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รูปที่ 1: โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ตารางตอไปนี้แสดงคุณลักษณะหลักของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
ตารางที่ 1: คุณลักษณะสําคัญของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

คุณลักษณะ

7811

7821

หนาจอ

เกรยสเกล ไมมีแสง
ไฟสองสวาง

เกรยสเกล มีแสงไฟ เกรยสเกล มีแสงไฟ เกรยสเกล มีแสงไฟ
สองสวาง
สองสวาง
สองสวาง

สาย

1

2

4

16

ปุมคุณลักษณะคงที่

8

9

9

9

7841

7861

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
1

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

โทรศัพทของคุณตองเชือ
่ มตอกับเครือขาย และกําหนดคาใหเชือ
่ มตอกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทสนับสนุน
ฟงกชันและคุณลักษณะมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทของคุณอาจมีฟงกชันการทํางาน
ไมครบทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามการตั้งคาของผูดูแลระบบ
เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย แตปุมสายบนโทรศัพทของ
คุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน หรือคุณสมบัต)ิ หากปุมสายของ
โทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมใดๆ
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลใหมหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

PLAR ลาชาที่กําหนดคาได

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 26

การรองรับ MRA สําหรับการล็อกอิน Extension
Mobility ดวยหูฟง Cisco

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 11

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)
ตารางที่ 2: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงกลุมวนสาย

รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 57

การตั้งคาเมนูใหมสําหรับหูฟง Cisco ซีรีส 500

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง, ในหนาที่ 80

ไฟแสดงความคืบหนาของการอัปเกรดหูฟง

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP
ของ Cisco, ในหนาที่ 81

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางที่ 3: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)

คุณสมบัติ

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มความงายในการลงชื่อเขาใช Extension Mobility ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
ดวย หูฟง Cisco ซีรีส 500
คุณ, ในหนาที่ 11
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ
การยายขอมูลโทรศัพท
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เปลีย
่ นโทรศัพททม
่ี อ
ี ยูข
 องคุณเปนโทรศัพทเครือ
่ งใหม,
ในหนาที่ 9

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางที่ 4: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

ปรับปรุงสําหรับการเลือกปุม LED และการประหยัด
พลังงาน

การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 20

ปรับปรุงสําหรับ E-hook

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 82

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน,
ในหนาที่ 64

ปรับปรุงสําหรับการโทรกลุม
 วนสายเมือ
่ มีการแจงเตือน รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 32
การโทร
การเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรหูฟง Cisco ซีรีส 500 รุน 1.5
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

ในบางสถานการณ ผูใ
 ชทโ่ี ทรออกไปยังหมายเลขทีไ
่ ม
วางจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณไมวา งทีร่ วดเร็ว ดวยรุน
 นี้ ผู
ใชไดยินเสียงสัญญาณไมวางตามปกติ
สวนใหม ไอคอนโทรศัพท, ในหนาที่ 17

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
ตารางที่ 5: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

เพิ่มสวนที่เกี่ยวของกับการใชการเชื่อมตอเครือขาย
รวมกันระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอร

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 7

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
ตารางที่ 6: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

การแกไข

สวนที่อัพเดต

การรองรับเพิ่มเติมสําหรับการตั้งคารีเซ็ตหูฟง

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ, ใน
หนาที่ 81

หัวขอใหม

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 16
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2

การแกไข

สวนที่อัพเดต

หัวขอใหม

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 7

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2
ไมจําเปนตองอัพเดตคูมือผูใชสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2
เฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2 แทนที่เฟรมแวรรุน 12.5(1) และเฟรมแวร 12.5(1)SR1 เฟรมแวรรุน 12.5(1) และ
เฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1
ตารางที่ 7: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1

การแกไข

สวนที่อัพเดต

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน, ใน
หนาที่ 8

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 Multibase

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase, ในหนาที่
74

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)
ตารางที่ 8: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

Whisper Paging บน Cisco Unified Communications การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 42
Manager Express
ปดใชงานหูโทรศัพทเพื่อใหเสนทางสัญญาณเสียงอยู เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 25
ที่ชุดหูฟง
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 69

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1
ไมจําเปนตองอัพเดตเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางที่ 9: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 531 และหูฟง Cisco รุน หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 69
532

