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ลส่วนขยายคีย์ โทรศัพท์แต่ละรุน
่ สนับสนุนอุปกรณ์เสริมแตกต่างกันไป ดังนัน
้ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบทนีก
้ อ
่ น
ซื้อหรือใช้งานอุปกรณ์เสริม
นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมทีแ
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ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมสำหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

อุปกรณ์เสริม

ประเภท

ขาตั้ง

7811

7821

7841

7861

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

(ปรับไม่ได้)
หูฟง Cisco ซีรีส 530 แอนะล็อก
โทรศัพท IP ของ
Cisco รุน
 7821, 7841
และ 7861 ไมสามารถ
ตรวจจับชุดหูฟังแอ
นะล็อกทีเ่ สียบเข้ากับ
โทรศัพท ชุดหูฟังจะ
แสดงในหน้าต่าง
อุปกรณ์เสริม
หูฟง Cisco รุน 561
และ 562

แอนะล็อก

หูฟง Cisco รุน 730

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

หูฟง Cisco รุน 730

Bluetooth

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

โทรศัพท IP ของ
Cisco รุน
 7821, 7841
และ 7861 ไมสามารถ
ตรวจจับชุดหูฟังแอ
นะล็อกทีเ่ สียบเข้ากับ
โทรศัพท ชุดหูฟังจะ
แสดงในหน้าต่าง
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น
แอนะล็อก

หูฟัง

โทรศัพท IP ของ
Cisco รุน
 7821, 7841
และ 7861 ไมสามารถ
ตรวจจับชุดหูฟังแอ
นะล็อกทีเ่ สียบเข้ากับ
โทรศัพท ชุดหูฟังจะ
แสดงในหน้าต่าง
อุปกรณ์เสริม
หูฟัง

แอนะล็อกความถี่
กว้าง

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

มีสาย

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

หูฟัง

ฮุคสวิตช์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

Bluetooth

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมสำหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

อุปกรณ์เสริม

ประเภท

สายล็อค

7811

7821

7841

7861

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไมโครโฟน

PC ภายนอก

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ลำโพง

PC ภายนอก

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมสำหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อแนะนำเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์เสริม
ตารางที่ 2: การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมสำหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

อุปกรณเสริม

ประเภท

8811 และ
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

8865NR

โมดูลส่วนขยายคีย์ของ
โทรศัพท IP ของ Cisco
รุน 8800

โมดูลเสริม

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
2 โมดูล

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
2 โมดูล

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูล

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูล

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูล

โมดูลส่วนขยายคีย์ของ
โทรศัพท IP ของ Cisco
รุน 8851/8861

โมดูลเสริม

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
2 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
2 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

โมดูลส่วนขยายคีย์ของ
โทรศัพท IP ของ Cisco
รุน 8865

โมดูลเสริม

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

สนับสนุนโม
ดูลส่วน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

อุปกรณ์เสริมของ Cisco

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ชุดยึดกับผนัง

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ขาตั้ง

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 521 และ
522

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco ซีรีส 530

มาตรฐาน

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ภาพรวมอุปกรณเสริม
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมสำหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

อุปกรณเสริม

ประเภท

หูฟง Cisco ซีรีส 530

8811 และ
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

8865NR

อะแดปเตอร ไม่รองรับ
USB

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 561 และ
562

มาตรฐาน

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 561 และ
562

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 730

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 730

Bluetooth

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

อุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น
หูฟัง

แอนะล็อก

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

แอนะ
รองรับ
ล็อกความถี่
กวาง

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

Bluetooth

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

หูฟัง

USB

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟัง

ฮุคสวิตชอิเ รองรับ
รองรับ
รองรับ
รองรับ
รองรับ
รองรับ
รองรับ
ล็กทรอนิกส์
ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ ดูหมายเหตุ
ที่ 1
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 2
ที่ 2
ที่ 2
ที่ 2

ไมโครโฟน

PC
ภายนอก

สายล็อค
ลำโพง

PC
ภายนอก

หมายเหตุ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ผู้ใช้หูฟัง Hookswitch แบบอิเล็กทรอนิกส์ควรทราบข้อมูลต่อไปนี:้
1. หูฟง Hookswitch แบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8811, 8841 และ 8845 ด้วยพอ
ร์ตเสริม
2. หูฟง Hookswitch แบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851NR และ 8865NR ดวยพอ
ร์ตเสริมหรือพอร์ต USB
3. หูฟง Hookswitch แบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851, 8861 และ 8865 ดวยพอ
ร์ตเสริม พอรต USB หรือ Bluetooth

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
4

ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 14.0(1)
ตารางที่ 3: การแก้ไขคู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 14.(1)

คุณสมบัติ

ใหม่และเปลี่ยนแปลง

ฝาซิลิโคนของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 81

การตั้งค่าเมนูใหม่สำหรับหูฟัง Cisco ซีรีส 500

เปลี่ยนการตั้งค่ากริ่งของหูฟัง, ในหนาที่ 40

ไฟแสดงความคืบหน้าของการอัปเกรดหูฟัง

อัปเดตเฟิร์มแวร์หูฟัง Cisco ของคุณด้วยโทรศัพท์ IP
ของ Cisco, ในหนาที่ 41

ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.8(1)
Changes

ปรับปรุงเนื้อหา

เพิม
่ ข้อมูลจำเพาะสำหรับสกรูทย
่ี ด
ึ ขัว
้ ต่อสไปน์โมดูลส่วน เชือ
่ มต่อโมดูลส่วนขยายคียก
์ บ
ั โทรศัพท์ IP ของ Cisco,
ขยายคีย์และโทรศัพท์
ในหนาที่ 56

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.7(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางที่ 4: การแกไขคูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

การแก้ไข

ส่วนที่อัพเดต

หูฟง Cisco รุน 730 การสนับสนุน

สวนที่ปรบปรุง:
• การกําหนดคา หูฟง Cisco บน Cisco Unified Communications
Manager, ในหนาที่ 26
• การสนับสนุนอุปกรณเสริมสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco
ซีรีส 7800, ในหนาที่ 1
• การสนับสนุนอุปกรณเสริมสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco
ซีรีส 8800, ในหนาที่ 3
สวนใหม:
• การจัดการหูฟงในเวอรชันเกากวาของ Cisco Unified
Communications Manager, ในหนาที่ 30
• การปรบแตงหูฟง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่ 38
• ตัง้ ระดับการตัดเสียงรบกวนของ หูฟง Cisco รุน
 730, ในหนาที่
38
• ตั้งค่าระดับเสียงรอบข้างของ หูฟง Cisco รุน 730, ในหนาที่
39
• ตั้งค่าการตั้งค่าทั่วไปของ หูฟง Cisco รุน 730, ในหนาที่ 39
• รีเซ็ตการตั้งค่า หูฟง Cisco รุน 730, ในหนาที่ 40
• ดูรายละเอียดของ หูฟง Cisco รุน 730, ในหนาที่ 40

ปรบปรุงสําหรับ E-hook

เปิดใช้งานการควบคุมฮุคสวิตช์อเิ ล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์ของคุณ,
ในหนาที่ 44

การเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หูฟัง Cisco ซีรีส 500 รุน 1.5

ลบการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมด, ในหนาที่ 36

ปรับปรุงสำหรับการรองรับรูปพื้นหลังบนโมดูลส่วนขยายคีย์

• ภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง, ในหนาที่ 56
• เปลี่ยนรูปพื้นหลัง, ในหนาที่ 60

ข้อมูลใหม่สำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น12.6(1)
ไม่จำเป็นต้องอัพเดตคู่มืออุปกรณ์เสริมสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.6(1)

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลใหม่สำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1)SR3

ขอมูลใหมสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
ตารางที่ 5: การแกไขคูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

การแก้ไข

ส่วนที่อัพเดต

รีเซ็ตการตั้งค่าหูฟัง Cisco ให้เป็นการตั้งค่าการดูแลระบบ

รีเซ็ตการตั้งค่าหูฟัง Cisco จากโทรศัพท์ของคุณ, ในหนาที่ 42

ข้อมูลใหม่สำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1)SR2
ไม่จำเป็นต้องอัพเดตเอกสารสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1)SR2
เฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2 แทนที่เฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1) และเฟรมแวร 12.5(1)SR1 เฟรมแวรรุน 12.5(1)
และเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากเฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1)SR2

ข้อมูลใหม่และที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1) และ 12.5(1)SR1
ตารางที่ 6: การแก้ไขคู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1) และ 12.5(1)SR1

การแก้ไข

ส่วนที่อัพเดต

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 9

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 Multibase

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase, ในหนาที่ 18

การสนับสนุนการกำหนดค่าระยะไกลของพารามิเตอร์ชุดหูฟัง

การจัดการหูฟังในเวอร์ชันเก่ากว่าของ Cisco Unified
Communications Manager, ในหนาที่ 30

ข้อมูลอุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับ 12.1(1)SR1
ตารางที่ 7: การแก้ไขคู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1

การแก้ไข

ส่วนที่อัพเดต

การอัพเดตรูปพื้นหลังของ Cisco บนโมดูลส่วนขยายคีย์

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง, ในหนาที่ 60

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ภาพรวมอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลอุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับ 12.1(1)

ขอมูลอุปกรณเสริมใหมสําหรับ 12.1(1)
ตารางที่ 8: การแกไขคูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

การแก้ไข

ส่วนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 531 และหูฟง Cisco รุน 532

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 9
การปรบแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 37
ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน, ในหนาที่ 38
ปรับเสียงรอบข้างของลำโพง, ในหนาที่ 38
ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม, ในหนาที่ 37

หูฟง Cisco รุน 521 และ 522

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 9

เงื่อนไขการรับประกันฮาร์ดแวร์ระยะเวลาหนึ่งปีของ Cisco
เงื่อนไขพิเศษจะมีผลกับการรับประกันและการให้บริการฮาร์ดแวร์ของคุณซึ่งคุณสามารถใช้ได้ในระยะเวลา
รับประกัน
คำชี้แจงการรับประกันอย่างเป็นทางการ รวมถึงการรับประกันและข้อตกลงอนุญาตใช้งานที่มีผลกับซอฟต์แวร์
ของ Cisco นั้นมีให้ที่ Cisco.com ตาม URL นี:้ https://www.cisco.com/go/hwwarranty

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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บทที่

2

หูฟัง
• ข้อมูลความปลอดภัยของหูฟังที่สำคัญ, ในหนาที่ 9
• หูฟัง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 9
• หูฟัง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่ 20
• หูฟังของผู้ผลิตรายอื่น, ในหนาที่ 23
• การกำหนดค่า หูฟง Cisco บน Cisco Unified Communications Manager, ในหนาที่ 26
• เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์, ในหนาที่ 34
• การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท์, ในหนาที่ 37
• การปรับแต่งหูฟัง Cisco, ในหนาที่ 37
• กำหนดค่าชุดหูฟังบนโทรศัพท์, ในหนาที่ 41
• โทรออกด้วยชุดหูฟังมาตรฐาน, ในหนาที่ 44
• เลือกเส้นทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 45
• สลับชุดหูฟังขณะใช้สาย, ในหนาที่ 45
• แก้ไขปัญหาหูฟัง Cisco, ในหนาที่ 45

ข้อมูลความปลอดภัยของหูฟังที่สำคัญ
ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อ
การได้ยิน
เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลง
ก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง
คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมือ
่ คุณใช้หฟ
ู งั หูฟงั อาจปิดกัน
้ เสียงภายนอกทีส
่ ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี
ฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน
หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือหูฟังเสมอ

หูฟง Cisco ซีรีส 500
ชุดหูฟัง Cisco มีดังต่อไปนี:้
• หูฟง Cisco รุน 521 — ชุดหูฟังที่มีหูฟังข้างเดียวมาพร้อมกับตัวควบคุม USB ในสาย
• หูฟง Cisco รุน 522 — ชุดหูฟังที่มีหูฟังสองข้างพร้อมกับตัวควบคุม USB แบบอินไลน์

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
หูฟง Cisco ซีรีส 500

• หูฟง Cisco รุน 531 — ชุดหูฟังที่มีหูฟังข้างเดียวสามารถใช้เป็นชุดหูฟังมาตรฐาน หรือชุดหูฟัง USB ที่มี
อะแดปเตอร์ USB
• หูฟง Cisco รุน 532 — ชุดหูฟังที่มีหูฟังสองข้างที่สามารถใช้เป็นชุดหูฟังมาตรฐาน หรือชุดหูฟัง USB ที่มี
อะแดปเตอร์ USB
• หูฟง Cisco รุน 561 — ชุดหูฟังไร้สายที่มีหูฟังข้างเดียวมาพร้อมฐานตั้ง
• หูฟง Cisco รุน 562 — ชุดหูฟังไร้สายที่มีหูฟังสองข้างมาพร้อมฐานตั้ง
หูฟง Cisco รุน 521 และ 522
หูฟง Cisco รุน 521 และ 522 เป็นชุดหูฟังแบบใช้สายสองรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco
และอุปกรณ หูฟง Cisco รุน 521 มีหูฟังข้างเดียวเพื่อการสวมใส่ได้ยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco
รุน 522 มีหูฟังสองข้างสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
ชุดหูฟังทั้งสองรุ่นมีตัวเชื่อมต่อขนาด 3.5 มม.สำหรับใช้งานกับแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถือ รวมทั้งมีตัวควบคุม
USB แบบอินไลน์สำหรับการใช้กบ
ั โทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน
 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ 8865NR ตัวควบคุม
เป็นวิธีรับโทรศัพท์แบบง่ายๆ และสามารถเข้าถึงคุณลักษณะโทรศัพท์พื้นฐาน เช่นพักสาย พูดตอ ปดเสียง
และควบคุมความดัง
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จำเป็นสำหรับชุดหูฟังเหล่านี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
รูปที่ 1: หูฟง Cisco รุน 521

รูปที่ 2: หูฟง Cisco รุน 522

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
หูฟง Cisco ซีรีส 500

หูฟง Cisco รุน 531 และ 532
หูฟง Cisco รุน 531 และ 532 สามารถใชเปนหูฟงมาตรฐานกับโทรศัพทตางๆ ได คุณเสียบหูฟงเขากับพอรตหูฟง
โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ RJ
อะแดปเตอร USB ของหูฟัง Cisco สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ
8865NR อะแดปเตอร์แปลงหูฟัง Cisco รุน 531 และ 532 เป็นชุดหูฟัง USB และให้คุณใช้คุณลักษณะพิเศษเพิ่ม
บางอย่าง ซึง่ เป็นวิธท
ี ส
่ี ะดวกต่อการจัดการการโทร การทดสอบไมโครโฟน และการปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
อัตราขยาย และการตั้งค่าเสียงรอบข้าง
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จำเป็นสำหรับชุดหูฟังเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
รูปท่ 3: หูฟง Cisco รุน 531

รูปท่ 4: หูฟง Cisco รุน 532

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน
 561 และ 562 เป็นชุดหูฟงั ไร้สายสองรุน
่ ทีไ
่ ด้รบ
ั การพัฒนาสำหรับใช้ในสำนักงานในปัจจุบน
ั หูฟง
Cisco รุน 561 มีหูฟังข้างเดียวเพื่อการสวมใส่ได้ยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco รุน 562 มีหูฟังสอง
ข้างสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
หูฟังทั้งสองมาพร้อมกับฐานตั้งมาตรฐานหรือ Multibase สำหรับชาร์จหูฟัง และการตรวจสอบระดับพลังงานของ
หูฟังด้วยจอแสดงผล LED ฐานตั้งทั้งสองยังแสดงสถานะการโทร เช่นสายเรียกเข้า สายที่ใช้อยู่ และสายที่ปิด
เสียง ถ้าชุดหูฟังของคุณกำลังอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ไฟ LED จะแสดงความคืบหน้าการอัพเกรด
ฐานตั้งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ USB หรือสาย Y ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณและการกำหนด
ลักษณะส่วนบุคคลของคุณ สาย Y เสียบเข้าพอร์ต AUX และชุดหูฟังของโทรศัพท์
ปลกไฟ AC มีให้เพื่อเชื่อมต่อฐานตั้งกับเต้ารับไฟฟ้า คุณต้องติดตั้งคลิปไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคของคุณก่อนที่คุณ
จะสามารถเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟง
หูฟง Cisco ซีรีส 500

บางครั้งโทนเสียงจะเลนบนหูฟง Cisco รุน 561 หรือ 562 บางโทนเสียงจะเตือนคุณเมื่อคุณมีการดําเนินการ
เช่นการกดปุม โทนเสียงอื่นๆ เตือนคุณวา ตองใหความสนใจกับชุดหูฟง เชนเมื่อตองชารจไฟแบตเตอรี่ หรือเมื่อ
คุณอยู่ห่างจากสถานีฐานมากเกินไป
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.5(1) หรือใหม่กว่า และไฟล defaultheadsetconfig.json สำหรับหูฟัง Cisco รุน 561 และ
562 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องกับ Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) หรือก่อนหน้า
รูปท่ 5: หูฟง Cisco รุน 561

รูปท่ 6: หูฟง Cisco รุน 562

การสนับสนุนหูฟัง Cisco ซีรีส 500
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 เป็นโทรศัพท์รุ่นเดียวในโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 ที่ไม่สนับสนุนชุด
หูฟัง โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7821, 7841 และ 7861 ใช้ขั้วต่อแบบ RJ เพื่อเชื่อมต่อกับชุดหูฟังหรือฐานตั้ง
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 มีทั้งขั้วต่อแบบ RJ และพอร์ต USB เพื่อเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง และฐานตั้งกับ
โทรศัพท แต่ชนิดการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณ ตารางต่อไปนี้อธิบายการเชื่อมต่อชุดหูฟังและการ
สนับสนุนรุ่นโทรศัพท์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
ปุ่มและฮาร์ดแวร์ควบคุมหูฟัง Cisco รุน 521 และ 522

ตารางที่ 9: การสนับสนุนชุดหูฟงของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

หูฟง Cisco ซีรีส 500

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR

หูฟง Cisco รุน 521

ไม่รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 522

(มีตัวควบคุม USB แบบอินไลน)

หูฟง Cisco รุน 531

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 532

(หัวตอ RJ)

(หัวตอ RJ หรือด้วยอะแดปเตอร์ USB)

หูฟง Cisco รุน 561

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 562

(สาย Y)

(สาย Y หรือสาย USB)

ปุ่มและฮาร์ดแวร์ควบคุมหูฟัง Cisco รุน 521 และ 522
ปุ่มควบคุมของคุณใช้สำหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
รูปท่ 7: ตัวควบคุมหูฟัง Cisco รุน 521 และ 522

ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มควบคุมหูฟัง Cisco รุน 521 และ 522
ตารางที่ 10: ปุ่มควบคุมหูฟัง Cisco รุน 521 และ 522

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

1

ปุม ปดเสียง

สลับเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน

2

ปุ่มความดัง

ปรับความดังหูฟังของคุณ

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
ปุ่มและฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์ USB ของหูฟัง Cisco รุน 531 และ 532

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

3

โทร

ใชเพื่อจัดการการโทร:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเข้า
• กดค้างไว้เพื่อวางสาย
• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใช้งานอยู่ กดอีกครั้งเพื่อดึงเลิกพัก
สาย
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใช้งานอยู่ และรับสายเรียกขาเข้า

