กดซอฟต คี ย ออก หรื อ ย อนกลั บ

15 เคล็ดลับ

คุ ณสามารถกดซอฟต คี ย เพิ่ มเติ ม (ถ ามี )
เพื่ อแสดงซอฟต คี ย เพิ่ มเติ มได

ฉันจะปดเสียงกริ่งของฉันไดอยางไร?
กดแถบ ระดั บเสี ยง ลงหนึ่ งครั้ งขณะที่ เสี ยงกริ่ ง
โทรศั พท ดั งอยู หรื อ ขอให ผู ดู แลระบบของคุ ณ
ทําการตั้ งค าคุ ณลั กษณะ ห ามรบกวน (DND)
บนโทรศั พท ของคุ ณ DND จะป ดเสี ยงกริ่ งและ
redirect สายไปยั งข อความเสี ยง

ฉันจะเลื่อนไปมาในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
กดลู กศรชี้ ขึ้ น หรื อ ลง บนแถบการนําทาง

ซอฟตคีย สลับ ใชทําอะไร?
สลับ ชวยใหคุณสลับระหวางสายตางๆ และพูดคุยเปนการ
ส วนตั วกั บผู โทรแต ละคนก อนทําการโอนสาย
หรื อการประชุ มสาย

แถบเลื่ อนบนหน าจอบ งบอกตําแหน งที่ สั มพั นธ กั นของ
คุ ณภายในรายการ

ฉันจะตั้งคาโทรดวนของฉันไดอยางไร?
เมื่ อต องการตั้ งค าโทรด วน และกําหนดความ
หลากหลายของคุ ณลั กษณะ และการตั้ งค า
สําหรั บโทรศั พท ของคุ ณเอง ให ใช เว็ บ
เบราว เซอร บนคอมพิ วเตอร ของคุ ณ
เพื่ อเข าถึ งเว็ บเพจตั วเลื อกของผู ใช Cisco
Unified CM ของคุ ณ ติ ดต อผู ดู แลระบบ
ของคุ ณสําหรั บ URL และข อมู ลเพิ่ มเติ ม
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ซอฟตคียของฉันอยูที่ไหน?
ปุ มซอฟต คี ย สี่ ปุ มอยู ที่ ด านล างของหน าจอโทรศั พท

ฉันจะหาคูมือผูใชที่สมบูรณไดจากที่ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
ฉันจะเลือกรายการในรายการหรือเมนูไดอยางไร?
เมื่ อรายการถู กไฮไลท อยู ให กดปุ ม เลื อก
ตรงกลางของแถบการนําทาง
หรื อ ใช แป นกดของคุ ณเพื่ อป อนหมายเลขรายการ
ที่ ตรงกั น
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