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)
ไมจําเปนตองอัพเดตเฟรมแวรรุน 12.0(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)
ไมจําเปนตองอัพเดตคูมือผูใชสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1
ตารางที่ 10: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับการสนับสนุน MLPP และหามรบกวน

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31
สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 44
ตอบรับสายสําคัญ, ในหนาที่ 45

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)
คูมือผูใชนี้ไดรับการปรับปรุงและจัดโครงสรางใหมเพื่อใหประสบการณที่ดียิ่งขึ้นแกลูกคา
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)
ตารางที่ 11: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการเลื่อนการอัพเกรด
โทรศัพท

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท, ในหนาที่ 19

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0
คูมือผูใชนี้ไดรับการปรับปรุงและจัดโครงสรางใหมเพื่อใหประสบการณที่ดียิ่งขึ้นแกลูกคา
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(1)
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โทรศัพทของคุณ
การรองรับคุณสมบัติ

ตารางที่ 12: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการสนับสนุนเครื่องมือ
รายงานปญหา

รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด , ในหนาที่ 22

แกไขสวนตอไปนี้สําหรับ cBarge และการแทรกสาย

สายที่ใชรวมกัน , ในหนาที่ 46

แกไขสวนตอไปนีส
้ าํ หรับคุณสมบัตห
ิ า มรบกวน (DND) เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

การตั้งคาโทรศัพท
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคา
และเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผูดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

ปรับที่วางหูฟง
ถาโทรศัพทของคุณติดตัง้ อยูบ
 นผนังหรือถาหูฟง เลือ
่ นออกจากแครงา ยเกินไป คุณอาจตองปรับทีว
่ างหูฟง เพือ
่ ให
ไมเลื่อนหลุดจากแครวาง
รูปที่ 2: ปรับที่วางหูฟง
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โทรศัพทของคุณ
เปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

นําหูฟงออกจากแครวางและดึงแท็บพลาสติกออกจากที่วางหูฟง

ขั้นตอน 2

หมุนแท็บ 180 องศา

ขั้นตอน 3

ใชนิ้วมือสองนิ้วจับแท็บ โดยใหรองที่มุมหันเขาหาตัวคุณ

ขั้นตอน 4

วางแท็บใหตรงกับชองที่แครวางและกดแท็บใหเสมอกันเขาสูชอง จะมีสวนที่ยื่นออกมาจากดานบนของแท็บที่
หมุน

ขั้นตอน 5

วางหูฟงกลับเขาที่วางหูฟง

เปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพท
คุณสามารถเปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพท ยกเวนโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 เพื่อลดแสงสะทอนบนหนาจอ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดปลั๊กโทรศัพทจากเครือขาย

ขั้นตอน 2

วางโทรศัพทใหแปนตัวเลขหันเขาหาโตะ

ขั้นตอน 3

ใชมือขางหนึ่งจับขาตั้ง และวางมืออีกขางบนโทรศัพท

ขั้นตอน 4

จับโทรศัพทไวและดึงขาตั้งขึ้น

ขั้นตอน 5

หมุนขาตั้ง

ขั้นตอน 6

ดันขาตั้งเขาในโทรศัพทจนกระทั่งล็อคเขาที่

ขั้นตอน 7

วางโทรศัพทตั้งขึ้นและตอเขากับเครือขาย

เชื่อมตอกับเครือขาย
คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย
• การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย—โทรศัพทตอกับเครือขายดวยสายอีเทอรเน็ต
หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครือขายแลว โทรศัพทของคุณอาจตั้งคาไวสําหรับ:
• การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway—หากผูดูแลระบบตั้งคาการเขาถึงของมือ
ถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway และคุณเชือ
่ มตอโทรศัพทกบ
ั เครือขาย โทรศัพทจะเชือ
่ มตอกับ
เซิรฟเวอร Expressway

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายของคุณเพื่อใหสามารถทํางานได ถาคุณ
มีพอรตอีเธอรเน็ตเพียงพอรตเดียว อุปกรณของคุณจะสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกันได
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณจะตองเปดใชงานพอรตพีซใ
ี น Cisco Unified Communications Manager กอนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถ
ใชได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอพอรตโทรศัพท SW กับ LAN โดยใชสายอีเทอรเน็ต