ปุ่มและฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์ USB ของหูฟัง Cisco รุน 531 และ 532
อะแดปเตอร์ของคุณใช้สำหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
รูปท่ 8: อะแดปเตอร USB ของหูฟัง Cisco

ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มของอะแดปเตอร์ USB ของหูฟัง Cisco
ตารางที่ 11: ปุมของ Cisco USB Adapter

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

1

ปุม ปดเสียง

สลับเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน

2

ปุ่มความดัง

ปรับความดังหูฟังของคุณ

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
ปุมและ LED ของหูฟัง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

3

ปุ่มโทร

ใชในการโทร รับสาย และจัดการการโทรของคุณ:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อโทร
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใช้งานอยู่ และรับสายเรียกขาเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใช้งานอยู่
• กดค้างไว้เพื่อวางสาย

ปุมและ LED ของหูฟัง Cisco รุน 561 และ 562
ใช้ปุ่มหูฟังของคุณสำหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
รูปท่ 9: ปุ่มชุดหูฟังของหูฟัง Cisco รุน 561 และ 562

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
15

หูฟง
ปุมและ LED ของหูฟัง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ตารางที่ 12: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

1

ปุ่มเปิดปิดและปุ่มโทร

ใช้เพื่อเปิดและปิดหูฟัง
กดคางไว 4 วินาทีเพื่อเปิดและปิดชุดหูฟัง
การจัดการสายเรียกเขา และสายทีใ
่ ช้งานอยูจ
่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าถ้าคุณ
มีหนึ่งสายหรือหลายสาย
หนึ่งสาย:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใช้งานอยู่ กดอีกครั้งเพื่อดึงเลิกพัก
สาย
• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดค้างไว้เพื่อวางสาย
หลายสาย:
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ช้งานอยู่ และรับสายเรียกขาเข้าสาย
ที่สอง
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อสนทนาต่อ
หรือกดค้าง 2 วินาที เพื่อสิ้นสุดการโทรปัจจุบัน และสนทนา
สายที่พักไว้ต่อ
• กดค้างไว้เพื่อสิ้นสุดสายที่ใช้งานอยู่ และรับสายเรียกเข้าสาย
อื่น
• กดสองครั้งใช้งานสายปัจจุบัน และปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่
สอง

2

ปุม ปดเสียง

3

ปุ่มความดัง

4

LED

สลับเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน ปุ่มปิดเสียง
สว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้การปิดเสียงบนหูฟัง

บนโทรศัพท์จะ

ปรับความดังหูฟังของคุณ
แสดงสถานะของหูฟัง:
• ไฟสีแดงกระพริบ — สายเรียกเข้า
• ไฟสีแดงคงที่ — สายที่ใช้งาน
• ไฟกะพริบสีขาว — กำลังดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
ฐานตั้งมาตรฐานของหูฟัง Cisco รุน 561 และ 562

ฐานตั้งมาตรฐานของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
Standard Base จะชาร์จหูฟังของคุณ และมีไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่และสถานะการโทรของหูฟังของคุณ
คุณยังสามารถรับและวางสายเมื่อคุณยกหรือวางหูฟังบนฐาน
Standard Base มาพร้อมกับสายขั้วต่อต่อไปนี:้
• สาย USB กับ USB: สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี USB
• สาย Y ของ USB: สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ที่ไม่มีพอร์ต USB
• สาย USB-A กับ USB-C: มีจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์ Mac
รูปท่ 10: LED ของ Standard Base

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับ Standard Base
ตารางที่ 13: LED ของ Standard Base

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

บ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังและสถานะฐานตั้ง:
• ความแรงของแบตเตอรีห
่ ฟ
ู งั —ไฟ LED กะพริบและเปลีย
่ น
เป็นสว่างนิ่งขณะแบตเตอรี่ชาร์จ
• กำลังอัปเดตหูฟงั —ไฟ LED กะพริบตามลำดับจากซ้ายไป
ขวา
• หูฟังและฐานตั้งไม่จับคู่กัน — ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ
• โหมดประหยัดพลังงาน—ไฟ LED ตรงกลางสว่างนิ่ง
ฐานตัง้ เข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานเมือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อกับทีม
่ า
ของสายหลังจาก 10 นาที

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

2

LED สถานะการโทร

แจงใหทราบถึงสถานะการโทร:
• สายเรียกเขา — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายที่ใช้อยู่ — ไฟสีเขียวติดนิ่ง
• สายที่ปิดเสียง — ไฟสีแดงติดนิ่ง

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase
Multibase สามารถเชือ
่ มต่อทีม
่ าของสายได้สงู สุดสามสายผ่าน Bluetooth, ตัวเชือ
่ มต่อ USB หรือสาย Y Multibase
สามารถช่วยประหยัดอุปกรณ์ Bluetooth ได้สูงสุดสี่อุปกรณ์ คุณสามารถสลับระหว่างที่มาของสายโดยใช้ปุ่มบน
Multibase คุณสามารถใช้ปม
ุ่ ควบคุมการโทรบนหูฟงั เพือ
่ รับและวางสาย เมือ
่ หูฟงั ของคุณอยูใ
่ นฐานตัง้ คุณจะรับ
สายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำหูฟังออกจากฐานตั้ง คุณสามารถวางหูฟังกลับไปที่ฐานตั้งเพื่อวางสาย
Multibase มาพร้อมกับสายขั้วต่อต่อไปนี:้
• สาย USB กับ USB: สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco กับ USB
• สาย Y ของ USB: สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ที่ไม่มีพอร์ต USB
• สาย Mini USB: สำหรับพีซีหรือ Mac
• สาย Mini USB กับ USB-C: มีจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์ Mac
รูปท่ 11: LED ของ Multibase

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟง
หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase

ตารางตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED multibase ของหูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase
ตารางที่ 14: LED ของ Multibase

หมายเลข

ชื่อ

คำอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงและสถานะฐานตั้ง:
• ความแรงของแบตเตอรีห
่ ฟ
ู ง —ไฟ LED กะพริบและเปลีย
่ น
เป็นสว่างนิ่งขณะแบตเตอรี่ชาร์จ
• กำลังอัปเดตหูฟงั —ไฟ LED กะพริบตามลำดับจากซ้ายไป
ขวา
• หูฟังและฐานตั้งไม่จับคู่กัน — ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ
• โหมดประหยัดพลังงาน—ไฟ LED ตรงกลางสว่างนิ่ง
ฐานตัง้ เข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานเมือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อกับทีม
่ า
ของสายหลังจาก 10 นาที

2

LED สถานะการโทร

แจ้งให้ทราบถึงสถานะการโทรของที่มาแต่ละแห่ง:
• แหล่งที่ใช้งานอยู่ — ไฟสีขาวติดนิ่ง
• สายเรียกเข้าจากที่มาที่เลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายเรียกเข้าจากที่มาที่ไม่ได้เลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายที่ใช้อยู่ — ไฟสีเขียวติดนิ่ง
• โทรมาจากที่มาที่ไม่ได้ใช้งาน—กะพริบสีเขียว

3

LED สถานะการปิดเสียง

เตือนคุณเมื่อหูฟังของคุณปิดเสียงอยู่

4

LED สถานะ Bluetooth

แจ้งเตือนให้คุณทราบสถานะ Bluetooth:
• จับคู่กับที่มาของสาย — ไฟสีขาวติดนิ่ง
• โหมดการจับคู่ — ไฟกะพริบสีขาว
• ค้นหาที่มาของสาย — ไฟกะพริบสีขาว
• Bluetooth ปด — LED ดับ

คุณใช้ปุ่มควบคุมแหล่งที่มาบนฐานเพื่อควบคุมที่มาที่ใช้งานอยู่ ปุ่มแหล่งที่มาแต่ละปุ่มจะตรงกับการเชื่อมต่อ
เฉพาะบน Multibase
แม้วา่ คุณจะเชือ
่ มต่อกับทีม
่ าแล้ว LED ก็อาจจะไม่สว่าง LED ของทีม
่ าจะสว่างเฉพาะเมือ
่ เลือกทีม
่ านัน
้ หรือมีสาย
ที่ใช้งานอยู่ เชน คุณอาจเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco, คอมพิวเตอร และโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth
อยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม LED ของทีม
่ าทีเ่ กีย
่ วข้องจะติดสว่างเมือ
่ ถูกเลือก มีสายทีใ
่ ช้งานอยู่ หรือมีสายเรียก
เข้าเท่านั้น กดปุ่มที่มาเพื่อตรวจสอบว่าที่มานั้นเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม LED ของที่มากะพริบสามครั้งถ้าไม่มีการ
เชื่อมต่อ
คุณสามารถสลับระหว่างที่มาของสายที่ใช้งานได้

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟัง
หูฟง Cisco ซีรีส 700

หมายเหตุ

พักสายทีใ
่ ช้งานก่อนคุณเปลีย
่ นเป็นทีม
่ าของสายอืน
่ การโทรบนทีม
่ าของสายหนึง่ จะไม่พก
ั สายโดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณสลับไปยังที่มาของสายอื่น

หูฟง Cisco ซีรีส 700
หูฟง Cisco รุน 730 เป็นหูฟังไร้สายที่ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อจับคู่กับ Cisco soft clients และโทรศัพท IP
ของ Cisco หูฟังมีความสามารถควบคุมการโทรและการเล่นเพลงที่ครบถ้วน นอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวนที่
มีประสิทธิภาพและระบบการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงแวดล้อมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมสำนักงาน
ที่วุ่นวาย
หูฟง Cisco รุน 730 มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ USB Bluetooth สำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีโซลูชัน Bluetooth
ที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ หูฟังยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีสายเคเบิล USB-C ตอกับ USB-A ให้มาด้วย
สายเคเบิล USB-C ยังทำหน้าที่เป็นสายชาร์จและสามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ USB ที่มีไฟได้ นอกจากนี้
สายเคเบิล USB-C ยังสามารถเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์เพือ
่ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึง
การควบคุมการโทร การปรับแต่งและการตั้งค่าภายใน และการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headset-700-series/index.html

หูฟง Cisco รุน 730 ปุ่มและฮาร์ดแวร์
ใช้ปุ่มหูฟังของคุณสำหรับคุณสมบัติต่างๆ จํานวนมาก ส่วนครอบหูฟังแต่ละชิ้นมีปุ่มและฟังก์ชันที่แตกต่างกัน
รูปท่ 12: ด้านซ้ายและขวาของ หูฟง Cisco รุน 730

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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หูฟง
หูฟง Cisco รุน 730 ปุ่มและฮาร์ดแวร์

ตารางที่ 15: หูฟง Cisco รุน 730ปุ่ม

หมายเลขคำ ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
1

ข้ามแทร็กเพลง

2

ปุม AMB และ NC

คำอธิบาย

ข้ามไปข้างหน้าและย้อนกลับไปยังแทร็กเพลง
ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีชุดหูฟังที่จับคู่กับอุปกรณ์ที่
อยู่ด้านขวาและซ้ายของส่วนครอบหูฟัง
สามารถเล่นเพลงได้เท่านั้น
ด้านขวา

ปุม
่ นีจ
้ ะอยูท
่ ด
่ี า้ นหลังของส่วนครอบหูฟงั
ด้านขวา

สวิตช 3 ตําแหนง:
• AMB: เลื่อนไปยังด้านบนเพื่อเปิดใช้งานโหมด
แวดล้อม
• ไม่มีโหมดแวดล้อมหรือการตัดเสียงรบกวน:
ตำแหน่งกึ่งกลาง
• NC: เลือ
่ นไปทีด
่ า้ นล่างเพือ
่ เปิดใช้งานการตัดเสียง
รบกวน

3

หยุดชั่วคราวและเล่น

กดเพือ
่ เล่นหรือหยุดเพลงของคุณชัว
่ คราว ใช้ได้เฉพาะ
เมื่อคุณมีชุดหูฟังที่จับคู่กับอุปกรณ์ที่สามารถเล่นเพลง
อยูต
่ รงกลางของส่วนครอบหูฟงั ด้านขวา
ได้เท่านั้น
และมีเครื่องหมายจุดกำกับอยู่

4

ไฟ LED แสดงสถานะ
ไฟ LED นี้ตั้งอยู่บนด้านหน้าของส่วน
ครอบหูทั้งด้านขวาและด้านซ้าย

แสดงเป็นสีแดงเมื่อคุณอยู่ในสายหรือถ้าคุณกดปุ่มปิด
เสียงบนหูฟังเมื่อคุณไม่ได้ใช้สาย
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หูฟง
หูฟง Cisco รุน 730 ปุ่มและฮาร์ดแวร์

หมายเลขคำ ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
5

ระดับเสียง

คำอธิบาย

กดด้านบนหรือด้านล่างเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

อยูด
่ า้ นบนและด้านล่างของด้านหน้าส่วน
ครอบหูฟังด้านขวา

6

ปุ่มโทร
อยูต
่ รงกลางของส่วนครอบหูฟงั ด้านซ้าย
และมีเครื่องหมายจุดกำกับอยู่

ควบคุมฟังก์ชันการโทรตามสถานะการใช้สาย:
• สายเข้า
• ตอบรับสาย: กดหนึ่งครั้ง
• ปฏเสธสาย: กดสองครั้ง
• สายที่ใช้
• พักสาย: กดหนึ่งครั้ง
• วางสาย: กดค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง

7

ปิดเสียง

สลับเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน

ปุม
่ นีอ
้ ยูด
่ า้ นหน้าของส่วนครอบหูฟงั ด้าน เมื่อปิดเสียง ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีแดงสว่าง
ซ้าย
และปุ่มปิดเสียง
บนโทรศัพท์จะสว่าง
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หูฟัง
หูฟังของผู้ผลิตรายอื่น

หมายเลขคำ ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
8

Bluetooth และปุมเปดปด
อยูด
่ า้ นหลังของส่วนครอบหูฟงั ด้านซ้าย

คำอธิบาย

สวิตช 3 ตําแหนง:
• Bluetooth: เลื่อนไปยังด้านบนและกดค้างไว้เพื่อ
จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์
• เปดปิด: เลื่อนไปยังตําแหนงกลางเพื่อเปดหูฟง
เลื่อนลงเพื่อปิดหูฟัง

หูฟังของผู้ผลิตรายอื่น
Cisco ดำเนินการทดสอบภายในกับชุดหูฟังของผู้ผลิตรายอื่นสำหรับการใช้งานกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ทั้งนี้
Cisco ไม่ได้รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายชุดหูฟังหรือหูโทรศัพท์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหูฟังเพื่อ
ยืนยันว่า คุณสามารถใช้หูฟังกับโทรศัพท์ Cisco ของคุณ

หมายเหตุ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไม่สนับสนุนชุดหูฟัง
ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้พอร์ต USB หรือพอร์ตเสริม ขึ้นอยู่กับรุ่นของชุดหูฟังของคุณ ที่คุณ
ต้องปรับการตัง้ ค่าเสียงโทรศัพท์ของคุณเพือ
่ ประสบการณ์ฟงั เสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ รวมถึงการตัง้ ค่าเสียงรอบข้างของชุด
หูฟัง
ถ้าคุณมีหฟ
ู งั ของผูผ
้ ลิตรายอืน
่ และคุณใช้การตัง้ ค่าเสียงรอบข้างใหม่แล้ว ให้รอหนึง่ นาที แล้วรีบต
ู โทรศัพท์เพือ
่
จัดเก็บการตั้งค่าไว้ในหน่วยความจำแฟลช
โทรศัพท์จะลดเสียงเบื้องหลังบางส่วนที่ไมโครโฟนของชุดหูฟังตรวจจับได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังที่กันเสียง
รบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนเบื้องหลังได้อีกระดับ และปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยรวม
ถ้าคุณกำลังพิจารณาใช้หูฟังของผู้ผลิตรายอื่น เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ภายนอกที่มีคุณภาพดี ตัวอยางเชน
ชุดหูฟงั ทีม
่ ก
ี ารป้องกันสัญญาณความถีว
่ ท
ิ ยุ (RF) และความถีเ่ สียง (AF) ทีไ
่ ม่พงึ ประสงค์ อาจยังคงมีเสียงรบกวน
หรือเสียงสะท้อนเกิดขึน
้ ได้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั คุณภาพของอุปกรณ์เหล่านีแ
้ ละระยะห่างกับอุปกรณ์อน
่ื เชน โทรศัพทมอ
ื
ถือหรือวิทยุสื่อสาร ฝ่ายที่อยู่ไกล หรือทั้งฝ่ายที่อยู่ไกลและผู้ใช้โทรศัพท์ IP ของ Cisco อาจได้ยินเสียงฮัมหรือ
เสียงซ่าได้ แหล่งภายนอกหลายชนิดสามารถสร้างเสียงฮัมหรือเสียงซ่าได้ ตัวอยางเชน หลอดไฟ มอเตอรไฟฟา
หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ในบางครั้ง การใช Power Cube หรือ Power Injector อาจช่วยลดหรือกำจัดเสียงฮัมได้
เนือ
่ งจากความไม่สม่ำเสมอด้านสภาพแวดล้อมและฮาร์ดแวร์ในตำแหน่งทีใ
่ ช้งานโทรศัพท์ IP ของ Cisco จึงทําให
วิธีแก้ปัญหาสำหรับชุดหูฟังวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกสภาพแวดล้อม
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หูฟัง
คุณภาพเสียง

เราขอแนะนำให้ลก
ู ค้าทดสอบชุดหูฟงั ในสภาพแวดล้อมทีจ
่ ะใช้งานเพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานก่อน
ทำการตัดสินใจจัดซื้อเพื่อนำอุปกรณ์ไปใช้ในระบบขนาดใหญ่
คุณสามารถใช้ชุดหูฟังได้เพียงครั้งละชุดเท่านั้น ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดคือชุดหูฟังที่ใช้งาน
สำหรับรายการชุดหูฟงั ทีแ
่ นะนำ และอุปกรณ์เสริมด้านเสียงอืน
่ ๆ โปรดดูท่ี http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1

คุณภาพเสียง
นอกเหนือจากประสิทธิภาพด้านกายภาพ เชิงกล และทางเทคนิคแล้ว เสียงจากชุดหูฟังนั้นยังต้องมีคุณภาพดีทั้ง
สำหรับผูใ้ ช้ชด
ุ หูฟงั และคูส
่ นทนา คุณภาพเสียงนัน
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความชอบของแต่ละบุคคล และเราไม่สามารถรับประกัน
ประสิทธิภาพหูฟังของผู้ผลิตรายอื่นได้ อยางไรก็ตาม ฟังหลายรุ่นจากผู้ผลิตหูฟังชั้นนำนั้นได้รับการตอบรับว่า
ทำงานได้ดีกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco
Cisco ไม่แนะนำหรือทดสอบหูฟังของผู้ผลิตรายอื่นกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รองรับหูฟังของผู้ผลิตรายอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ Cisco โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
Cisco ทดสอบหูฟงั Cisco กับโทรศัพท IP ของ Cisco สำหรับข้อมูลเกีย
่ วกับหูฟงั Cisco และการสนับสนุนโทรศัพท์
IP ของ Cisco โปรดดูที่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html

หูฟังแบบใช้สาย
ชุดหูฟังแบบมีสายทำงานได้กับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รวมถึงปุ่มปรับความดังและปุ่มปิด
เสียง ปุ่มเหล่านี้จะปรับความดังของหูฟัง และปิดเสียงจากไมโครโฟนของชุดหูฟัง
เมื่อคุณติดตั้งหูฟังแบบมีสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดสายเข้ากับช่องในโทรศัพท์

ขอควรระวัง

การไม่กดสายเข้ากับช่องในโทรศัพท์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิล

หูฟังไร้สาย Bluetooth
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8851, 8861 และ 8865 รองรับ Bluetooth โปรดดูรายการชุดหูฟังของผู้ผลิตราย
อืน
่ ทีส
่ นับสนุนที่ http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
Bluetooth ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยมีแบนด์วิดท์ต่ำภายในช่วง 66 ฟุต (20 เมตร) ประสิทธิภาพที่
ดีที่สุดอยู่ในระยะ 3 ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) เทคโนโลยีไร้สายของ Bluetooth ทำงานในย่านความถี่ 2.4 GHz
ซึ่งเป็นย่านเดียวกับย่าน 802.11b/g อาจเกิดปัญหาการรบกวนได้ เราขอแนะนำให้คุณ:
• ใช 802.11a, 802.11n หรือ 802.11ac ที่ทำงานในย่านความถี่ 5 GHz
• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ 802.11b/g, อุปกรณ Bluetooth, เตาไมโครเวฟ และวัตถุโลหะขนาดใหญ่
อื่นๆ มากยิ่งขึ้น
โทรศัพท IP ของ Cisco ใช้วิธีรับรองความถูกต้องและเข้ารหัสคีย์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง โทรศัพท
IP ของ Cisco สามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้สูงสุด 50 ชุด ที่ละหนึ่งชุด ระบบจะใช้ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดเป็น
ค่าเริ่มต้น ระบบมักจะดำเนินการจับคู่เพียงครั้งเดียวสำหรับชุดหูฟังแต่ละชุด
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หูฟง
หูฟังไร้สาย Bluetooth

หลังจากจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์แล้ว ระบบจะรักษาการเชือ
่ มต่อ Bluetooth ไว้จนกว่าอุปกรณ์ทง้ั สอง (โทรศัพท์และชุดหู
ฟง) จะได้รับการเปิดใช้งานและอยู่ในระยะซึ่งกันและกัน ระบบมักจะสร้างการเชื่อมต่อให้เองโดยอัตโนมัติหาก
มีการปิดแล้วเปิดอุปกรณ์ อยางไรก็ตาม ชุดหูฟงั บางรุน
่ อาจต้องการให้ผใ
ู้ ช้ดำเนินการเพือ
่ สร้างการเชือ
่ มต่อใหม่
ไอคอน Bluetooth

จะระบุว่าเปิด Bluetooth อยู่หรือไม่ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่หรือไม่

อาจมีโอกาสเกิดปัญหาการรบกวนได้ เราขอแนะนำให้คุณวางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ 802.11b/g, อุปกรณ
Bluetooth, เตาไมโครเวฟ และวัตถุโลหะขนาดใหญ่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น หากเป็นไปได้ ให้กำหนดค่าอุปกรณ์ 802.11
เครื่องอื่นให้ใช้ช่องสัญญาณ 802.11a
ในการใช้งานหูฟังไร้สาย Bluetooth ชุดหูฟังนั้นไม่ต้องอยู่ในแนวที่สามารถมองเห็นโทรศัพท์ได้ แต่สิ่งกีดขวาง
บางอย่าง เชน ผนังหรือประตู อาจส่งผลต่อการเชือ
่ มต่อได้ นอกจากนี้ การรบกวนจากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อน
่ื ๆ
ยังสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน
เมื่อชุดหูฟังอยู่ห่างจากโทรศัพท์ IP ของ Cisco มากกวา 30 ฟุต (10 เมตร) ระบบ Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อ
หลังจากหมดเวลา 15 ถึง 20 นาที ชุดหูฟังที่จับคู่จะเชื่อมต่อใหม่เมื่อกลับเข้ามาอยู่ในระยะของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco สำหรับโทรศัพท์บางชนิดที่ทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน คุณสามารถปลุกชุดหูฟังได้โดยแตะที่ปุ่ม
ปฏิบัติงาน
เปิดใช้งานชุดหูฟังก่อนเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์
โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตโิ ปรไฟล์แฮนด์ฟรีหลายรายการ ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้อป
ุ กรณ์อย่างหูฟงั ไร้สาย
Bluetooth ทำงานต่างๆ ได ตัวอยางเชน แทนทีจ
่ ะกดปุม
่ โทรซ้ำบนโทรศัพท์ คุณสามารถโทรซ้ำหมายเลขได้จาก
หูฟังไร้สาย Bluetooth โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตชุดหูฟัง
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 8811, 8841, 8851NR และ 8865NR ไม่รองรับหูฟงั ไร้สาย Bluetooth คุณสมบัตแ
ิ ฮนดฟร
ใช้ได้กับหูฟังไร้สาย Bluetooth ที่ใช้กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8845, 8851, 8861 และ 8865:
• รับสายเรียกเข้า
• วางสาย
• เปลี่ยนระดับเสียงของชุดหูฟังในการโทร
• โทรซำ
• รหัสของสายเรียกเข้า
• โอนสาย
• พักสายและยอมรับ
• ปล่อยและยอมรับ
อุปกรณ์แฮนด์ฟรีแต่ละรุ่นมีวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์อาจใช้คำที่แตก
ต่างกันเพื่อกล่าวถึงคุณสมบัติเดียวกัน

สำคัญ

จะใช้งานชนิดหูฟงั ได้เพียงหนึง่ ชนิดในแต่ละครัง้ หากคุณใช้ทง้ั ชุดหูฟงั Bluetooth และชุดหูฟงั แอนะล็อกทีเ่ ชือ
่ ม
ต่อกับโทรศัพท์ การเปิดใช้งานชุดหูฟัง Bluetooth จะปิดใช้งานชุดหูฟังแอนะล็อก ในการเปิดใช้งานชุดหูฟังแอ
นะล็อก ให้ปิดใช้งานชุดหูฟัง Bluetooth การเสียบชุดหูฟัง USB เข้ากับโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานชุดหูฟัง Bluetooth
อยู่จะเป็นการปิดใช้งานชุดหูฟังทั้งแบบ Bluetooth และแอนะล็อก หากคุณถอดชุดหูฟัง USB คุณสามารถเลือกที่
จะเปิดใช้งานชุดหูฟัง Bluetooth หรือปิดใช้งานชุดหูฟัง Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานชุดหูฟังแอนะล็อก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้หูฟังไร้สาย Bluetooth โปรดดู:
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หูฟังไร้สาย

• คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800
• คู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับชุดหูฟัง

หูฟังไร้สาย
คุณสามารถใช้ชุดหูฟังไร้สายส่วนใหญ่กับโทรศัพท์ของคุณได้ โปรดดูรายการชุดหูฟังไร้สายที่สนับสนุนที่
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อชุดหูฟังและการใช้คุณลักษณะต่างๆ จากเอกสารของชุดหูฟังไร้สาย

การกำหนดค่า หูฟง Cisco บน Cisco Unified Communications
Manager
หูฟง Cisco ซีรีส 500 และ หูฟง Cisco รุน 730 ได้รับการสนับสนุนโดย Cisco Unified Communications Manager
(Unified CM) ในรุ่นส่วนใหญ่ แต่คุณควรติดตั้งเฟิร์มแวร์โทรศัพท์รุ่นล่าสุด และแพคเกจโทรศัพท์เฟิร์มแวร์รุ่น
และแพคเกจอุปกรณ์ก่อนเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเป็นครั้งแรก ชุดหูฟังจะดาวน์โหลด
เฟิร์มแวร์ที่จำเป็น และเริ่มกระบวนการอัพเกรด
ตารางตางๆ ต่อไปนี้แสดงรายการพารามิเตอร์ Unified CM และรุ่นเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์ที่จำเป็นเพื่อให้หูฟัง
Cisco ของคุณทำงานได้
ตารางที่ 16: หูฟง Cisco ซีรีส 500 พารามิเตอร์หูฟังสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800

หูฟง Cisco

เฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์ พารามิเตอร์การ คำอธิบาย
กำหนดค่าเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์

หูฟง Cisco รุน
531 และ 532

เฟรม แวรโทรศัพทรน
 ุ ชุดหูฟังแถบ
โดยทัว
่ ไปชุดหูฟงั ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ อัพเกรด
12.1(1) หรือใหม ความถี่กว้าง
กวา
การควบคุมชุดหู
ฟังแบบความถี่
กว้าง

หูฟง Cisco รุน
561 และ 562

เฟรม แวรโทรศัพทรน
ุ
12.5(1)SR1
หรือใหม่กว่า
และแพคเกจ
อุปกรณ์ล่าสุด

การควบคุม
Hookswitch
ของหูฟังไร้สาย
ชุดหูฟังแถบ
ความถี่กว้าง
การควบคุมชุดหู
ฟังแบบความถี่
กว้าง

โดยทั่วไปชุดหูฟังต้องใช้ 5-15 นาทีการอัพเกรด และ
LED ฐานสว่างขึ้นตามลำดับเพื่อแสดงความคืบหน้า
ของการอัพเกรด ผู้ใช้สามารถเลื่อนการอัพเกรดได้ 4
ครั้ง
ถ้าคุณใช้สาย Y เชือ
่ มต่อฐานหูฟงั กับโทรศัพท์ คุณตอง
เปิดใช้งาน Wireless Headset Hookswitch Control
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ตั้งค่าชุดหูฟังสำหรับโทรศัพท์เครื่องเดียว

ตารางที่ 17: หูฟง Cisco ซีรีส 500 พารามิเตอรสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

หูฟง Cisco

เฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์ พารามิเตอร์การ คำอธิบายและคำแนะนำการใช้งาน
กำหนดค่าเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์

หูฟง Cisco รุน
521 และ 522

เฟรม แวรโทรศัพทรน
 ุ พอรต USB
12.1(1) หรือใหม่ ด้านข้าง
กว่า
พอรต USB
ด้านหลัง

โดยทัว
่ ไปชุดหูฟงั ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ อัพเกรด

หูฟง Cisco รุน
531 และ 532

เฟรม แวรโทรศัพทรน
 ุ พอรต USB
12.1(1) หรือใหม ด้านข้าง
กวา
พอรต USB
ด้านหลัง

โดยทัว
่ ไปชุดหูฟงั ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ อัพเกรด

หูฟง Cisco รุน
561 และ 562

เฟรม แวรโทรศัพทรน
ุ
12.5(1)SR1
หรือใหม่กว่า
และแพคเกจ
อุปกรณ์ล่าสุด

โดยทั่วไปชุดหูฟังต้องใช้ 5-15 นาทีการอัพเกรด และ
LED ฐานสว่างขึ้นตามลำดับเพื่อแสดงความคืบหน้า
ของการอัพเกรด ผู้ใช้สามารถเลื่อนการอัพเกรดได้ 4
ครั้ง

การควบคุม
Hookswitch
ของหูฟังไร้สาย
พอรต USB
ด้านข้าง
พอรต USB
ด้านหลัง

ถ้าคุณใช้สาย Y เชือ
่ มต่อฐานหูฟงั กับโทรศัพท์ คุณตอง
เปิดใช้งาน Wireless Headset Hookswitch Control
ถ้าคุณใช้สาย USB เชื่อมต่อฐานหูฟังกับโทรศัพท์
คุณต้องใช้พอร์ต USB ที่เหมาะสม

ตารางที่ 18: พารามิเตอร์หูฟัง Cisco ซีรีส 700 สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

หูฟง Cisco

เฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์ พารามิเตอร์การ คำอธิบายและคำแนะนำการใช้งาน
กำหนดค่าเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์

หูฟง Cisco รุน
730

เฟรม แวรโทรศัพทรน
 ุ พอรต USB
12.7(1) หรือใหม ด้านข้าง
กวา
พอรต USB
ด้านหลัง

โดยทัว
่ ไปชุดหูฟงั ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ อัพเกรด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1

ตั้งค่าชุดหูฟังสำหรับโทรศัพท์เครื่องเดียว
คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหรือกลุ่มของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สนับสนุนชุดหูฟัง ในการกำหนด
ค่ากลุ่มของโทรศัพท์ ใช้โปรไฟล์โทรศัพท์ทั่วไป
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ลงชื่อเข้าใช้ Cisco Unified Communications Manager Administration ในฐานะผู้ดูแลระบบ
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พารามิเตอร์ชุดหูฟังใน Cisco Unified Communications Manager

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณ > โทรศัพท

ขั้นตอน 3

ค้นหาโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้

ขั้นตอน 4

นำทางไปยังส่วนรูปแบบการกำหนดค่าเฉพาะตามผลิตภัณฑ์ และตั้งค่าฟิลด์

ขั้นตอน 5

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่การตั้งค่าทั่วไป สำหรับฟิลด์ที่เปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน 6

คลิก บันทึก

ขั้นตอน 7

คลิก Apply Config (นำการกำหนดค่าไปใช้)

ขั้นตอน 8

เริ่มต้นการทำงานของโทรศัพท์ใหม่

พารามิเตอร์ชุดหูฟังใน Cisco Unified Communications Manager
ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลด์ในส่วนรูปแบบการกำหนดค่าเฉพาะตามผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการใช้ชุดหูฟัง
ตารางที่ 19: ฟิลด์การกำหนดค่าเฉพาะตามผลิตภัณฑ์สำหรับชุดหูฟัง

ชื่อฟิลด์

ชนิดของ
มาตรฐาน
ฟิลด์หรือตัวเลือก

คำอธิบายและคำแนะนำการใช้งาน

ปิดใช้งานลำโพง กล่องกา
และชุดหูฟัง
เครือ
่ งหมาย

ไม่ได้ทำ
เครื่องหมาย

ปิดความสามารถในลำโพงและชุดหูฟังของโทรศัพท์

ปิดใช้งานหู
โทรศัพท์

กล่องกา
เครื่องหมาย

ไม่ได้ทำ
เครื่องหมาย

ปิดเส้นทางสัญญาณเสียงของหูโทรศัพท์

การควบคุม
Hookswitch
ของหูฟังไร้สาย

ปิดใช้งานอยู่

ปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ พารามิเตอร์นี้จะถูกลบออกจากซอฟต์แวร์

Cisco Unified Communications Manager
รุน 12.5(1)SU2 และใหม่กว่า

เปิดใช้

เปิดให้ผู้ใช้รควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์ IP พื้นฐานระยะ
ไกลจากชุดหูฟงั ไร้สาย ฟงกชน
ั โทรศัพท IP พืน
้ ฐานรวม
ถึงการยกหูโทรศัพท์ และการวางหูโทรศัพท์ การระบุ
เสียงกริง่ การควบคุมความดังของเสียง และการปิดเสียง
หากต้องการใช้ชด
ุ หูฟงั ไร้สาย ผูใ
้ ช้ตอ
้ งเชือ
่ มต่อสถานี
ฐานกับพอร์ตเสริม สถานีฐานสือ
่ สารกับชุดหูฟงั ไร้สาย
ชุดหูฟังแถบ
ความถี่กว้าง

ปิดใช้งานอยู่

เปิดใช้

เปิดใช้

เปิดหรือปิดการใช้ชุดหูฟัง Wideband บนโทรศัพท
ใช้ร่วมกับชุดหูฟัง Wideband ที่ควบคุมโดยผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งคา Wideband Codec,
ในหนาที่ 29

การควบคุมชุดหู ปิดใช้งานอยู่
ฟังแบบความถี่
เปิดใช้
กว้าง

เปิดใช้

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้ Wideband Codec
สำหรับชุดหูฟังแอนะล็อก

ปิดใช้งานอยู่

เปิดใช้

เปิดใช้งานโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865
เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi

เปิดใช้

โทรศัพท์มือถือที่ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้จะไม่
แสดงฟิลด์
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ชื่อฟิลด์

ชนิดของ
มาตรฐาน
ฟิลด์หรือตัวเลือก

คำอธิบายและคำแนะนำการใช้งาน

พอรต USB
ด้านข้าง

ปิดใช้งานอยู่

ควบคุมความสามารถในการใช้พอร์ต USB ดานขาง
ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861,
8865 และ 8865NR

เปิดใช้

เปิดใช้

โทรศัพท์มือถือที่ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้จะไม่
แสดงฟิลด์
พอรต USB
ด้านหลัง

ปิดใช้งานอยู่
เปิดใช้

8861, 8865 และ ควบคุมการใช้พอร์ต USB ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ IP
8865NR: เปิดใช้ ของ Cisco รุน 8861 และ 8865
งานแล้ว
โทรศัพท์มือถือที่ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้จะไม่
แสดงฟิลด์

Bluetooth

ปิดใช้งานอยู่

เปิดใช้

เปิดใช้

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือก Bluetooth
บนโทรศัพท ถ้าปิดใช้งาน ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้
งาน Bluetooth บนโทรศัพท รองรับบนโทรศัพท์ IP ของ
Cisco รุน 8845, 8851, 8861 และ 8865
โทรศัพท์มือถือที่ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้จะไม่
แสดงฟิลด์

โปรไฟล
Bluetooth

แฮนด์ฟรี
อุปกรณ์สำหรับ
เชื่อมต่อกับ
มนุษย์

แฮนด์ฟรี

บ่งชี้ว่าโปรไฟล์ Bluetooth บนโทรศัพท์โปรไฟล์ใดที่
เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน

ตั้งคา Wideband Codec
โดยค่าเริ่มต้น G.722 Codec ถูกเปิดใช้งานสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ถา Cisco Unified Communications
Manager ถูกกำหนดค่าเพื่อใช้ G.722 และถ้าอุปกรณ์ปลายทางระยะไกลสนับสนุน G.722 สายการโทรจะเชื่อม
ต่อโดยใช้ G.722 Codec แทน G.711
สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าผู้ใช้ได้เปิดใช้งานชุดหูฟัง Wideband หรือหูโทรศัพท์ Wideband แต่ถ้าเปิดใช้งาน
ชุดหูฟงั หรือหูโทรศัพท์ ผูใ
้ ช้อาจรูส
้ ก
ึ ถึงความไวเสียงทีม
่ ากขึน
้ นระหว่างการโทร ความไวมากขึน
้ หมายถึง ความคม
ชัดเสียงดีขึ้น แต่ก็หมายความว่า ปลายทางที่อยู่ไกลออกไปจะได้ยินเสียงรบกวนเบื้องหลังมากขึ้น: เสียงรบกวน
ได้แก่เสียงขยับกระดาษ หรือเสียงสนทนาที่อยู่ใกล้เคียง แม้ไม่มีชุดหูฟังหรือหูโทรศัพท์ Wideband ผู้ใช้บางคน
อาจชอบความไวของเสียบรบกวนจาก G.722 มากกวา ผู้ใช้อื่นอาจชอบความไวเสียงที่เพิ่มขึ้นของ G.722
พารามิเตอร์บริการ Advertise G.722 and iSAC Codec ส่งผลกระทบไม่ว่าจะมีการสนับสนุน Wideband
สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์ Cisco Unified Communications Manager นี้ หรือสําหรับ
โทรศัพท์ที่เจาะจงหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าต่าง Cisco Unified Communications Manager Administration
ที่กำหนดค่าพารามิเตอร์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในการกำหนดค่าการสนับสนุน Widebandk สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด:
a) จาก Cisco Unified Communications Manager Administration เลือก ระบบ > พารามิเตอร Enterprise
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b) ตั้งคาฟลด Advertise G.722 and iSAC Codec
ค่าเริม
่ ต้นของพารามิเตอร์ Enterprise นีเ้ ปน จริง ซึง่ หมายความว่าโทรศัพท์ IP ของ Cisco ทุกรุน
่ ทีล
่ งทะเบียน
กับ Cisco Unified Communications Manager ประกาศ G.722 ไปยง Cisco Unified Communications Manager
ถาแตละ endpoint ในการการพยายามโทรสนับสนุน G.722 ในชุดความสามารถ Cisco Unified
Communications Manager จะเลือกตัวแปลงสัญญาณสำหรับการโทร เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
ขั้นตอน 2