ขั้นตอน 2

เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับพอรตของพีซีโทรศัพทโดยใชสายอีเทอรเน็ต

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน
ถามีการกําหนดคาเครือขายของคุณใหสนับสนุนคุณลักษณะนี้ คุณสามารถใชการเตรียมรหัสการเปดใชงานเพือ
่
เชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทของบริษัท
ปอนรหัสการเปดใชงาน
รหัสเปดใชงานจะนํามาใชเพื่อตั้งคาโทรศัพทใหม รหัสสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว และหมดอายุหลังจากใช 1
สัปดาห ติดตอผูดูแลระบบของคุณ ถาคุณไมทราบรหัส หรือถาตองการรหัสใหม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใสรหัสการเปดใชงานบนหนาจอการเปดใชงาน

ขั้นตอน 2

กด สง

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เมือ
่ ทํางานนอกสํานักงาน เนือ
่ งจากโทรศัพทของคุณไมไดมก
ี ารกําหนดคาทีอ
่ ยู TFTP ไว โทรศัพทจะแสดงหนา
จอตอนรับเพื่อเริ่มตนกระบวนการลงชื่อเขาระบบ
กอนเริ่มตนภารกิจ
ถาคุณใชโทรศัพทที่สํานักงานหรือใชกับ VPN กอนหนานี้ ใหรีเซ็ตโหมดของเซอรวิสกอนที่จะเชื่อมตอกับ
Expressway
ถาคุณตองการเชือ
่ มตอกับ การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway on-premise ใหเริม
่ ตน
โทรศัพทใหม และกด เลือก เมื่อไดรับขอความแจง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนรหัสเปดใชงานหรือโดเมนเซอรวิสในหนาจอ ยินดีตอนรับ และกด ทําตอ

ขั้นตอน 2

ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

ขั้นตอน 3

กด สง
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โทรศัพทของคุณ
เปลี่ยนโหมดบริการ

เปลี่ยนโหมดบริการ
เมือ
่ โทรศัพทเชือ
่ มตอกับเซิรฟ
 เวอรทม
่ี อ
ี ยู คุณจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณเปนเวลา 5 วินาที และจะเห็นหนาตางขอความ
เตือนที่แสดงวาคุณสามารถเปลี่ยนโหมดของเซอรวิสเปน Huron
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในการเปลี่ยนโหมดของเซอรวิส:
• กดปุม เลือก บนโทรศัพท
• เลือก การตั้งคา > การตั้งคาผูดูแลระบบ > รีเซ็ตการตั้งคา > โหมดของเซอรวิส
โทรศัพทของคุณจะปดใช VPN จากนั้นเริ่มตนใหม

ขั้นตอน 2

กด รีเซ็ต เพื่อเปลี่ยนเซอรวิสเปน Huron

ขั้นตอน 3

กด ยกเลิก เพื่อใชเซอรวิสที่มีอยู

เปลี่ยนโทรศัพทที่มีอยูของคุณเปนโทรศัพทเครื่องใหม
คุณสามารถเปลี่ยนรุนโทรศัพทของคุณได การเปลี่ยนแปลงนี้จําเปนตองมีดวยสาเหตุหลายประการ อยางเชน
• คุณมีการปรับปรุง Cisco Unified Communications Manager (UNIFIED CM) ของคุณเปนเวอรชันของ
ซอฟตแวรที่ไมรองรับรุนของโทรศัพท
• คุณตองการโทรศัพทรุนอื่นที่ไมใชรุนปจจุบัน
• โทรศัพทของคุณตองมีการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ขอจํากัด : หากโทรศัพทเครือ
่ งเกามีคส
ู ายหรือปุม
 คูส
 ายมากกวาโทรศัพทเครือ
่ งใหม โทรศัพทใหมจะไมไดกาํ หนด
คาสายพิเศษหรือปุมคูสายพิเศษไว
โทรศัพทรีบูตเมื่อการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลว
กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณจําเปนตองตัง้ คา Cisco Unified Communications Manager เพือ
่ เปดใชงานการยายโทรศัพท
คุณจําเปนตองใชโทรศัพทเครื่องใหมที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายหรือไดกําหนดคาไวกอนหนานี้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปดโทรศัพทเครื่องเกา

ขั้นตอน 2

เปดโทรศัพทเครื่องใหม

ขั้นตอน 3

หากมีขอความแจง ปอนรหัสเปดใชงานของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก แทนที่โทรศัพทที่มีอยู

ขั้นตอน 5

ปอนหมายเลขภายในหลักของโทรศัพทเครื่องเกา

ขั้นตอน 6

หากโทรศัพทเครื่องเกามี PIN กําหนดไวใหปอน PIN

ขั้นตอน 7

กด สง
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โทรศัพทของคุณ
เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท

ขั้นตอน 8

ถาคุณมีอุปกรณหลายเครื่อง ใหเลือกอุปกรณที่จะแทนที่จากรายชื่อและกด ดําเนินการตอ

เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท
คุณอาจตองเปดใชงานหรือลงชือ
่ เขาใชโทรศัพทของคุณ การเปดใชงานจะเกิดขึน
้ เพียงหนึง่ ครัง้ สําหรับโทรศัพท
และจะเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบควบคุมการโทร ผูดูแลระบบของคุณจะใหขอมูลประจําตัวในการลงชื่อเขา
ใชและเปดใชงาน

ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
รับ ID ผูใชและ PIN หรือรหัสผานจากผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอน ID ผูใชของคุณในฟลด ID ผูใช

ขั้นตอน 2

ใส PIN หรือรหัสผานของคุณในฟลด PIN หรือ รหัสผาน แลวกด สง

ลงชื่อเขาใชหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
คุณสามารถใช Cisco Extension Mobility เพือ
่ ลงชือ
่ เขาใชโทรศัพทเครือ
่ งอืน
่ ในเครือขายของคุณ และใหโทรศัพท
เครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวม
ถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco
Extension Mobility ใหคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
รับ ID ผูใชและ PIN จากผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Extension Mobility (ชื่ออาจแตกตางกันไป)

ขั้นตอน 3

ปอน ID ผูใชและ PIN

ขั้นตอน 4

หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
10

โทรศัพทของคุณ
ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น

ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Extension Mobility

ขั้นตอน 3

กด ใช เพื่อออกจากระบบ

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ
คุณสามารถใช Cisco Extension Mobility เพือ
่ ลงชือ
่ เขาใชโทรศัพทเครือ
่ งอืน
่ ในเครือขายของคุณ และใหโทรศัพท
เครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวม
ถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco
Extension Mobility ใหคุณ
การลงชื่อเขาระบบของหูฟงรองรับสําหรับการเขาถึงแบบเคลื่อนที่และระยะไกล (MRA)
คุณตอ หูฟง Cisco ซีรีส 500 ของคุณไปยังโทรศัพทของผูอื่น หูฟงจําเปนตองใชสาย Y เพื่อเขาถึงคุณสมบัตินี้
ถาหูฟงของคุณไมแมปกับ ID ผูใชของคุณ ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้โทรศัพทจะเตือนใหคุณแมปหูฟงกับ ID
ของคุณและ Cisco Unified Communications Manager จะแมปหูฟงกับขอมูลบันทึกผูใชของคุณ ขอความแจงนี้
จะขึ้นอยูกับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพท เมื่อมีการแมปหูฟงของคุณกับคุณ โทรศัพทจะไดรับ ID ผูใชของ
คุณตามหมายเลขซีเรียลของหูฟง และแสดง ID ของคุณในหนาจอลงชื่อเขาใช Extension Mobility

หมายเหตุ

หากหูฟงกําลังอัพเกรดอยูหรือคุณกําลังใชสายอยู คุณจะไมสามารถทําการเชื่อมโยงได รอจนกวาการอัพเกรด
จะเสร็จสิ้นหรือการโทรเสร็จสิ้น กอนที่คุณจะทําตามขั้นตอนนี้
เมื่อคุณถอดปลั๊กหูฟงออก คุณจะถูกลงชื่อออกจาก Extension Mobility หลังจากนั้นครูหนึ่ง เวนแตคุณจะยืนยัน
การลงชื่อออก
นอกจากนี้ คุณยังถูกลงชือ
่ ออกจากระบบ Extension Mobility โดยอัตโนมัตห
ิ ากไมมก
ี ารดําเนินการใดๆ ตามระยะ
เวลาที่กําหนดไวลวงหนา
กอนเริ่มตนภารกิจ
การอัพเกรดเฟรมแวรของหูฟงไมสามารถดําเนินการ
โทรศัพทตองไมไดใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียบหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2