ในการกำหนดค่าการสนับสนุน Wineband สำหรับอุปกรณ์ที่เจาะจง:
a) จาก Cisco Unified Communications Manager Administration เลือก อุปกรณ > โทรศัพท
b) ตั้งค่าพารามิเตอร์ Advertise G.722 และ iSAC Codec ในพื้นที่กำหนดค่าเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ค่าเริม
่ ต้นของพารามิเตอร์เฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ี คือการใช้คา่ ทีพ
่ ารามิเตอร์ Enterprise ระบุ ถ้าคุณต้องการ
แทนที่ค่านี้กับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง เลือก เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน

การจัดการหูฟังในเวอร์ชันเก่ากว่าของCiscoUnifiedCommunicationsManager
ถ้าคุณมี Cisco Unified Communications Manager เวอร์ชันเก่ากว่า 12.5(1)SU1 คุณสามารถกำหนดค่าหูฟัง
Cisco สำหรับใช้กับโทรศัพท์ในสถานที่ได้จากระยะไกล
การกำหนดค่าชุดหูฟังจากระยะไกลบน Cisco Unified Communication Manager เวอรชัน 10.5(2), 11.0(1),
11.5(1), 12.0(1) และ 12.5(1) ต้องให้คุณดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Cisco แกไขไฟล
และอัปโหลดไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ Cisco Unified Communications Manager TFTP ไฟลนี้เปนไฟล JavaScript
Object Notification (JSON) การกำหนดค่าหูฟงั ทีป
่ รับปรุงแล้วถูกนำไปใช้กบ
ั ชุดหูฟงั ขององค์กรในช่วงเวลา 10
ถึง 30 นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับส่งข้อมูลค้างบนเซิร์ฟเวอร์ TFTP

หมายเหตุ

คุณสามารถจัดการและกำหนดค่าชุดหูฟงั ผ่าน Cisco Unified Communications Manager Administration เวอรชน
ั
11.5(1)SU7
โปรดทราบดังนี้ขณะคุณทำงานกับไฟล์ JSON:
• การตั้งค่าไม่ถูกนำไปใช้ถ้าคุณไม่ใส่วงเล็บในโค้ด ใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น JSON Formatter และตรวจ
สอบรูปแบบ
• ตัง้ การตัง้ ค่า updatedTime เป็นเวลาสมัยปัจจุบน
ั หรือไม่ใช้การกำหนดค่า หรือคุณอาจเพิม
่ ค่า updatedTime
โดย +1 เพื่อให้มีค่ามากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้
• อย่าเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ มิฉะนั้นการตั้งค่าจะไม่ถูกนำไปใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ TFTP ให้ดูที่บท "จัดการเฟิร์มแวร์อุปกรณ์" ของ Administration Guide
สําหรับ Cisco Unified Communications Manager และ IM และ Presence Service
อัพเกรดโทรศัพท์เป็นเฟิรม
์ แวร์รน
ุ่ ล่าสุดก่อน คุณจึงจะใช้ไฟล์ defaultheadsetconfig.json ได ตารางตอ
ไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าเริ่มต้นที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนกับไฟล์ JSON

ดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่าชุดหูฟังเริ่มต้น
ก่อนทีจ
่ ะกำหนดค่าพารามิเตอร์ชด
ุ หูฟงั จากระยะไกล คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ตว
ั อย่าง JavaScript Object Notation
(JSON) ล่าสุด
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ไปที่ URL ต่อไปนี:้ https://software.cisco.com/download/home/286320550

ขั้นตอน 2

เลือก หูฟังซีรีส์ 500

ขั้นตอน 3

เลือกซีรีส์หูฟังของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือกโฟลเดอร์รุ่นและเลือกไฟล์ zip

ขั้นตอน 5

คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดหรือ เพิ่มเข้าในตะกร้าสินค้า และทำตามข้อความแจ้ง

ขั้นตอน 6

unzip ไฟล์ลงในไดเร็กทอรีบนพีซีของคุณ

สิ่งที่ต้องทำต่อไป
ปรับเปลี่ยนไฟล์การกำหนดค่าชุดหูฟังเริ่มต้น, ในหนาที่ 31

ปรับเปลี่ยนไฟล์การกำหนดค่าชุดหูฟังเริ่มต้น
โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับไฟล์ JavaScript Object Notation (JSON):
• การตั้งค่าไม่ถูกนำไปใช้ถ้าคุณไม่ใส่วงเล็บในโค้ด ใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น JSON Formatter และตรวจ
สอบรูปแบบ
• ตั้งการตั้งค่า "updatedTime" เป็นเวลาสมัยปัจจุบัน หรือไม่ใช้การกำหนดค่า
• ยืนยันวา firmwareName เปนขอมูล ลาสุด หรือการกำหนดค่าจะไม่ถูกนำไปใช้
• อย่าเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ มิฉะนั้นการตั้งค่าจะไม่ถูกนำไปใช้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เปดไฟล defaultheadsetconfig.json ด้วยตัวแก้ไขข้อความ

ขั้นตอน 2

แกไข updatedTimeและค่าพารามิเตอร์ของหูฟังที่คุณต้องการแก้ไข
สคริปต์ตว
ั อย่างจะแสดงอยูด
่ า้ นล่าง สคริปต์นใ
้ี ห้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านัน
้ ใช้เป็นคำแนะนำเมือ
่ คุณกำหนดค่า
พารามิเตอร์ของชุดหูฟัง ใชไฟล JSON ที่มาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ที่คุณโหลด
{
"headsetConfig": {
"templateConfiguration": {
"configTemplateVersion": "1",
"updatedTime": 1537299896,
"reportId": 3,
"modelSpecificSettings": [
{
"modelSeries": "530",
"models": [
"520",
"521",
"522",
"530",
"531",
"532"
],
"modelFirmware": [
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{
"firmwareName": "LATEST",
"latest": true,
"firmwareParams": [
{
"name": "Speaker Volume",
"access": "Both",
"usageId": 32,
"value": 7
},
{
"name": "Microphone Gain",
"access": "Both",
"usageId": 33,
"value": 2
},
{
"name": "Sidetone",
"access": "Both",
"usageId": 34,
"value": 1
},
{
"name": "Equalizer",
"access": "Both",
"usageId": 35,
"value": 3
}
]
}
]
},
{
"modelSeries": "560",
"models": [
"560",
"561",
"562"
],
"modelFirmware": [
{
"firmwareName": "LATEST",
"latest": true,
"firmwareParams": [
{
"name": "Speaker Volume",
"access": "Both",
"usageId": 32,
"value": 7
},
{
"name": "Microphone Gain",
"access": "Both",
"usageId": 33,
"value": 2
},
{
"name": "Sidetone",
"access": "Both",
"usageId": 34,
"value": 1
},
{
"name": "Equalizer",
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"access": "Both",
"usageId": 35,
"value": 3
},
{
"name": "Audio Bandwidth",
"access": "Admin",
"usageId": 36,
"value": 0
},
{
"name": "Bluetooth",
"access": "Admin",
"usageId": 39,
"value": 0
},
{
"name": "DECT Radio Range",
"access": "Admin",
"usageId": 37,
"value": 0
}
{
"name": "Conference",
"access": "Admin",
"usageId": 41,
"value": 0
]
}
]
}
]
}
}
}

ขั้นตอน 3

บันทึก defaultheadsetconfig.json

สิ่งที่ต้องทำต่อไป
ติดตั้งไฟล์การกำหนดค่าเริ่มต้น

ติดตั้งไฟล์การกำหนดค่าเริ่มต้นบน Cisco Unified Communications Manager
หลังจากที่คุณแก้ไขไฟล์ defaultheadsetconfig.json ให้ติดตั้งบน Cisco Unified Communications
Manager โดยใช้เครื่องมือการจัดการไฟล์ TFTP
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จาก Cisco Unified OS Administration เลือกการปรับปรุงซอฟต์แวร์ > การจัดการไฟล TFTP

ขั้นตอน 2

เลือกอัปโหลดไฟล

ขั้นตอน 3

เลือก เลือกไฟลและนำทางไปยังไฟล์ defaultheadsetconfig.json

ขั้นตอน 4

เลือกอัปโหลดไฟล
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ขั้นตอน 5

คลิก ปด

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ Cisco TFTP
หลังจากทีค
่ ณ
ุ อัปโหลดไฟล์ defaultheadsetconfig.json ไปยังไดเร็กทอรี TFTP ให้รส
ี ตาร์ทเซิรฟ
์ เวอร์
Cisco TFTP และรีเซ็ตโทรศัพท์ หลังจากนั้นประมาณ 10–15 นาที ขั้นตอนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นและการ
กำหนดค่าใหม่จะถูกนำไปใช้กับหูฟัง ซึ่งใช้เวลา 10 ถึง 30 นาทีเพื่อให้การตั้งค่ามีผล
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ล็อกอินเข้าสู่ Cisco Unified Serviceability และเลือก เครื่องมือ > ศูนยควบคุม - บริการที่แนะนำ

ขั้นตอน 2

จากกล่องรายการดรอปดาวน์ เซิรฟเวอร ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่บริการ Cisco TFTP กำลังทำงานอยู่

ขั้นตอน 3

คลิกปุ่มตัวเลือกที่ตรงกับบริการ Cisco TFTP

ขั้นตอน 4

คลิก รีสตาร์ท

เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
ชุดหูฟังแบบมีสายแต่ละชนิด อะแดปเตอร หรือฐานตั้งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยใช้พอร์ตอื่น และหัวต่อและสาย
เคเบิลชนิดอื่น ชนิดที่พบบ่อยได้แก่หัวต่อ RJ, หัวตอ USB และ สาย Y

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังมาตรฐาน
คุณสามารถใช้ชด
ุ หูฟงั แบบมาตรฐานกับโทรศัพท์ได้ ชุดหูฟงั มาตรฐานจะต่อเข้ากับแจ๊คหูฟงั ทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังโทรศัพท์
โดยใช้หัวต่อ RJ
รูปท่ 13: การเชื่อมต่อหูฟังมาตรฐาน
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หูฟัง
เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง USB

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ช่องของ
สายเคเบิลช่วยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมต่อกับแผ่นวงจรพิมพ์
กระบวนการ

เสียบชุดหูฟังเข้ากับแจ็คหูฟังที่ด้านหลังของโทรศัพท์ กดสายเข้ากับช่องของสายเคเบิล

เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง USB
เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง USB กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งต่อไปนี:้
• คุณสามารถใช้ชุดหูฟังได้เพียงครั้งละชุดเท่านั้น ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดคือชุดหูฟังที่ใช้งาน
• ถ้าคุณอยูร่ ะหว่างการโทร และถอดชุดหูฟงั USB การส่งสัญญาณเสียงจะไม่เปลีย
่ นแปลงโดยอัตโนมัติ กดปุม

ลําโพง หรือยกชุดหูฟังเพื่อเปลี่ยนเสียง
โทรศัพท์ของคุณอาจมีพอร์ต USB มากกว่าหนึง่ พอร์ต ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ โทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท IP ของ Cisco รุน

8851 และ 8851NR มีชอง USB หนึ่งช่องอยู่ด้านข้างของโทรศัพท์ โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861, 8865 และ
8865NR มีพอร์ต USB 2 พอรต อยู่ด้านหลังและด้านข้างของโทรศัพท์
คุณอาจต้องถอดฝาครอบพลาสติกออกเพื่อเข้าถึงพอร์ต USB ด้านข้าง
กระบวนการ

เสียงหัวต่อชุดหูฟัง USB เข้าในพอร์ต USB บนโทรศัพท

เชื่อมตอ Cisco Standard Base กับสาย Y
คุณสามารถเชือ
่ มต่อฐานตัง้ มาตรฐานกับโทรศัพท์ดว
้ ยสาย Y ทีใ
่ ห้มาด้วย แตสาย Y มีหว
ั ตอ RJ สองหัว - หัวตอหนึง่
สำหรับอุปกรณ์เสริม หรือพอร์ต AUX และอีกหัวต่อสำหรับพอร์ตชุดหูฟัง คุณสามารถแยกหัวต่อสองหัวได้ด้วย
ขนาด เนื่องจากหัวต่อพอร์ต AUX จะใหญ่กว่าหัวต่อพอร์ตชุดหูฟังเล็กน้อย

ขอควรระวัง

การไม่กดสายเข้ากับช่องในโทรศัพท์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นวงจรพิมพ์ภายในโทรศัพท์ ช่องของ
สายเคเบิลช่วยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมต่อกับแผ่นวงจรพิมพ์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียงหัวต่อที่เล็กกว่าเข้ากับแจ็กหูฟังที่อยู๋ด้านหลังของโทรศัพท์ กดสายเข้ากับช่องของสายเคเบิล
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หูฟัง
เชื่อมตอ Multibase กับอุปกรณ Bluetooth

ขั้นตอน 2

เสียบสายที่มีขนาดใหญกวาเขากับพอรต AUX ที่อยู่ติดกับพอรตชุดหูฟง

เชื่อมตอ Multibase กับอุปกรณ Bluetooth
หูฟงั Cisco ซีรส
ี  560 Multibase สามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เชน โทรศัพท์มอ
ื ถือ หรือแท็บเล็ต ฐานของ
หูฟังปรากฏบนอุปกรณ์การโทรของคุณเป็น หูฟง Cisco ตามด้วยตัวเลขสามตัวสุดท้ายบนหมายเลขซีเรียลของ
หูฟัง

หมายเหตุ

คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลของหูฟังได้ที่มุมขวาล่างใต้ฐาน
Multibase สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่แตกต่างกันได้สูงสุดสี่อุปกรณ์ ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย
ครบสี่อุปกรณ์แล้ว ฐานตั้งจะแทนที่อุปกรณ์ที่ไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุ่ม Bluetooth ที่ด้านหลังของฐานสองครั้งเพื่อเริ่มต้นการจับคู่

ขั้นตอน 2

เลือกหูฟังจากเมนู การตั้งค่า บนอุปกรณ์ของคุณ
LED ของ Bluetooth สว่างเป็นสีขาวเมื่อจับคู่สำเร็จ

ตัดการเชื่อมต่อ Multibase จากอุปกรณ Bluetooth
คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อ Multibase ของคุณจากอุปกรณ์การโทรด้วย Bluetooth ที่จับคู่ไว้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุม Bluetooth ที่ด้านหลังของฐานตั้งหนึ่งครั้ง ไฟ LED อาจใช้เวลาสักครู่จึงจะปิด

ขั้นตอน 2

กดปุม Bluetooth อีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การโทรเดิมอีกครั้ง

ลบการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมด
คุณสามารถลบการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ที่บันทึกไว้ทั้งหมดได้
กระบวนการ

กดปุ่ม Bluetooth ทางด้านหลัง Multibase ค้างไว้สี่วินาทีเพื่อล้างค่าหน่วยความจำ
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หูฟัง
การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท์

การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท์
เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่ หนาตาง มีเฟรมแวรใหม จะปรากฏบนโทรศัพท์ และจะมีการนับถอยหลัง 30 วินาที ถ้าคุณไม่
ดำเนินการใดๆ การอัพเกรดจะดำเนินการต่อ
คุณสามารถเลื่อนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ออกไปเป็นเวลา 2 ชั่วโมงและได้สูงสุด 3 ครั้ง นอกจากนี้ การอัพเกรดจะ
ถูกเลื่อนไปถ้าคุณกำลังโทรออกหรือรับสาย
เมื่ออัพเกรดเสร็จสมบูรณ์ ชุดหูฟังรีสตาร์ท คุณได้รับพร้อมท์ให้กำหนดการตั้งค่าของคุณ
กระบวนการ

เลือก เลื่อน เพื่อเลื่อนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

การปรับแต่งหูฟัง Cisco
หูฟง Cisco ซีรีส 500 บางรุ่นมีอะแดปเตอร์ USB ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเอง ชุดหูฟังเก็บการตั้ง
ค่าไว้เมื่อคุณสลับโทรศัพท์
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าหูฟัง หูฟง Cisco รุน 730 ไดเอง ชุดหูฟังเก็บการตั้งค่าไว้เมื่อคุณสลับโทรศัพท์
ปจจุบัน คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อคุณมีหูฟังที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยใช้สายเคเบิล USB-C
เทานั้น
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าชุดหูฟังของคุณถ้าคุณมีหนึ่งในชุดหูฟัง Cisco ต่อไปนี:้
• หูฟง Cisco รุน 521 และ 522
• หูฟง Cisco รุน 531 และ 532
• หูฟง Cisco รุน 561 และ 562
• หูฟง Cisco รุน 730

การปรับแต่งหูฟัง Cisco ซีรีส 500
ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
คุณสามารถปรับเสียงเบสและเสียงแหลมปรับเสียงหูฟัง ถ้าคุณต้องการหูฟังให้เน้นเสียงเบส ให้ปรับไปที่การตั้ง
ค่าเสียงอบอุ่น ถ้าคุณต้องการให้มีเสียงแหลมยิ่งขึ้น ให้ปรับไปที่การตั้งค่าเสียงใส
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > การปรับแต่ง
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หูฟัง
ปรับเสียงรอบข้างของลำโพง

ขั้นตอน 4

กดชุดปุ่มการนำทางไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับการปรับแต่ง

ปรับเสียงรอบข้างของลำโพง
เสียงรอบข้าง (Sidetone) เป็นคำศัพท์ทใ
่ี ช้เมือ
่ คุณได้ยน
ิ เสียงของคุณเองในชุดหูฟงั บางคนอาจรูส
้ ก
ึ เสียสมาธิใน
การได้ยินเสียงของตัวเองระหว่างการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจต้องการทราบว่าหูฟังทำงานอยู่
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > เสียงรอบข้าง

ขั้นตอน 4

กดชุดปุ่มการนำทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับเสียงรอบข้าง

ขั้นตอน 5

เลือก ตั้งคา ใช้การตั้งค่าของคุณ

ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน
ความดังไมโครโฟนหรือเรียกว่าอัตราขยาย และการตัง้ ค่านีค
้ วบคุมความดังของเสียงคุณทีค
่ นอืน
่ ได้ยน
ิ ขณะโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > อัตราขยาย