หากมีขอความแจง ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณเพื่อแมปหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ

ขั้นตอน 3

ในหนาจอ Extension Mobility ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณแลวกด สง

ขั้นตอน 4

หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ
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โทรศัพทของคุณ
Self Care Portal

ขั้นตอน 5

เมื่อเสร็จแลว ใหถอดหูฟงออก

ขั้นตอน 6

กด ลงชื่อออก
หัวขอที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ

Self Care Portal
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาบางอยางของโทรศัพทดวยเว็บไซต Self Care Portal ซึ่งสามารถเขาถึงไดจาก
คอมพิวเตอร Self Care Portal เปนสวนหนึ่งของ Cisco Unified Communications Manager ขององคกร
ผูดูแลระบบของคุณให URL ที่ใชเขาถึงพอรทัลการดูแลรักษาตนเอง และให ID ผูใชและรหัสผานของคุณ
ใน Self Care Portal คุณสามารถควบคุมคุณลักษณะ การตั้งคาสาย และบริการของโทรศัพทได
• คุณลักษณะของโทรศัพทรวมถึงการโทรดวน หามรบกวน และสมุดที่อยูสวนบุคคล
• การตั้งคาสายจะมีผลกับสายโทรศัพทที่เจาะจง (หมายเลขไดเร็กทอรี) ในโทรศัพทของคุณ การตั้งคาสาย
รวมถึงการฝากสาย สัญญาณแบบภาพและเสียงเมื่อมีขอความ รูปแบบเสียงกริ่ง และการตั้งคาเฉพาะสาย
อื่นๆ
• บริการโทรศัพทอาจรวมถึงคุณลักษณะพิเศษของโทรศัพท ขอมูลเครือขาย และขอมูลทางเว็บ (เชน ราคา
หุนและรายชื่อภาพยนตร) ใช Self Care Portal สมัครรับบริการโทรศัพทกอนที่จะเขาถึงไดทางโทรศัพท
ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวย Self Care Portal สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารของ Self Care Portal สําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ
ตารางที่ 13: คุณลักษณะที่มีใน Self Care Portal

คุณลักษณะ

คําอธิบาย

การฝากสาย

ใชหมายเลขที่รับสายเมื่อเปดใชการโอนสายในโทรศัพท ใช Self Care Portal เพื่อตั้งคา
ฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสายของคุณไมวาง

โทรศัพทเพิ่มเติม

ระบุโทรศัพทเพิ่มเติม เชน โทรศัพทมือถือที่คุณตองการใชโทรและรับสายที่มี Directory
number เหมือนกับ Desk phone ของคุณ และยังสามารถกําหนดรายชือ
่ ผูต
 ด
ิ ตอทีบ
่ ล็อคหรือ
ทีต
่ อ
 งการเพือ
่ จํากัดหรืออนุญาตสายจากบางหมายเลขใหสง ไปยังโทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ อง
คุณได เมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม คุณยังสามารถตั้งคาคุณลักษณะเหลานี:้
• Single Number Reach — ระบุวาจะใหโทรศัพทเพิ่มเติมมีเสียงเรียกเขาหรือไมเมื่อ
มีคนโทรเขา Desk phone ของคุณ
• การโทรมือถือ — ถาโทรศัพทเพิ่มเติมเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณสามารถตั้งคาให
คุณสามารถโอนสายของโทรศัพทเคลื่อนที่ไปยัง Desk phone หรือจาก Desk phone
ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ได

โทรดวน

ระบุหมายเลขโทรศัพทใหกบ
ั หมายเลขการโทรดวนเพือ
่ ใชโทรถึงบุคคลนัน
้ ไดอยางรวดเร็ว

หัวขอที่เกี่ยวของ
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 47
โทรดวน, ในหนาที่ 27
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โทรศัพทของคุณ
หมายเลขโทรดวน