ขั้นตอน 4

กดชุดปุ่มการนำทางไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับอัตราขยาย

การปรับแต่งหูฟัง Cisco ซีรีส 700
ตั้งระดับการตัดเสียงรบกวนของ หูฟง Cisco รุน 730
ชุดหูฟังของคุณสามารถกรองเสียงพื้นหลังออกได้ด้วยการตัดเสียงรบกวน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > การตัดเสียงรบกวน
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หูฟัง
ตั้งค่าระดับเสียงรอบข้างของ หูฟง Cisco รุน 730

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งค่าระดับเสียงรอบข้างของ หูฟง Cisco รุน 730
เสียงรอบข้าง (Sidetone) เป็นคำศัพท์ทใ
่ี ช้เมือ
่ คุณได้ยน
ิ เสียงของคุณเองในชุดหูฟงั บางคนอาจรูส
้ ก
ึ เสียสมาธิใน
การได้ยินเสียงของตัวเองระหว่างการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจต้องการทราบว่าหูฟังทำงานอยู่
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > เสียงรอบข้าง

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วกด ตั้งคา

ตั้งค่าการตั้งค่าทั่วไปของ หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า หูฟง Cisco รุน 730 ผ่านเมนูบนโทรศัพท์ IP ของ Cisco
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

เลือก ตั้งคา > ทั่วไป

ขั้นตอน 4

กำหนดค่า
พารามิเตอร์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ปิดเสียงอัตโนมัติ

เปด, ปิด

เมือ
่ เปิดใช้งานการปิดเสียงอัตโนมัติ
คุณจะสามารถถอดหูฟงั ออกเพือ
่ ปิด
เสียงไมโครโฟนของคุณในการโทร
ได หูฟังของคุณจะยกเลิกการปิด
เสียงอัตโนมัติเมื่อคุณใส่หูฟังกลับ
เข้าไป

ค่าเริ่มต้น: เปิด

การรับสายอัตโนมัติ

เปด, ปิด
ค่าเริ่มต้น: เปิด

เลนอัตโนมัต/ิ หยุดชั่วคราว

เปด, ปิด
ค่าเริ่มต้น: เปิด

เมื่อเปิดใช้งานการรับสายอัตโนมัติ
คุณจะสามารถรับสายเรียกเข้าเมื่อ
คุณใส่หูฟังอยู่ และคุณยังสามารถ
วางสายเมื่อคุณถอดหูฟังออก
เมื่อเปิดใช้การเล่นอัตโนมัต/ิ หยุด
ชัว
่ คราว คุณจะสามารถหยุดพักและ
เล่นเพลงได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ถอดและใส่กลับหูฟังของคุณ
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หูฟัง
รีเซ็ตการตั้งค่า หูฟง Cisco รุน 730

พารามิเตอร์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ซิงค์สถานะ DND

เปด, ปิด

เมื่อเปิดใช้งาน ซิงค์สถานะ DND
คุณสามารถกดปุ่มปิดเสียง

คามาตรฐาน: ปิด

ปดเสียง เพื่อเปิดและปิดไฟ LED
แสดงสถานะเมื่อคุณไม่ได้ใช้สาย

รีเซ็ตการตั้งค่า หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถรีเซ็ตชุดหูฟังเป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

เลือก ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งค่า

ขั้นตอน 4

กด รีเซ็ต เพื่อยืนยันการทำงาน

ดูรายละเอียดของ หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหูฟังของคุณได้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

กด แสดงรายละเอียด

เปลี่ยนการตั้งค่ากริ่งของหูฟัง
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเสียงกริ่งของหูฟังของคุณบนโทรศัพท์ IP ของ Cisco ที่มีเฟิร์มแวร์โทรศัพท์รุ่น 14.0
หรือใหม่กว่า การตั้งค่าได้รับการบันทึกไว้ในโทรศัพท์แล้วและจะใช้กับหูฟัง Cisco ซีรีส 500 ที่เชื่อมต่อ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การกำหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟัง

ขั้นตอน 3

เลือกการตั้งค่ากริ่ง
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หูฟง
ทดสอบไมโครโฟน

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะทำตามลักษณะของการตั้งค่ากริ่งของโทรศัพท์ เลือก เปด ถ้าคุณต้องการ
ได้ยน
ิ เสียงกริง่ โทรศัพท์ทก
ุ ครัง้ เมือ
่ คุณมีสายเรียกเข้า ถ้าคุณเลือก ปด คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงกริง่ ใดๆ ผ่านหูฟงั เมือ
่
มีสายเรียกเข้า
ขั้นตอน 4

เลือก ตั้งคา ใช้การตั้งค่าของคุณ

ทดสอบไมโครโฟน
ตรวจสอบไมโครโฟนเมื่อคุณติดตั้งครั้งแรก และก่อนที่จะเริ่มการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟัง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > ทดสอบ

ขั้นตอน 4

กด บันทึก และพูดใส่ไมโครโฟน

ขั้นตอน 5

กด หยุดบันทึก เมื่อคุณพูดจบ

ขั้นตอน 6

กด เลน เพื่อตรวจสอบการบันทึกการทดสอบของคุณ

อัปเดตเฟิร์มแวร์หูฟัง Cisco ของคุณด้วยโทรศัพท์ IP ของ Cisco
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์หฟ
ู งั ของคุณบนโทรศัพท์ IP ของ Cisco ทีส
่ นับสนุน ในระหว่างการอัปเกรดเฟิรม
์ แวร์หู
ฟง คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ในหน้าจอโทรศัพท์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมต่อหูฟังของคุณกับโทรศัพท์ IP ของ Cisco
หมายเหตุ คุณสามารถอัปเกรด หูฟง Cisco รุน 730 บนโทรศัพท IP ผานสาย USB เท่านั้น

ขั้นตอน 2

ถ้าหูฟังไม่เริ่มต้นการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์ โทรศัพท์ดาวน์โหลดไฟล์หูฟังเวอร์ชันล่าสุด
เมื่อโทรศัพท์รีสตาร์ท และอัปโหลดไฟล์ไปยังหูฟัง

กำหนดค่าชุดหูฟังบนโทรศัพท์
หลังจากที่คุณเชื่อมต่อชุดหูฟัง คุณอาจต้องกำหนดค่าชุดหูฟังบนโทรศัพท์ของคุณ
หากคุณมีชุดหูฟัง Cisco ที่มีอะแดปเตอร์ USB ให้ทำตามขั้นตอนใน การปรับแต่งหูฟัง Cisco, ในหนาที่ 37
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หูฟัง
รีเซ็ตการตั้งค่าหูฟัง Cisco จากโทรศัพท์ของคุณ

รีเซ็ตการตั้งค่าหูฟัง Cisco จากโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟงั Cisco เพือ
่ ลบการตัง้ ค่าแบบกำหนดเองของคุณ การดำเนินการนีค
้ น
ื ค่าหูฟงั เป็นการกำหนด
ค่าเดิมที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าไว้
โทรศัพท์ของคุณต้องใช้เฟิร์มแวร์รุ่น 12.5(1)SR3 หรือใหม่กว่าเพื่อให้คุณลักษณะนี้ทำงานได้
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับโทรศัพท์:
• หูฟง Cisco ซีรีส 520: เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 530: เชื่อมต่อกับสาย USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 560: เชื่อมตอ Standard Base หรือ Multibase กับสาย USB หรือสาย Y
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพท์ ใหกด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งค่า

ขั้นตอน 3

ที่หน้าต่างคำเตือน เลือก รีเซ็ต

ปรับเสียงสะท้อนของหูฟัง
เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง คุณอาจได้ยินเสียงตนเองในหูฟัง ซึ่งเรียกว่าเสียงฟีดแบ็กหรือเสียงสะท้อนของชุดหูฟัง
คุณสามารถควบคุมปริมาณของเสียงสะท้อนในโทรศัพท์ได้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งค่า > เสียงรอบข้างของหูฟัง

ขั้นตอน 3

เลือกการตั้งค่า

เปิดหรือปิด Bluetooth
เมื่อบลูทูธใช้งานอยู่ ไอคอน Bluetooth

จะปรากฏในส่วนหัวของหน้าจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน
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หูฟัง
เพิ่มชุดหูฟัง Bluetooth

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

กด เปด หรือ ปด

เพิ่มชุดหูฟัง Bluetooth
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กำหนดให้ชุดหูฟัง Bluetooth อยู่ในสถานะค้นหาได้

ขั้นตอน 2

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 3

เลือก Bluetooth > เพิ่มอุปกรณ Bluetooth
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์เสริมที่ค้นหาได้

ขั้นตอน 4

เลือกชุดหูฟังและกด เชื่อมตอ

ขั้นตอน 5

(ทางเลือก) ถ้ามีข้อความแจ้ง ใหปอน PIN สำหรับชุดหูฟัง

ตัดการเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth
คุณควรตัดการเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth ก่อนที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกชุดหูฟัง Bluetooth

ขั้นตอน 4

กด ตัดการเชื่อมต่อ

นำหูฟัง Bluetooth ออก
นำชุดหูฟัง Bluetooth ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้กับโทรศัพท์นี้อีก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกชุดหูฟัง Bluetooth และกด ลบ
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หูฟัง
ตั้งค่าชุดหูฟังความถี่กว้างมาตรฐาน

ตั้งค่าชุดหูฟังความถี่กว้างมาตรฐาน
คุณสามารถใช้ชด
ุ หูฟงั ทีส
่ นับสนุนระบบเสียงความถีก
่ ว้าง ระบบเสียงความถีก
่ ว้างจะช่วยปรับปรงคุณภาพเสียงที่
คุณได้ยินในชุดหูฟัง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟังแอนะล็อก > ตั้งคา

ขั้นตอน 3

กด เปด หรือ ปด เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ความถี่กว้างสำหรับชุดหูฟังแอนะล็อก

ขั้นตอน 4

กด กลับ

เปิดใช้งานการควบคุมฮุคสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์ของคุณ
ถ้าผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณเปิดใช้งาน การตัง้ ค่าผูด
้ แ
ู ลระบบ ในโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณ คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดใช้งานการควบคุมฮุคสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อกับฐาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 การควบคุมฮุคสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานบนเฟิร์มเวอร์โทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 12.7(1) และใหม่กว่า
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพท์ของคุณ กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ > พอรต Aux

ขั้นตอน 3

เลือก เชื่อมต่อหูฟัง e-hook เพื่อเปิดใช้งานการควบคุมฮุคสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์

โทรออกด้วยชุดหูฟังมาตรฐาน
ใช้ชุดหูฟังของุณสำหรับการโทรแบบไม่ยกหูและไม่รบกวนเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวอีกด้วย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ต่อชุดหูฟัง

ขั้นตอน 2

ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด

ขั้นตอน 3

กด ชุดหูฟัง
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หูฟัง
เลือกเส้นทางสัญญาณเสียง

เลือกเส้นทางสัญญาณเสียง
เมือ
่ คุณโทรออก หรือรับสาย เส้นทางสัญญาณเสียงจะไปถึงอุปกรณ์สด
ุ ท้ายทีค
่ ณ
ุ ใช้ ไม่วา่ จะเป็นหูโทรศัพท์ ชุดหู
ฟง หรือลําโพง รายการต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์สมมติแต่ละสถานการณ์:
• ยกหูโทรศัพท์เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย สายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกส่งไปที่หูโทรศัพท์ของคุณ
จนกว่าคุณจะเลือก หูฟง
หรือลำโพง
• เลือก หูฟง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกส่งไปชุดหูฟังของคุณ
จนกว่าคุณยกหูโทรศัพท์ หรือเลือก ลำโพง
ถ้าผู้ดูแลระบบตั้งค่าชุดหูฟังของคุณเป็นเส้นทางสัญญาณเสียงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณจะสามารถเอาหู
โทรศัพท์อออก และใช้ชด
ุ หูฟงั ของคุณ วิธน
ี เ้ี หมาะสำหรับผูท
้ ช
่ี อบความสะดวกสบายของหูฟงั แต่คณ
ุ ยังต้อง
เลือก ชุดหูฟัง ในครั้งแรกที่คุณจัดการการโทร
• เลือก ลําโพง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกส่งไปลำโพงของคุณ
จนกว่าคุณจะยกหูโทรศัพท์ หรือเลือก ชุดหูฟัง

สลับชุดหูฟังขณะใช้สาย
เมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังหลายตัวกับโทรศัพท์ คุณจะสามารถสลับระหว่างชุดหูฟังในระหว่างใช้สายด้วยการกด
ปุม
 หูฟง บนโทรศัพท แม้วา่ โทรศัพท์จะเชือ
่ มต่ออยูก
่ บ
ั อุปกรณ์หลายเครือ
่ ง คุณจะเห็นชุดหูฟงั ทีเ่ ฉพาะเจาะจงถูก
เลือกเป็นอุปกรณ์เสียงที่ต้องการตามลำดับความสำคัญต่อไปนี:้
• เมื่อคุณเชื่อมต่อเฉพาะหูฟังแอนะล็อกกับโทรศัพท์ คุณทำให้หูฟังแอนะล็อกเป็นอุปกรณ์เสียงที่ต้องการ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ก่อนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) หากคุณโทรออก ให้หมุนหมายเลข

แก้ไขปัญหาหูฟัง Cisco
ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่อไปนี้หากคุณมีปัญหากับหูฟัง Cisco ของคุณ
• รีสตาร์ทชุดหูฟัง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายทั้งหมดแล้ว และทำงานอย่างถูกต้อง
• ทดสอบหูฟังอื่นกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเป็นปัญหาที่ชุดหูฟังไร้สายของคุณ หรือที่อุปกรณ์ของ
คุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว
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หูฟัง
ยืนยันว่าหูฟังของคุณได้ลงทะเบียนแล้ว

ยืนยันว่าหูฟังของคุณได้ลงทะเบียนแล้ว
กระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการลงทะเบียนชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือไม่
ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

นำทางไปยัง อุปกรณเสริม เลือก แสดงขอมูล

ชุดหูฟังไม่มีเสียง
ปัญหา
เสียงเบา หรือไม่มีเสียงออกมาจากชุดหูฟัง
โซลูชัน
ตรวจสอบระดับความดังบนชุดหูฟัง โดยกดปุ่มควบคุมความดัง เพื่อปรับระดับเสียง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ใช้ขั้น
ตอนการทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ
รูปท่ 14: ไม่มีขั้นตอนการทำงานของเสียง

เสียงไม่ดี
ปัญหา
ชุดหูฟังของคุณทำงาน แต่คุณภาพเสียงไม่ดี
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หูฟัง
ไมโครโฟนไม่รับเสียง

โซลูชัน
ใช้ขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ
รูปท่ 15: เสียงไม่ดี

ไมโครโฟนไม่รับเสียง
ปัญหา
คุณไม่ได้ยินเสียงเมื่อใช้ชุดหูฟัง
โซลูชัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้ปด
ิ เสียงไมโครโฟนของคุณ กดปุม
่ ปิดเสียงบนชุดหูฟงั เพือ
่ ปิดเสียง และเปิดเสียง
ไมโครโฟนของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บูมไมโครโฟนลดลง เพือ
่ ให้ได้ยน
ิ เสียงได้ดท
ี ส
่ี ด
ุ อย่าวางไมโครโฟนของชุดหูฟงั ห่าง
จากหน้าของคุณเกิน 1 นิ้วหรือ 2.5 ซม.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุดหูฟังเสียบเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง
• สําหรับ หูฟง Cisco ซีรีส 560 ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำหูฟังออกห่างจากฐานตั้งหูฟังมากเกินไป ชุดหูฟังมี
ระยะที่มีประสิทธิภาพประมาณ 100 ฟุตหรือ 30 เมตร

ชุดหูฟังไม่ชาร์จ
ปัญหา
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 ไม่ชาร์จเมื่อวางอยู่บนฐานตั้ง
โซลูชัน
• ตรวจสอบว่าฐานตั้งของคุณเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หูฟังของคุณยึดติดกับฐานตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อหูฟังยึดติดอย่างถูกต้อง ไฟ
LED จะแสดงสีขาวทึบ เมือ
่ ชารจ ไฟ LED บนฐานตัง้ ฐานสว่างขึน
้ ตามลำดับจากซ้ายไปขวา เมือ
่ ชาร์จหูฟงั
เต็ม LED ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งห้าดวงจะแสดงสีขาวทึบ

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
47

หูฟัง
แบตเตอรี่ของชุดหูฟังที่เก็บค่าประจุการชาร์จ

รูปท 16: การจัดวางตําแหนงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

แบตเตอรี่ของชุดหูฟังที่เก็บค่าประจุการชาร์จ
ปัญหา
หูฟังไร้สายไม่เก็บประจุเต็ม
โซลูชัน
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เก็บประจุการชาร์จสำหรับใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 8 ชั่วโมง ถ้าแบตเตอรี่ของชุดหู
ฟังเริ่มอ่อน หรือชํารุด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Cisco
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บทที่

3

โมดูลส่วนขยายคีย์
• ภาพรวมการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco, ในหนาที่ 49
• ปุ่มของโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 52
• โหมดคอลัมน์สำหรับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 53
• การกำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคีย์บน Cisco Unified Communications Manager, ในหนาที่ 55
• เชื่อมต่อโมดูลส่วนขยายคีย์กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco, ในหนาที่ 56
• กำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคีย์บนโทรศัพท์, ในหนาที่ 60
• โทรออกในโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 61
• การแก้ไขปัญหาของโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 61
• เข้าถึงการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 62
• รีเซ็ตหน้าจอ LCD เดี่ยวของโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 62
• รีเซ็ตหน้าจอ LCD คู่ของโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 63
• ข้อมูลพลังงานของโมดูลส่วนขยายคีย,์ ในหนาที่ 63

ภาพรวมการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco
โมดูลส่วนขยายคีย์จะเพิ่มเลขหมายที่แสดงบนหน้าจอ การโทรด่วน หรือปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ให้กับโทรศัพท์
คุณสามารถตั้งค่าปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้เป็นปุ่มสายโทรศัพท์ ปุ่มโทรด่วน หรือปุ่มคุณสมบัติของโทรศัพท์ได้ ทั้งนี้
โมดูลส่วนขยายไม่สนับสนุนการหมุนหมายเลขแบบง่าย

ขอควรระวัง

ช่องที่ด้านข้างของโทรศัพท์ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับขั้วต่อสไปน์ของโมดูลส่วนขยายคีย์เท่านั้น การใส่
วัตถุอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
มีโมดูลส่วนขยายพร้อมใช้ 3 โมดูล:
• โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8800—โมดูลหน้าจอ LCD เดียว, ปุมสาย 18 ปุม, 2 หนา,
กำหนดค่าด้วยหน้าจอแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน์
• โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851/8861—โมดูลหน้าจอ LCD คู่สำหรับโทรศัพท์ด้วย
เสียง, ปุมสาย 14 ปุม, 2 หนา, กำหนดค่าด้วยหน้าจอแบบหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น ถ้าคุณใช้โหมดสายที่ปรับปรุง
และคุณรับสายโทรศัพท์ทางสายส่วนขยายคีย์ การเตือนสายเข้า จะแสดงบนโทรศัพท์ และ Caller ID แสดงบน
สายโมดูส่วนขยาย
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โมดูลส่วนขยายคีย์
ภาพรวมการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865— โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทวิดีโอ,
ปุมสาย 14 ปุม, 2 หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งคอลัมนเทานั้น ถาคุณรับสายโทรศัพททางสายสวน
ขยายคีย การเตือนสายเข้า จะแสดงบนโทรศัพท์ และ Caller ID แสดงบนสายโมดูส่วนขยาย
โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco รุน
 8865 ต้องใช้เฟิรม
์ แวร์รน
ุ่ 12.0(1) หรือใหม่กว่า และ Cisco Unified Communications Manager 10.5(2)
หรือใหม่กว่าเพื่อทำงาน สนับสนุนโหมดสายที่ปรับปรุง (ELM) บน โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8865 เทานั้น ELM ไม่ได้รับการ
สนับสนุุนบนโมดูลส่วนขยาย LCD เดียว
คุณสามารถใช้โมดูลส่วนขยายมากกว่าหนึ่งโมดูลต่อโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ
8851NR รองรับ 2 โมดูล โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861, 8865 และ 8865NR รองรับ 3 โมดูล ทั้งนี้ แต่ละโมดู
ลต้องเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานโมดูลส่วนขยายเสียงร่วมกับโมดูลส่วนขยาย
วิดโี อ นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถใช้โมดูลส่วนขยายวิดโี อกับโทรศัพท์เสียง หรือโมดูลส่วนขยายเสียงกับโทรศัพท์
วิดีโอ
คุณสมบัติการโทรส่วนใหญ่ใช้งานได้กับโมดูลส่วนขยายของคุณ และได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบจาก
Cisco Unified Communications Manager ถ้าคุณสมบัติสามารถใช้ได้บน Self Care Portal คุณจะสามารถเพิ่ม
คุณสมบัติให้กับโมดูลส่วนขยายของคุณได้
ขณะเพิ่มคุณสมบัติให้กับโมดูลส่วนขยาย โปรดอย่าลืมว่าปุ่มสายแต่ละปุ่มนั้นรองรับเพียงหนึ่งคุณสมบัติเท่านั้น
คุณไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติได้มากกว่าจำนวนปุ่มสายที่ตั้งโปรแกรมได้บนโมดูลส่วนขยาย
นอกจากนี้ โปรดทราบถึงโหมดสายขณะทำงานกับโมดูลส่วนขยายคีย์ ในโหมดสายแบบเซสชัน ปุ่มสายแรกบน
โมดูลส่วนขยายคือสาย 6 ของเทมเพลตโทรศัพท์ ในโหมดสายที่ปรับปรุง จะเป็นสาย 11 ขอมเทมเพลตโทรศัพท์
สายจะแสดงอักขระ 25 ตัวแรกเท่านั้น
ตารางที่ 20: ปุ่มสายที่พร้อมใช้งานในแต่ละโหมดเซสชัน

รุ่นของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

โมดูลส่วนขยายหน้าจอ LCD เดียว

โมดูลส่วนขยายหน้าจอ LCD คู่

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ
8851NR

โหมดสายเซสชัน: 77

โหมดสายเซสชัน: 61

โหมดสายที่ปรับปรุง: ไม่รองรับ

โหมดสายที่ปรับปรุง: 66

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861

โหมดสายเซสชัน: 113

โหมดสายเซสชัน: 89

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 และ
8865NR

โหมดสายที่ปรับปรุง: ไม่รองรับ

โหมดสายที่ปรับปรุง: 94
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โมดูลส่วนขยายคีย์
ภาพรวมการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

รูปท 17: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 ที่มีโมดูลสวนขยายคียโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 สามชุด

รูปที่ 18: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่มีโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สามชุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1
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โมดูลส่วนขยายคีย์
ปุ่มของโมดูลส่วนขยายคีย์

ปุ่มของโมดูลส่วนขยายคีย์
ภาพและตารางต่อไปนี้อธิบายถึงหน้าที่การทำงานและลักษณะของปุ่มต่างๆ บนโมดูลส่วนขยายคีย์
รูปที่ 19: ปุ่มของโมดูลส่วนขยายคีย์

ตารางที่ 21: ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของปุ่มของโมดูลส่วนขยายคีย์

หนาจอ LCD - แสดงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรด่วน (หรือชื่อหรือป้ายกำกับข้อความอื่นๆ)
เซอร์วิสของโทรศัพท์ คุณสมบัติของโทรศัพท์ หรือความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละปุ่ม
ไอคอนที่แสดงสถานะสายจะคล้าย (ทั้งรูปลักษณ์และการใช้งาน) กับไอคอนบนโทรศัพท์ที่ต่อกับ
โมดูลส่วนขยายคีย์
1

ปุ่มพร้อมไฟส่องสว่าง—ปุ่มคู่สาย แตละปุม หรือคู่ปุ่มจะตรงกับสายหนึ่งสาย ไฟที่ใต้แต่ละปุ่มแสดง
สถานะของแต่ละสายดังนี:้
•

ไฟดับ—สายใช้งานได้หรือมีการโทรที่เรียกเข้าในหน้าที่ไม่ได้เปิดใช้งาน

•

สีเขียวคงที่—สายมีการใช้งานโดยคุณ หรือคุณมีสายที่พักไว้

•

สีเขียวกะพริบ—โหมดสายที่ปรับปรุงเท่านั้น คุณมีสายที่พักไว้

•

สีแดงคงที่—สายมีการใช้งานโดยคนอื่น หรือมีคนอื่นกำลังพักสายที่เป็นสายร่วม

•

สีแดงกะพริบ—โหมดสายที่ปรับปรุงเท่านั้น มีคนอื่นกำลังพักสายที่เป็นสายร่วม

•

สีเหลืองคงที่— สายกำลังเรียกเข้า

•

สีเหลืองกะพริบ—โหมดสายที่ปรับปรุงเท่านั้น สายกำลังเรียกเข้า
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โมดูลส่วนขยายคีย์
โหมดคอลัมน์สำหรับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800

2

ปุมเพจ—2 ปุม ปุมสําหรับเพจ 1 มีปายชื่อเปน 1 และปุมสําหรับเพจ 2 มีปายชื่อเปน 2 ไฟในแตละปุม
แสดงสถานะของเพจดังนี:้
•

สีเขียวคงที่—กําลังแสดงเพจ

•

ไฟดับ—ไม่ได้แสดงเพจ

•

สีเหลืองคงที่—ไม่ได้แสดงเพจ โดยมีการโทรที่เตือนอยู่ในหน้านั้นอย่างน้อยหนึ่ง
รายการ

โหมดคอลัมน์สำหรับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco ซีรีส 8800
หากคุณใช้ โมดูลส่วนขยายคียข
์ องโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน
 8800 คุณจะสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้อยูใ
่ นโหมด
หนึง่ คอลัมน์หรือโหมดสองคอลัมน์ได้ ตัง้ ค่าโหมดจากส่วน Product Specific Configuration (การกำหนดค่าเฉพาะ
ตามผลิตภัณฑ์) ของ Cisco Unified Communications Manager Administration โหมดสองคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้น
สําหรับ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8800
โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco รุน 8865 ไม่สนับสนุนโหมดสองคอลัมน์

หมายเหตุ

หากป้ายนั้นยาวกว่าพื้นที่หน้าจอทั้งในโหมดหนึ่งหรือสองคอลัมน์ ข้อความจะประกอบด้วยจุดไข่ปลา (…)
โหมดหนึ่งคอลัมน์
ในโหมดหนึ่งคอลัมน์ แต่ละแถวในการแสดงผลจะตรงกับหนึ่งสาย โดยสามารถเข้าถึงได้โดยปุ่มด้านซ้ายหรือ
ด้านขวา ในการกำหนดค่าแบบนี้ โมดูลขยายคีย์จะแสดง 9 สายในเพจ 1 และ 9 สายบนเพจ 2
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โมดูลสวนขยายคีย
โหมดคอลัมน์สำหรับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800

รูปท 20: โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 ในโหมดหนึ่งคอลัมน์

โหมดสองคอลัมน์
ในโหมดสองคอลัมน์ แต่ละปุ่มทางซ้ายและขวาของหน้าจอจะเป็นสายที่ต่างกัน ในการกำหนดค่าแบบนี้ โมดูลข
ยายคีย์จะแสดง 18 สายในเพจ 1 และ 18 สายบนเพจ 2
รูปท่ 21: โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8800 ในโหมดสองคอลัมน์

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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โมดูลส่วนขยายคีย์
การกำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคีย์บน Cisco Unified Communications Manager

การกําหนดคาโมดูลสวนขยายคียบน Cisco Unified
Communications Manager
โมดูลส่วนขยายคีย์ได้รับการสนับสนุนโดย Cisco Unified Communications Manager ในเวอร์ชันส่วนใหญ่

การตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์ใน Cisco Unified Communications Manager
โมดูลส่วนขยายจะสามารถเปิดใช้งานได้จากพื้นที่ Expansion Module Information (ข้อมูลโมดูลส่วนขยาย)
ของหนา Phone Configuration (การกำหนดค่าโทรศัพท์) ใน Cisco Unified Communications Manager หากคุณ
กำหนดค่าโมดูลส่วนขยายไม่ถก
ู ต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึน
้ บนโทรศัพท์ คุณไม่สามารถกำหนด
ค่าโทรศัพท์สำหรับโมดูล LCD คู แล้วติดตัง้ โมดูล LCD เดีย
่ วได แตทง้ั นี้ ตัวเลือกโมดูลส่วนขยายนัน
้ ก็ไม่ได้ถาวร
คุณสามารถกำหนดค่าโมดูลอื่นได้หากความต้องการเปลี่ยนแปลงไป
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เปิดใช้งานการเจรจาการใช้พลังงานทั้งบนสวิตซ์และบนโทรศัพท์ วิธีนี้ช่วยให้
แน่ใจว่าโมดูลส่วนขยายจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใน Cisco Unified Communications Manager Administration ใหเลือก อุปกรณ > โทรศัพท
หนาตาง Find and List Phones (ค้นหาและแสดงรายการโทรศัพท์) จะปรากฏขึ้น คุณสามารถค้นหาโทรศัพท์
อย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ขั้นตอน 2

เลือกและป้อนเกณฑ์การค้นหา แล้วคลิก คนหา
หน้าต่างค้นหาและแสดงรายการโทรศัพท์จะปรากฏขึน
้ พร้อมรายการโทรศัพท์ทต
่ี รงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ

ขั้นตอน 3

คลิกทีโ่ ทรศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการกำหนดค่าสำหรับโมดูลส่วนขยายคียข
์ องโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรส
ี  8800 หนาตาง
Phone Configuration (การกำหนดค่าโทรศัพท์) จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอน 4

หากคุณมีโมดูลส่วนขยายที่มีหน้าจอ LCD เดียว ให้เลื่อนลงไปยังพื้นที่ Product Specific Configuration (การ
กำหนดค่าเฉพาะตามผลิตภัณฑ์) เปิดใช้งาน One Column Display (หน้าจอแบบหนึง่ คอลัมน์) สําหรับฟิลด KEM
สำหรับโหมดหนึ่งคอลัมน์ หรือปิดใช้งานฟิลต์สำหรับโหมดสองคอลัมน์

ขั้นตอน 5

เลื่อนลงไปยังส่วน Expansion Module Information (ข้อมูลโมดูลส่วนขยาย) เลือกโมดูลส่วนขยายที่เหมาะสม
สําหรับฟิลด โมดูล 1
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ตัวเลือกอาจประกอบด้วย:
• CP-8800-Video 28 Button Key Expansion Module
• CP-8800-Audio 28 Button Key Expansion Module
• BEKEM 36-Button Line Expansion Module

ขั้นตอน 6

(ทางเลือก) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ คุณจะสามารถเพิ่มโมดูลส่วนขยายเพิ่มเติมได้ ทำขั้นตอนที่แล้วซ้ำ
สำหรับโมดูล 2 และโมดูล 3

ขั้นตอน 7

คลิก บันทึก

ขั้นตอน 8

เลือก Apply Config (นำการกำหนดค่าไปใช้)
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โมดูลส่วนขยายคีย์
ภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง

ขั้นตอน 9

เริ่มต้นการทำงานของโทรศัพท์ใหม่

ภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง
คุณสามารถปรับแต่งโทรศัพท์ IP ของ Cisco ด้วยภาพพื้นหลังหรือรูปพื้นหลังได้ รูปพื้นหลังที่กำหนดเองเป็นวิธี
ทีย
่ อดนิยมในการแสดงโลโก้หรือภาพขององค์กร และองค์กรจำนวนมากใช้ภาพเหล่านีท
้ ำให้โทรศัพท์ของพวก
เขาโดดเด่น
โทรศัพท์จะวิเคราะห์สข
ี องรูปพืน
้ หลังของคุณและเปลีย
่ นสีของแบบอักษรและไอคอนของคุณเพือ
่ ให้สามารถอ่าน
ได ถ้ารูปพื้นหลังของคุณมืด โทรศัพท์จะเปลี่ยนแบบอักษรและไอคอนเป็นสีขาว ถ้ารูปพื้นหลังของคุณสว่าง
โทรศัพท์จะแสดงแบบอักษรและไอคอนเป็นสีดำ
แต่คุณควรเลือกภาพเรียบง่าย เชน สีหรือลวดลายที่ชัดเจนสำหรับภาพพื้นหลังของคุณ และคุณควรหลีกเลี่ยง
ภาพที่มีความคมชัดสูง
คุณเพิ่มรูปพื้นหลังที่กำหนดเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี:้
• ใชไฟลรายการ
• การใช้โปรไฟล์โทรศัพท์ทั่วไป
ถ้าคุณต้องการให้ผใ
ู้ ช้สามารถเลือกรูปภาพของคุณจากรูปพืน
้ หลังต่างๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ
่ นโทรศัพท์ แล้วแก้ไขไฟล์รายการ
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะผลักรูปภาพไปที่โทรศัพท์ จากนั้นสร้างหรือแก้ไขโปรไฟล์โทรศัพท์ทั่วไปที่มีอยู่
ไม่ว่าคุณเลือกใช้วิธีใด โปรดทราบดังต่อไปนี:้
• ภาพของคุณจะต้องอยูใ
่ นรูปแบบ PNG และภาพขนาดเต็มต้องไม่เกิน 800 พิกเซลคูณ 480 พิกเซล ภาพขนาด
ย่อมีขนาด 139 พิกเซล (ความกว้าง) คูณ 109 พิกเซล (ความสูง)
• อัปโหลดรูปภาพและไฟล์รายการไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ TFTP ของคุณ ไดเร็กทอรีคอ
ื Desktops/800x400 รีสตาร์ท
เซิร์ฟเวอร์หลังจากการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
• ถ้าคุณแก้ไขโปรไฟล์โทรศัพท์ทั่วไปของคุณแล้ว ให้เพิ่มรูปภาพใหม่ไปยังฟิลด์ภาพพื้นหลังในรูปแบบ
mylogo.png ถ้าคุณไม่ตอ
้ งการให้ผใ
ู้ ช้เลือกรูปพืน
้ หลังของตนเอง ให้ยกเลิกการเลือกเปิดใช้งานการเข้าถึง
ของผูใ
้ ช้ไปยังการตัง้ ค่าภาพพืน
้ หลังของโทรศัพท์ บันทึกและใช้โปรไฟล์โทรศัพท์ รีสตาร์ทโทรศัพท์เพือ
่ ให้
การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารูปพื้นหลังด้วยตนเอง โปรดดูเอกสารต่อไปนี:้
• วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของรูปพื้นหลังที่กำหนดเองของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800
(https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/white-paper-c11-740036.pdf
• บท "เสียงกริ่งโทรศัพท์และภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง" คู่มือการกำหนดค่าคุณสมบัติสำหรับ Cisco Unified
Communications Manager สําหรับ Cisco Unified Communications Manager รุน 12.0(1) หรือใหม่กว่า
• บท “การตั้งค่า” ใน คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800

เชื่อมต่อโมดูลส่วนขยายคีย์กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco
หากคุณต้องการติดตั้งโมดูลส่วนขยายมากกว่าหนึ่งโมดูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7-9 เพื่อเชื่อมต่อโมดูลส่วนขยาย
อื่นๆ เข้าด้วยกัน
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โมดูลสวนขยายคีย
เชื่อมต่อโมดูลส่วนขยายคีย์กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดปลั๊กสายอีเทอร์เน็ตออกจากโทรศัพท์

ขั้นตอน 2

ถอดขาตั้งออกจากโทรศัพท์หากติดตั้งอยู่

ขั้นตอน 3

หาตำแหน่งฝาครอบตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ด้านข้างของโทรศัพท์
ตำแหน่งแสดงอยู่ในแผนภาพนี้

ขั้นตอน 4

ถอดฝาครอบตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสองชิ้น ตามที่แสดงในแผนภาพ

ข้อควร
ระวัง

ขั้นตอน 5

ช่องนั้นออกแบบไว้สำหรับขั้วต่อสไปน์เท่านั้น การใส่วัตถุอื่นจะทำให้โทรศัพท์เสียหายอย่างถาวร

วางโทรศัพท์โดยหันด้านหน้าของโทรศัพท์ขึ้น

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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โมดูลสวนขยายคีย
เชื่อมต่อโมดูลส่วนขยายคีย์กับโทรศัพท์ IP ของ Cisco

ขั้นตอน 6

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของขั้วต่อสไปน์ของโมดูลส่วนขยายคีย์เข้ากับตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมบนโทรศัพท์ IP
ของ Cisco
a) ปรับตำแหน่งขั้วต่อสไปน์กับพอร์ตของตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ ติดตั้งตัวเชื่อมต่อตามแนวที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

b) กดขั้วต่อสไปน์ให้แน่นลงบนโทรศัพท์
แผนภาพนี้แสดงขั้วต่อสไปน์

แผนภาพนี้แสดงการติดตั้งขั้วต่อสไปน์

ขั้นตอน 7

เชื่อมต่อปลายอีกด้านของขั้วต่อสไปน์เข้ากับโมดูลส่วนขยายคีย์ตามที่แสดงในแผนภาพ
a) ปรับตำแหน่งของขั้วต่อสไปน์กับพอร์ตตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของโมดูลส่วนขยายคีย์
b) กดโมดูลส่วนขยายคีย์ให้แน่นลงบนขั้วต่อสไปน์

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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โมดูลสวนขยายคีย
เชื่อมตอโมดูลสวนขยายคียกับโทรศัพท IP ของ Cisco

ขั้นตอน 8

(ทางเลือก) ใช้ขว
้ั ต่อสไปน์ของโมดูลส่วนขยายคียท
์ ส
่ี องเพือ
่ เชือ
่ มต่อโมดูลส่วนขยายทีส
่ องเข้ากับโมดูลส่วนขยาย
คียแรก

ขั้นตอน 9

(ทางเลือก) ใช้ขว
้ั ต่อสไปน์ของโมดูลส่วนขยายคียท
์ ส
่ี ามเพือ
่ เชือ
่ มต่อโมดูลส่วนขยายทีส
่ ามเข้ากับโมดูลส่วนขยาย
คีย์ที่สอง

ขั้นตอน 10

ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูลงบนโทรศัพท์
ขัน
้ ตอนนีม
้ เี พือ
่ ให้มน
่ั ใจว่าโทรศัพท์และโมดูลส่วนขยายคียจ
์ ะเชือ
่ มต่อกันอยูต
่ ลอดเวลา แผนภาพนีแ
้ สดงตำแหน่ง
ของรูสกรูบนโทรศัพท์และโมดูลส่วนขยายคีย์หนึ่งโมดูล
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โมดูลส่วนขยายคีย์
กำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคีย์บนโทรศัพท์

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดสกรูเข้าโทรศัพท์จนสุดและขันให้แน่น

ถ้าคุณทำสกรูหาย โทรศัพท์จะใช้สกรูขนาดมาตรฐาน M3 0.5 x 5.0 มม.
ขั้นตอน 11

(ทางเลือก) ติดตัง้ ขาตัง้ บนโทรศัพท์และบนโมดูลส่วนขยายคีย์ และปรับขาตัง้ ทัง้ สองเพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์วางอยูบ
่ นพืน
้
ผิวทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอน 12

เสียบปลั๊กสายอีเทอร์เน็ตเข้าโทรศัพท์

กำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคีย์บนโทรศัพท์
หลังจากทีผ
่ ด
ู้ แ
ู ลระบบของคุณได้กำหนดค่าโมดูลส่วนขยายคียข
์ องคุณแล้ว คุณจะสามารถตัง้ ค่าและปรับแต่งค่า
ได้จากโทรศัพท์ของคุณ

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง
ผู้ดูแลระบบของคุณอาจอนุญาตให้เปลี่ยนคุณเปลี่ยนรูปพื้นหลังหรือภาพพื้นหลังของโทรศัพท์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งค่า > รูปพื้นหลัง

ขั้นตอน 3

เลือกตัวเลือกรูปพื้นหลังและดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี:้
• กด พรีวิว เพื่อดูรูปพื้นหลังบนหน้าจอโทรศัพท์
• กด ตั้งคา เพื่อใช้รูปพื้นหลังกับโทรศัพท์
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โมดูลส่วนขยายคีย์
ปรับความสว่างหน้าจอของโมดูลส่วนขยายคีย์

ขั้นตอน 4

กด ออก

ปรับความสว่างหน้าจอของโมดูลส่วนขยายคีย์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งค่า > ความสวาง > ความสวาง - โมดูลส่วนขยายคีย์ x โดยที่ x คือหมายเลขของโมดูลส่วนขยายคีย์

ขั้นตอน 3

กดปุ่มขวาบนแป้นลูกศรเพื่อเพิ่มความสว่าง กดปุ่มซ้ายบนแป้นลูกศรเพื่อลดความสว่าง

ขั้นตอน 4

กด บันทึก

โทรออกในโมดูลส่วนขยายคีย์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุ่มสายในโมดูลส่วนขยายคีย์

ขั้นตอน 2

กดหมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอน 3

ยกหูโทรศัพท์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาของโมดูลส่วนขยายคีย์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เปด CLI

ขั้นตอน 2

ป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่โหมดดีบัก:
debugsh

ขั้นตอน 3

ปอน ? เพื่อดูคำสั่งและตัวเลือกที่มีทั้งหมด

ขั้นตอน 4

ใช้คำสั่งและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

ขั้นตอน 5

ในการออกจากโหมดดีบัก ใหกด Ctrl-C
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โมดูลส่วนขยายคีย์
เข้าถึงการตั้งค่าโมดูลส่วนขยายคีย์

เขาถึงการตั้งคาโมดูลสวนขยายคีย
หลังจากติดตั้งโมดูลส่วนขยายคีย์อย่างน้อยหนึ่งชุดบนโทรศัพท์ และกำหนดค่าโมดูลใน Cisco Unified
Communications Manager Administration แลว โทรศัพท์จะรู้จักโมดูลส่วนขยายคีย์โดยอัตโนมัติ
เมื่อต่อโมดูลส่วนขยายคีย์หลายชุด จะมีการกำหนดเลขที่ตามลำดับที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ดังนี:้
• โมดูลส่วนขยายคีย์ 1 เป็นโมดูลส่วนขยายที่อยู่ใกล้กับโทรศัพท์มากที่สุด
• โมดูลส่วนขยายคีย์ 2 เป็นโมดูลส่วนขยายที่อยู่ตรงกลาง
• โมดูลส่วนขยายคีย์ 3 เป็นโมดูลส่วนขยายที่อยู่ห่างจากโทรศัพท์ไปทางขวามากที่สุด
คุณสามารถเลือกโมดูลส่วนขยายคีย์ แล้วเลือกซอฟต์คีย์ได้หนึ่งรายการต่อไปนี:้
• ออก: กลับไปยังเมนูแอปพลิเคชัน
• รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลส่วนขยายคีย์ที่เลือก
• ตัง้ คา: ให้คณ
ุ สามารถกำหนดค่าความสว่างของโมดูลส่วนขยายคียท
์ เ่ี ลือก การตัง้ ค่าความสว่างยังสามารถ
ทำได้โดยใช้เมนูการกำหนดลักษณะในโทรศัพท์
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพท์ ใหกด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด อุปกรณ์เสริม
โมดูลส่วนขยายคีย์ที่ติดตั้งและกำหนดค่าอย่างเหมาะสมทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายการอุปกรณ์เสริม

รีเซ็ตหน้าจอ LCD เดี่ยวของโมดูลส่วนขยายคีย์
หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคกับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 คุณสามารถรี
เซ็ตโมดูลกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รีสตาร์ทโมดูลส่วนขยายคีย์โดยการถอดแหล่งจ่ายไฟ รอสองสามวินาที แล้วเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกลับเข้าอีก
ครั้ง

ขั้นตอน 2

ขณะที่โมดูลส่วนขยายเปิดขึ้น ใหกด เพจ 1 คางไว เมื่อหน้าจอ LCD เปลี่ยนเป็นสีขาว ใหกด เพจ 1 ค้างไว้อีก
อย่างน้อยหนึ่งวินาที

ขั้นตอน 3

ปลอย Page 1 LED เปลี่ยนเป็นสีแดง

ขั้นตอน 4

กด เพจ 2 ทันทีแล้วกด เพจ 2 ต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งวินาที

ขั้นตอน 5

ปลอย Page 2 LED เปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ขั้นตอน 6

กดสาย 5, 14, 1, 18, 10 และ 9 ตามลำดับ
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โมดูลส่วนขยายคีย์
รีเซ็ตหน้าจอ LCD คู่ของโมดูลส่วนขยายคีย์

หนาจอ LCD เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ไอคอนหมุนจะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอ
โมดูลส่วนขยายคีย์ได้รีเซ็ตแล้ว

รีเซ็ตหน้าจอ LCD คู่ของโมดูลส่วนขยายคีย์
หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคกับหน้าจอ LCD คูข
่ องโมดูลส่วนขยายคีย์ คุณสามารถรีเซ็ตโมดูลกลับไปเป็นการ
ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ การดำเนินการนี้ใช้ได้กับโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8865
และโมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851/8861 เท่านั้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เริ่มต้นการทำงานโมดูลใหม่โดยการถอดการเชื่อมต่อโมดูล แล้วเชื่อมต่อโมดูลเข้ากับโทรศัพท์อีกครั้ง

ขั้นตอน 2

เมื่อโมดูลเปิดขึ้น ให้กดปุ่มเพจทั้งสองจนกว่าปุ่มสาย 7 ปุ่มแรกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ข้อมูลพลังงานของโมดูลส่วนขยายคีย์
หากคุณใช้โมดูลส่วนขยายคีย์กับโทรศัพท์ โดยส่วนใหญ่ Power over Ethernet (PoE) ก็จะเพียงพอในการให้
พลังงานโมดูลส่วนขยาย แตทั้งนี้ จำเป็นต้องใช้ Power Cube สําหรับ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ
Cisco รุน 8851/8861 หรือ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8865 ที่รองรับโดย 802.3af PoE
นอกจากนีย
้ งั จำเป็นต้องใช้ Power Cube สำหรับในการชาร์จสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขณะเชือ
่ มต่อกับโมดูลส่วน
ขยาย
โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8800 การใช้พลังงาน
48V DC, 5W ต่อโมดูลส่วนขยายคีย์
การใช้พลังงานของ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลส่วนขยายคีย์ของ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865
48V DC, 3.5W ต่อโมดูลส่วนขยายคีย์
รูปแบบพลังงานของ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8800, โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์
IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลส่วนขยายคีย์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8865
คุณสามารถใช้โมดูลส่วนขยายมากกว่าหนึ่งโมดูลต่อโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ตารางความเข้ากันได้ของแหล่งจ่ายไฟ
หากคุณชาร์จสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต USB ด้านข้างจะดึงไฟสูงสุด 500mA/2.5W
ตารางที่ 22: ตารางความเข้ากันได้ของแหล่งจ่ายไฟ

การกำหนดค่า

802.3af Power over Ethernet
(PoE)

8851 และโมดูลส่วนขยาย 1 ชุด มี

802.3at PoE

Power Cube 4 ของโทรศัพท IP
ของ Cisco

มี

มี
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โมดูลสวนขยายคีย
ข้อมูลพลังงานของโมดูลส่วนขยายคีย์

การกำหนดค่า

802.3af Power over Ethernet
(PoE)

8851 และโมดูลส่วนขยาย 2 ชุด ไม่มี

802.3at PoE

Power Cube 4 ของโทรศัพท IP
ของ Cisco

ไม่มี

มี

ดูหมายเหตุที่สาม
8861 และโมดูลส่วนขยาย 1 ชุด ไม่มี

มี

มี

8861 และโมดูลส่วนขยาย 2 ชุด ไม่มี

มี

มี

ดูหมายเหตุที่หนึ่ง
8861 และโมดูลส่วนขยาย 3 ชุด ไม่มี

มี

มี

ดูหมายเหตุที่หนึ่ง
8865 และโมดูลส่วนขยาย 1 ชุด ไม่มี

มี

มี

8865 และโมดูลส่วนขยาย 2 ชุด ไม่มี

มี

มี

ดูหมายเหตุที่สอง
8865 และโมดูลส่วนขยาย 3 ชุด ไม่มี

มี

มี

ดูหมายเหตุที่สอง

หมายเหตุ

โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อมูลต่อไปนี:้
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 8861 ทีใ
่ ช 802.3at PoE: ระบบจะไม่สนับสนุนคุณสมบัตก
ิ ารชาร์จแบบเร็วที่ USB
ด้านหลังเมื่อใช้งานโมดูลส่วนขยายมากกว่าหนึ่งชุด
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 8865: คุณสมบัตก
ิ ารชาร์จแบบเร็วที่ USB ด้านหลังจำเป็นต้องใช้ Cisco Universal
PoE (UPoE) เมื่อเชื่อมต่อโมดูลส่วนขยายมากกว่าหนึ่งชุด
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 ที่มีโมดูลส่วนขยาย 2 ชุด: สนับสนุน 802.3at PoE เฉพาะกับฮาร์ดแวร์ v08
หรือใหม่กว่าเท่านั้น คุณสามารถค้นหาข้อมูลรุ่นของโทรศัพท์ได้ที่ด้านหลังส่วนล่างของโทรศัพท์ โดยเปน
ส่วนหนึง่ ของป้าย TAN และ PID นอกจากนีย
้ งั สามารถดูขอ
้ มูลรุน
่ ได้ทบ
่ี รรจุภณ
ั ฑ์ของโทรศัพท์แต่ละเครือ
่ ง
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บทที่

4

ชุดยึดกับผนัง
• ชุดยึดกับผนัง, ในหนาที่ 65
• องค์ประกอบชุดยึดกับผนัง, ในหนาที่ 66
• ติดตั้งชุดยึดกับผนังสำรอง, ในหนาที่ 71
• ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง, ในหนาที่ 78
• ปรับที่วางหูโทรศัพท์บนโทรศัพท์, ในหนาที่ 79

ชุดยึดกับผนัง
ชุดยึดกับผนังแต่ละชุดนัน
้ ใช้ได้กบ
ั รุน
่ โทรศัพท์ของคุณรุน
่ เดียว และไม่สามารถใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ อืน
่ ได้ หากคุณ
วางแผนที่จะติดตั้งโทรศัพท์ไว้บนผนัง ให้ซื้อชุดยึดกับผนึงสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ
สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูแผ่นข้อมูลของรุ่นโทรศัพท์ คุณสามารถดูแผ่นข้อมูล
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html คุณสามารถดูแผ่นข้อมูลโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรส
ี  7800
ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html
เมือ
่ ต้องการตรวจสอบว่าคุณมีโทรศัพท์รน
ุ่ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
แสดงรุ่นโทรศัพท์ของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุน
่

ตารางที่ 23: ชุดยึดกับผนัง

โทรศัพท IP ของ Cisco

ชุดยึดกับผนังของ Cisco

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน
7811

หมายเหตุ

(CP-7811-WMK=)
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7821 และ ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส
7841
7800
(CP-7800-WMK=)
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7861

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน
7861
(CP-7861-WMK=)
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โทรศัพท IP ของ Cisco

ชุดยึดกับผนังของ Cisco

หมายเหตุ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811 และ ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส
8841
8800
(CP-8800-WMK)
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851,
8851NR และ 8861

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส ไม่สามารถใช้ชด
ุ ยึดกับผนังนีก
้ บ
ั โมดู
8800
ลส่วนขยายคีย์
(CP-8800-WMK)
ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส ชุดยึดกับผนังนี้มีไว้สำหรับโทรศัพท์
8800 พร้อมโมดูลส่วนขยายคีย์แบบ 28 คีย แบบเดี่ยว
IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR และ
(ล็อคได)
8861 ทีม
่ าพร้อมกับโมดูลส่วนขยายคีย์
โดยสามารถล็อคได้
(CP-8800-A-KEM-WMK)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845,
8865 และ 8865NR

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส ชุดยึดกับผนังนี้มีไว้สำหรับโทรศัพท์
8800 Video
IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ
8865NR เทานั้น ชุดยึดกับผนัง
(CP-8800-VIDEO-WMK=)
สามารถล็อคได้ แต่จะไม่สามารถ
ใช้ได้กับโมดูลส่วนขยายคีย์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1

องค์ประกอบชุดยึดกับผนัง
คุณสามารถติดตั้งชุดยึดกับผนังเข้ากับพื้นผิวโดยส่วนใหญ่ รวมถึงคอนกรีต อิฐ หรือพื้นผิวแข็งแบบอื่นๆ ทั้งนี้
อุปกรณ์ในชุดยึดกับผนังนัน
้ มีไว้ใช้งานกับผนังแห้งเท่านัน
้ หากคุณยึดโทรศัพท์เข้ากับพืน
้ ผิวชนิดอืน
่ ๆ ให้จด
ั หา
สกรูและหมุดยึดตามความเหมาะสม
ตรวจสอบว่าคุณมีส่วนประกอบที่ถูกต้องก่อนดำเนินการติดตั้งชุด ใช้ตารางและแผนภาพสำหรับโทรศัพท์แต่ละ
รุ่นเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในชุดยึดกับผนังของคุณ
ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 7811
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ M4 x 25 มม. 4 ตัว

B

หมุดยึด 4 ตัว

C

สกรูเจาะรู M3 x 7 มม. 2 ตัว

D

โครงยึดผนัง 1 ชุด

E

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 200 มม. 1 สาย
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รูปท่ 22: ส่วนประกอบของชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 7811

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ M8-18 x 1.25 นิ้ว 4 ตัว

B

หมุดยึด 4 ตัว

C

สกรูแมชชีน M2.5 x 6 มม. 2 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 6 นิ้ว 1 สาย

รูปท่ 23: ส่วนประกอบของชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 7861
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ M4 x 25 มม. 4 ตัว
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รายการ

ส่วนประกอบ

B

หมุดยึด 4 ตัว

C

สกรูเจาะรู M3 x 7 มม. 2 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 200 มม. 1 สาย

รูปท่ 24: ส่วนประกอบของชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 7861

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ #8-18 x 1.25 นิ้ว 4 ตัว

B

หมุดยึด 4 ตัว

C

สกรูเจาะรู K30 x 8 มม. 2 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 6 นิ้ว 1 สาย

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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รูปท 25: สวนประกอบของชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พร้อมโมดูลส่วนขยายคีย์แบบ 28 คีย แบบเดี่ยว
(ล็อคได)
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ #8-18 x 1.25 นิ้ว 6 ตัว

B

หมุดยึด 6 ตัว

C

สกรูเจาะรู K30 x 8 มม. 3 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 6 นิ้ว 1 สาย

G

คีย 1 ตัว หากโครงยึดรวมอยู่ในล็อคเสริม

รูปท่ 26: ส่วนประกอบของชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พร้อมโมดูลส่วนขยายคีย์แบบ 28 คีย แบบเดี่ยว
(ล็อคได)
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ชุดยึดกับผนัง
องคประกอบชุดยึดกับผนัง

ชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พรอมโมดูลสวนขยายคียแบบ 36 คีย แบบเดี่ยว
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ #8-18 x 1.25 นิ้ว 6 ตัว

B

หมุดยึด 6 ตัว

C

สกรูเจาะรู K30 x 8 มม. 3 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 6 นิ้ว 1 สาย

รูปท่ 27: ส่วนประกอบของชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พร้อมโมดูลส่วนขยายคีย์แบบ 36 คีย แบบเดี่ยว

ชุดยึดกับผนังสำรองสำหรับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 Video
รายการ

ส่วนประกอบ

A

สกรูหัวฟิลิปส์ #10-12 x 1 นิ้ว 4 ตัว พรอมกับ

B

หมุดยึด 4 ตัว

C

สกรูแมชชีน #4-40 x 1/4 นิ้ว 2 ตัว

D

โครงยึดโทรศัพท์ 1 ชุด

E

โครงยึดผนัง 1 ชุด

F

สายอีเทอร์เน็ต 6 นิ้ว 1 สาย

G

คีย 1 ตัว หากโครงยึดรวมอยู่ในล็อคเสริม

H

สกรูโลหะแผ่น 1 ตัว (ไม่ได้แสดงไว้)

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งชุดยึดกับผนังสำรอง

รูปท 28: สวนประกอบของชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 Video

ติดตั้งชุดยึดกับผนังสำรอง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อ Ethernet พร้อมอยู่ใกล้ๆ ก่อนติดตั้งชุดยึดกับผนัง หากโทรศัพท์บังตัวเชื่อม
ตอ จะต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อฝังเข้าไปในผนัง
ดำเนินการติดตั้งตามลำดับต่อไปนี:้
• ติดตั้งโครงยึดผนังเข้ากับผนัง
• ติดตั้งโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์
• ติดตั้งสายเคเบิลเข้ากับโทรศัพท์
• ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง

ติดตั้งโครงยึดผนังเข้ากับผนัง
ชุดยึดกับผนังแต่ละชุดจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนัน
้ โปรดดูตว
ั อย่างทีเ่ หมาะสมขณะติดตัง้ โครงยึดเข้ากับ
ผนัง
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
จัดหาหนึ่งรายการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี:้
• ไขควงฟิลิปส #2
• เครื่องวัดระดับน้ำ
• ดินสอ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถือโครงยึดแนบกับผนัง โดยให้ลูกศรชี้ขึ้น

ขั้นตอน 2

ใช้ไม้วัดระดับเพื่อให้มั่นใจว่าโครงยึดนั้นได้ระดับ

ขั้นตอน 3

ใช้ดินสอทำเครื่องหมายตำแหน่งรูของสกรู

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโครงยึดผนังเข้ากับผนัง

ขั้นตอน 4

วางหมุดยึดไวกึ่งกลางเครื่องหมายดินสอ แลวใชไขควงหัวฟิลิปส #2 กดหมุดยึดเขากับผนัง ขันหมุดยึดตามเข็ม
นาฬิกาเข้าผนังจนกว่าจะแนบชิดกับผนัง

ขั้นตอน 5

ใช้สกรูที่มีมาให้และไขควงหัวฟิลิปส์ #2 ติดตั้งโครงยึดเข้ากับผนังโดยผ่านทางหมุดยึด

ตัวอย่างของโครงยึดผนังที่เชื่อมต่อกับผนัง
แผนภาพต่อไปนี้แสดงการติดตั้งโครงยึดผนังของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 เข้ากับ
ผนัง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงการติดตั้งโครงยึดผนังของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พร้อมโมดูลส่วน
ขยายคีย์เข้ากับผนัง

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโครงยึดผนังเข้ากับผนัง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ในการติดตั้งโครงยึดผนังของโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8845
และ 8865 เข้ากับผนัง

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์

ติดตั้งโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ โทรศัพท์ไว้บนผนัง ให้ตด
ิ ตัง้ โครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์กอ
่ น โครงยึดโทรศัพท์จะเชือ
่ ม
ต่อโทรศัพท์กับโครงยึดผนัง และเป็นส่วนรับน้ำหนักของโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงยึดโทรศัพท์ติดตั้ง
อยู่บนโทรศัพท์อย่างแน่นหนาดี เนื่องจากโทรศัพท์แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดดูตัวอย่างที่เหมาะสม
สำหรับคำแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
หาไขควงฟิลิปส #1

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
74

ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ต่อสายหูโทรศัพท์หรือสายชุดหูฟังไว้ แต่ถอดสายอื่นๆ ออกจากฐานโทรศัพท์

ขั้นตอน 2

ติดตั้งโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์ เสียบแถบบนโครงยึดเข้ากับแถบยึดที่ด้านหลังของโทรศัพท์

ขั้นตอน 3

ใช้ไขควงหัวฟิลิปส์ #1 เพื่อขันโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์ด้วยสกรูเจาะรูหรือสกรูแมชชีน

ตัวอย่างของโครงยึดโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
แผนภาพต่อไปนีแ
้ สดงวิธเี ชือ
่ มต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรส
ี  7800 และ 8800 เข้ากับโครงยึดโทรศัพท์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8845 และ 8865 เข้ากับโครงยึดโทรศัพท์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ที่มีโมดู
ลส่วนขยายคีย์

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งสายเคเบิลเข้ากับโทรศัพท์

ติดตั้งสายเคเบิลเข้ากับโทรศัพท์
ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์ก่อนติดตั้งโทรศัพท์ไว้บนผนัง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ต่อสายอีเทอร์เน็ตกับพอร์ตเครือข่าย 10/100/1000 SW และกับแจ็คบนผนัง

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ต่อสายเข้ากับพอร์ต (การเข้าถึงคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร 10/100/1000

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เสียบสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ และวางสายลงในคลิปถัดจากพอร์ตคอมพิวเตอร์

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) หากสายสิ้นสุดอยู่ภายในโครงยึดกับผนัง ให้เชื่อมต่อสายเข้ากับแจ็ค

ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง
หลังจากคุณติดตั้งโครงยึดผนังเข้ากับผนังแล้ว ให้ติดตั้งโทรศัพท์ที่มีโครงยึดโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ติดตั้งเข้ากับโครงยึดผนังแน่นหนาดี เนื่องจากโทรศัพท์แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกัน
เล็กนอย โปรดดูตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับคำแนะนำ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียบแถบที่ด้านบนของโครงยึดผนังเข้ากับช่องในโครงยึดโทรศัพท์
สามารถจัดตำแหน่งสายเคเบิลที่ยื่นออกมาภายนอกโครงยึดไว้ในช่องเปิดที่ด้านล่างของโครงยึด โดยวางสาย
เคเบิลหนึ่งสายต่อหนึ่งช่องเปิด

ขั้นตอน 2

กดโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนังให้แน่น แล้วเลื่อนโทรศัพท์ลง แถบในโครงยึดจะส่งเสียงคลิกเข้าตำแหน่ง

ตัวอย่างของโทรศัพท์ IP ของ Cisco ที่เชื่อมต่อกับโครงยึดผนัง
แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 เข้ากับโครงยึดผนัง

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco รุน 8845 และ 8865 เข้ากับโครงยึดผนัง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 พร้อมโมดูลส่วนขยายคีย์เข้ากับ
โครงยึดผนัง

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
77

ชุดยึดกับผนัง
ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง

ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับโครงยึดผนัง
โครงยึดผนังมีแถบสองแถบสำหรับล็อคโครงยึดเข้ากับแผ่นยึดโทรศัพท์ ต้องปลดแถบเหล่านี้ก่อนถอดโทรศัพท์
ออกจากชุดยึดกับผนัง เนื่องจากโทรศัพท์แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดดูตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับคำ
แนะนำ
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
หาไขควงหัวฟิลิปส์สองชิ้น หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันอื่นๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือ 3/16 นิ้ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียบไขควงหรืออุปกรณ์อื่นลงในรูด้านซ้ายและขวาในแผ่นยึดโทรศัพท์ โดยเสียบลงลึกประมาณ 3/4 นิ้ว หรือ
2 เซนติเมตร

ขั้นตอน 2

กดลงให้แน่นเพื่อปลดแถบออก

ขั้นตอน 3

ยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อปลดโทรศัพท์ออกจากโครงยึดผนัง แล้วดึงโทรศัพท์เข้าหาตัวคุณ

ตัวอย่างการปลดแถบล็อค
แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีปลดแถบล็อคบนโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ปรับที่วางหูโทรศัพท์บนโทรศัพท์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีปลดแถบล็อคบนโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ที่เชื่อมต่อกับโมดูลส่วน
ขยายคีย์

ปรับที่วางหูโทรศัพท์บนโทรศัพท์
โทรศัพท IP ของ Cisco แต่ละเครื่องมาพร้อมกับแถบที่ถอดออกได้ขนาดเล็กโดยอยู่ในแคร่ของโทรศัพท์ แถบนี้
เป็นตัวระบุวธ
ิ ก
ี ารวางหูโทรศัพท์ไว้ในแคร่ ถ้าโทรศัพท์ของคุณติดตัง้ อยูบ
่ นผนังหรือถ้าหูโทรศัพท์เลือ
่ นออกจาก
แคร่ง่ายเกินไป คุณอาจต้องปรับวิธีวางหูโทรศัพท์ไว้บนแถบนี้
ก่อนเริ่มต้นภารกิจ
หาเหรียญหรือวัตถุในลักษณะคล้ายกันที่มีความหนาประมาณ 1.75 มม. หรือ 0.069 นิ้ว

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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ชุดยึดกับผนัง
ปรับที่วางหูโทรศัพท์บนโทรศัพท์

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดหูโทรศัพท์ออกจากแคร่ วางขอบเหรียญไว้ในช่องว่างระหว่างที่วางหูโทรศัพท์และแถบพลาสติก ถอดแถบ
ออกอย่างรวดเร็วโดยหมุนเหรียญทวนเข็มนาฬิกา

ขั้นตอน 2

หมุนแถบ 180 องศาเพื่อให้สันชี้ไปทางตัวคุณ และส่วนหลังที่เรียบนั้นหันลง

ขั้นตอน 3

ใช้นิ้วมือสองนิ้วจับแท็บ โดยให้ร่องที่มุมหันเข้าหาตัวคุณ

ขั้นตอน 4

วางแท็บให้ตรงกับช่องที่แคร่วางและกดแท็บให้เสมอกันเข้าสู่ช่อง จะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านบนของแท็บที่
หมุน

ขั้นตอน 5

วางหูฟังกลับเข้าที่วางหูฟัง
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บทที่

5

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
• ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 81
• เชื่อมต่อขาตั้ง, ในหนาที่ 84
• รักษาความปลอดภัยให้โทรศัพท์ของคุณด้วย Cable Lock , ในหนาที่ 85
• ลำโพงภายนอกและไมโครโฟน, ในหนาที่ 85

ฝาซิลิโคน
คุณสามารถใช้ฝาซิลิโคนของโทรศัพท์ IP ของ Cisco เพื่อปกปอง Desk phone และหูโทรศัพท์ของคุณ
เคสให้ประโยชน์ดังต่อไปนี:้
• ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้
• ทนทานต่อการสึกกร่อนจากสารทำความสะอาดนานาชนิด

หมายเหตุ

ใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานและรูป
ลักษณ์ของเคส

• ลดความเสียหายเมื่อทำหูโทรศัพท์ตกหรือหล่น
สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูแผ่นข้อมูลของรุ่นโทรศัพท์ คุณสามารถดูแผ่นข้อมูล
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html คุณสามารถดูแผ่นข้อมูลโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรส
ี  7800
ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html
เมือ
่ ต้องการตรวจสอบว่าคุณมีโทรศัพท์รน
ุ่ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
แสดงรุ่นโทรศัพท์ของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุน
่
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อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

ตารางที่ 24: ฝาซิลิโคน

โทรศัพท IP ของ Cisco
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7821

ฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

หมายเหตุ

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
7821 10 ชุด
(CP-7821-COVER=)
• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
7821 และหูโทรศัพท์ 10 ชุด
(CP-7821-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7841

• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
7841 10 ชุด
(CP-7841-COVER=)
• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
7841 และหูโทรศัพท์ 10 ชุด
(CP-7841-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8811, 8841, 8851, 8851NR,
8861 และ 8861NR

• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 10 ชุด

หมายเหตุ ฝาซิลิโคนไม่ได้

ปกป้องโมดูลส่วน
ขยายคีย์

(CP-88X1-COVER=)
• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 และหูโทรศัพท์ 10 ชุด
(CP-88X1-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8845, 8865 และ 8865NR

• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 10 ชุด

หมายเหตุ ฝาซิลิโคนไม่ได้

(CP-88X5-COVER=)

ปกป้องโมดูลส่วน
ขยายคีย์

• ฝาซิลิโคนสำหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 และหูโทรศัพท์ 10 ชุด
(CP-88X5-COVER-BUN=)
หูโทรศัพท์ของโทรศัพท์ IP
ของ Cisco

• ฝาซิลิโคนสำหรับหูโทรศัพท์ Desktop
Phone 10 ชุด
(CP-HS-COVER=)

ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท์ IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะช่วยยืดอายุการใช้งานโทรศัพท์ IP ของ Cisco ของคุณและช่วยให้ปุ่มและแป้นตัวเลขสะอาดเสมอ
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อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ติดตั้งฝาหูโทรศัพท์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จัดตำแหน่งโทรศัพท์หันเข้าหาคุณ

ขั้นตอน 2

ถอดหูโทรศัพท์ออกจากแคร่

ขั้นตอน 3

วางฝาบนโทรศัพท์โดยให้หูโทรศัพท์อยู่ด้านซ้าย

ขั้นตอน 4

ยึดฝาเข้ากับมุมโดยรอบและด้านข้างของโทรศัพท์ให้แน่น ฝาควรใส่ได้อย่างพอดีกบ
ั โทรศัพท์โดยไม่ตอ
้ งใช้แรง
มาก

ขั้นตอน 5

วางหูโทรศัพท์กลับบนแคร่

ติดตั้งฝาหูโทรศัพท์ของโทรศัพท์ IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะช่วยปกป้องหูโทรศัพท์ของคุณจากความเสียหายและช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

คู่มืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
83

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ทำความสะอาดฝาซิลิโคน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดหูโทรศัพท์ออกจากแคร่

ขั้นตอน 2

ถอดสายออกจากหูโทรศัพท์

ขั้นตอน 3

เลื่อนฝาซิลิโคนครอบเหนือหูโทรศัพท์จนกระทั่งส่วนหูฟังอยู่ภายในฝาพอดี

ขั้นตอน 4

ดึงฝาครอบปลายอีกด้านหนึ่งของหูโทรศัพท์

ขั้นตอน 5

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบคลุมทั้งตัวหูโทรศัพท์และไม่กีดขวางพอร์ตของสายเคเบิล

ขั้นตอน 6

เชื่อมต่อหูโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์และวางลงที่แคร่

ทำความสะอาดฝาซิลิโคน
ทำความสะอาดฝาหากคุณกังวลเกีย
่ วกับฝุน
่ และสิง่ สกปรก การทำความสะอาดเป็นประจำยังช่วยป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดฝาซิลิโคนออก

ขั้นตอน 2

ทำความสะอาดฝา
หมายเหตุ ใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานและรูปลักษณ์ของเคส

ขั้นตอน 3

เช็ดฝาให้แห้งสนิททั้งหมด อย่าใส่เคสบนโทรศัพท์จนกว่าจะแห้งสนิท

ขั้นตอน 4

ใส่ฝากลับไปที่โทรศัพท์

เชื่อมต่อขาตั้ง
หากโทรศัพท์ของคุณวางไว้บนโต๊ะ ให้เชื่อมต่อขาตั้งเข้ากับด้านหลังของโทรศัพท์
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อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
รักษาความปลอดภัยให้โทรศัพท์ของคุณด้วย Cable Lock

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียบตัวเชื่อมต่อเข้าช่อง

ขั้นตอน 2

กดขาตั้งจนกว่าตัวเชื่อมต่อจะล็อคเข้าที่

ขั้นตอน 3

ปรับองศาของโทรศัพท์
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1

รักษาความปลอดภัยให้โทรศัพท์ของคุณด้วย Cable Lock
คุณสามารถรักษาความปลอดภัยโทรศัพท์ IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ของคุณด้วย cable lock แล็ปท็อปที่กว้างสูง
สุดถึง 20 มม.
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใช้ปลายที่เป็นห่วงของสายล็อคคล้องรอบๆ วัตถุที่ต้องการใช้ยึดโทรศัพท์

ขั้นตอน 2

สอดตัวล็อคผ่านห่วงที่ปลายสาย

ขั้นตอน 3

ปลดล็อคของสายล็อค

ขั้นตอน 4

กดปุ่มล็อคค้างไว้เพื่อให้ฟันของล็อคตรงกัน

ขั้นตอน 5

ใส่สายล็อคในช่องล็อคของโทรศัพท์และปล่อยปุ่มล็อค

ขั้นตอน 6

ล็อคสายล็อค
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1

ลำโพงภายนอกและไมโครโฟน
ลำโพงภายนอกและไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์เสริมแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้ทันที คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน
ชนิดคอมพิวเตอร์แบบภายนอกและลำโพงที่มีการจ่ายไฟ (พร้อมเครื่องขยายเสียง) กับโทรศัพท IP ของ Cisco
ได้โดยใช้แจ็ค Line In/Out การเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกจะปิดใช้งานไมโครโฟนภายใน และการเชื่อมต่อ
ลำโพงภายนอกจะปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์ภายใน

หมายเหตุ

การใช้อุปกรณ์เสียงภายนอกคุณภาพต่ำ การเล่นเสียงด้วยลำโพงที่ความดังสูงมาก หรือการวางไมโครโฟนไว้
ใกล้กับลำโพง อาจส่งผลให้คู่สนทนาในสายลำโพงของคุณได้ยินเสียงสะท้อนอันไม่พึงประสงค์
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม, ในหนาที่ 1
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อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ลำโพงภายนอกและไมโครโฟน
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ในหนาที่ 87
• ภาพรวมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Cisco, ในหนาที่ 88
• ข้อมูลออนไลน์ที่สำคัญ, ในหนาที่ 89

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE ต่อไปนี้ติดอยู่กับอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับแคนาดา
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของใบอนุญาต Industry Canada ยกเวนมาตรฐาน RSS การใช้งานจะต้องเป็น
ไปตามเงื่อนไขสองข้อ: (1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการ
รบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนทีอ
่ าจทำให้เกิดการทำงานทีไ
่ ม่พงึ ประสงค์ อาจไม่มค
ี วามเป็นส่วนตัวในการสือ
่ สาร
เมื่อใช้โทรศัพท์นี้
ผลิตภัณฑ์นต
้ี รงตามข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคของ Innovation, Science and Economic Development ของแคนาดา
ที่เกี่ยวข้อง
Avis de Conformité Canadien
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
คำชี้แจงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.
Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

คำชี้แจงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC
Federal Communications Commission กำหนดให้มีคำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสิ่งต่อไปนี:้

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.21
การเปลีย
่ นแปลงหรือการปรับเปลีย
่ นทีไ
่ ม่ได้รบ
ั อนุญาตโดยหน่วยงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามนี้ อาจเปนการ
ยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้

คำชี้แจงการได้รับรังสี RF ของ FCC
อุปกรณ์นส
้ี อดคล้องกับขีดจำกัดการได้รบ
ั รังสีของ FCC ทีก
่ ำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมทีไ
่ ม่มก
ี ารควบคุม ผูใ
 ช
ปลายทางต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เจาะจงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการได้รับ
RF เครื่องส่งนี้ต้องอยู่ห่างจากผู้ใช้อย่างน้อย 20 ซม. และต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้หรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือ
เครื่องส่งอื่น

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิตอลประเภท B ตามส่วนที่ 15
ของกฎขอบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การคุ้มครองที่สมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้เกิดการ
รบกวนทีก
่ อ
่ ให้เกิดความเสียหายเมือ
่ ติดตัง้ ในบริเวณทีพ
่ ก
ั อาศัย อุปกรณ์นส
้ี ร้าง ใช และสามารถแผ่พลังงานของ
คลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนอันเป็นอันตรายต่อการ
สื่อสารทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ
ถ้าอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ปัญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใช้มาตรการใด
มาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้
• ปรับทิศทางหรือหาตำแหน่งใหม่ให้กับเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
• เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับแทนที่จะเป็นของเครื่องรับ
• ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างซ่อมวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ภาพรวมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Cisco
ผลิตภัณฑ์นม
้ี ค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข้ารหัสและต้องเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ ทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
เกีย
่ วกับการนำเข้า สงออก ถายโอน และใช การส่งมอบผลิตภัณฑ์การเข้ารหัสของ Cisco มิได้มน
ี ย
ั ถึงอำนาจของ
บุคคลที่สามในการนำเข้า สงออก แจกจาย หรือใช้การเข้ารหัส ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนจําหนาย และผู้ใช้ต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี คุณยอมรับทีจ
่ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผล ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์นี้ทันที
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คุณสามารถดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ี https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

ข้อมูลออนไลน์ที่สำคัญ
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) มีอยู่ที่น:ี่ https://www.cisco.com/go/eula
การปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยู่ที่น:ี่
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คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 และ 8800 สําหรับ Cisco Unified Communications Manager
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