ฝากสาย, ในหนาที่ 38

หมายเลขโทรดวน
เมือ
่ คุณหมุนหมายเลขทางโทรศัพท จะเปนการปอนชุดของตัวเลข เมือ
่ คุณตัง้ คาหมายเลขการโทรดวน หมายเลข
การโทรดวนจะตองมีตัวเลขทั้งหมดที่คุณตองกดเพื่อที่จะโทรออก ตัวอยางเชน ถาคุณตองกด 9 เพื่อตอสายนอก
คุณตองใสหมายเลข 9 จากนั้นกดตัวเลขที่จะโทร
นอกจากนีย
้ งั สามารถเพิม
่ ตัวเลขอืน
่ ๆ ทีก
่ ดเพือ
่ เรียกหมายเลขนัน
้ ตัวอยางของตัวเลขเพิม
่ เติมไดแกรหัสการเขาถึง
การประชุม หมายเลขภายใน รหัสผานของขอความเสียง หรือรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน
ชุดของตัวเลขการหมุนสามารถมีอักขระตอไปนี:้
• 0 ถึง 9
• ปอนด (#)
• เครื่องหมายดอกจัน (*)
• เครื่องหมายจุลภาค (,) ซึ่งเปนอักขระหยุด ซึ่งจะทําใหการหมุนหมายเลขชะลอลง 2 วินาที คุณสามารถใส
เครื่องหมายจุลภาคหลายตัวตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน เครื่องหมายจุลภาคสองตัว (,,) หมายถึงการหยุด 4
วินาที
กดสําหรับชุดการหมุนหมายเลขมีดังนี:้
• ใชเครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นสวนของชุดตัวเลข
• รหัสการอนุมัติตองอยูกอนรหัสการเรียกเก็บเงินเสมอในชุดหมายเลขการโทรดวน
• ตองมีเครื่องหมายจุลภาคหนึ่งตัวระหวางรหัสการมอบอํานาจและรหัสเรียกเก็บเงินในชุดหมายเลข
• ตองมีปายกํากับสําหรับหมายเลขการโทรดวนที่มีรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน
กอนทีจ
่ ะกําหนดคาการโทรดวน ใหลองกดหมายเลขในชุดดวยตนเองอยางนอยหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ใหมน
่ั ใจวามีลาํ ดับ
ถูกตอง
โทรศัพทของคุณจะไมบน
ั ทึกรหัสการอนุมต
ั ิ รหัสการเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิม
่ เติมจากหมายเลขการโทรดวน
ไวในขอมูลการใชโทรศัพท ถาคุณกด โทรซํ้า หลังจากคุณตอสายกับปลายทางการโทรดวน โทรศัพทจะใหคุณ
ใสรหัสการมอบอํานาจ รหัสเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิ่มเติมดวยตนเอง
ตัวอยาง
ในการตัง้ คาหมายเลขการโทรดวนเพือ
่ โทรหาบุคคลทีม
่ ห
ี มายเลขภายในทีเ่ จาะจงและถาตองใชรหัสการอนุมต
ั ิ
และรหัสการเรียกเก็บเงิน โปรดพิจารณาขอกําหนดตอไปนี:้
• คุณตองกดหมายเลข 9 เพื่อตอสายนอก
• คุณตองการโทรไปที่หมายเลข 5556543
• คุณตองปอนรหัสการอนุมัติ 1234
• คุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน 9876
• คุณตองรอ 4 วินาที
• หลังจากตอสายไดแลว คุณตองตอหมายเลขภายใน 56789#
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวร

ในกรณีนี้ หมายเลขการโทรดวนคือ 95556543,1234,9876,,56789#
หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัต,ิ ในหนาที่ 29
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 16

ปุมและฮารดแวร
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 มีฮารดแวรที่แตกตางกัน:
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมมีปุมที่แตละดานของหนาจอ
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7821 สองปุมที่ดานซายของหนาจอ
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7841 สองปุมที่แตละดานของหนาจอ
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7861 16 ปุมที่ขอบดานขวาของโทรศัพท
รูปที่ 3: ปุมและคุณสมบัติของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมและฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
ตารางที่ 14: ปุมและคุณสมบัติของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

1

หูฟงและแถบไฟของหูฟง
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แสดงวาคุณมีสายเขา (สีแดงกะพริบ) หรือขอความเสียงใหม
(สีแดงคงที)่

โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวร

2

ปุม
 คุณสมบัตท
ิ ต
่ี ง้ั โปรแกรมไดและปุม
 คู
เขาใชสายโทรศัพท คุณลักษณะ และเซสชันการโทร
สาย
ของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปุม Softkey, สาย และ
คุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 16
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมมีปุมคุณสมบัติหรือปุม
คูสายที่ตั้งโปรแกรมได

3

ปุม Softkey

เขาถึงฟงกชันและบริการตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปุม Softkey, สาย และ
คุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 16

4

ชุดปุมการนําทาง

5

พักสาย/พูดตอ, ประชุมสาย และ โอน
สาย

วงแหวนการนําทางและปุม เลือก
เลื่อนไปตามเมนู
ไฮไลทรายการ และเลือกรายการที่ไฮไลท
พักสาย/พูดตอ
สนทนาตอ
ประชุมสาย
โอนสาย

6

สปกเกอรโฟน, ปดเสียง และ ชุดหูฟง

พักสายทีส
่ นทนาอยูแ
 ละดึงสายกลับเพือ
่
สรางการประชุมสาย

โอนการโทร

สปกเกอรโฟน
สลับเปดหรือปดสปกเกอรโฟน เมือ
่ เปดส
ปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง
ปดเสียง
สลับเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน เมื่อปดเสียง
ไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง
ชุดหูฟง
สลับเปดหรือปดชุดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะ
สวาง เพือ
่ ออกจากโหมดหูฟง ใหคณ
ุ ยกหูโทรศัพท หรือเลือก
ลําโพง
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมมีปุม ชุดหูฟง

7

รายชื่อผูติดตอ, แอปพลิเคชัน และ
ขอความ

รายชื่อผูติดตอ
โทรศัพทองคกร

เขาถึงไดเร็กทอรีสวนบุคคลและสมุด

แอปพลิเคชัน
เขาถึงขอมูลการใชโทรศัพท การกําหนด
คุณลักษณะของผูใช การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลรุนของ
โทรศัพท
ขอความ
หมุนหมายเลขไปที่ระบบขอความเสียงของ
คุณโดยอัตโนมัติ
8

ปุม ความดัง

ปรับระดับเสียงของหูฟง ชุดหูฟง และสปกเกอรโฟน (เมือ
่ ยก
หู) และเสียงกริ่ง (เมื่อวางหูฟงบนแคร)
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โทรศัพทของคุณ
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท
แปนกดของโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถใสตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ คุณสามารถกดปุม สอง (2) ถึง
เกา (9) เพือ
่ รับตัวอักษรและตัวเลข คุณใชปม
ุ หนึง่ (1), ศูนย (0)), เครือ
่ งหมายดอกจัน (*) และ เครือ
่ งหมายสีเ่ หลีย
่ ม
(#) สําหรับอักขระพิเศษ ตารางตอไปนี้แสดงอักขระพิเศษสําหรับปุมแตละปุมของภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ จะมี
อักขระของตนเอง
ตารางที่ 15: อักขระพิเศษบนแปนกด

ปุมของแปนกด

อักขระพิเศษ

หนึ่ง (1)

/ . @ : ; = ? -_ & %

ศูนย (0)

(เวนวรรค) , ! ^ ' " |

เครื่องหมายดอกจัน (*)

+*~`<>

ปอนด (#)

#$£

\(){}[]

การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของชุดปุม
 การนําทางเพือ
่ เลือ
่ นไปตามเมนูและเลือ
่ นระหวางฟลด ใชปม
ุ เลือก ภายในชุดปุม

การนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

ปุม Softkey, สาย และคุณสมบัติ
คุณสามารถทํางานกับคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดหลายวิธ:ี
• Softkey ซึง่ อยูท
 ด
่ี า นลางของหนาจอ ใหคณ
ุ เขาใชฟง กชน
ั ทีแ
่ สดงบนหนาจอดานบน Softkey โดยจะเปลีย
่ น
การทํางานไปตามสิง่ ทีค
่ ณ
ุ กําลังทําอยูใ
 นเวลานัน
้ ๆ Softkey เพิม
่ เติม... หมายความวามี Softkey ทีใ
่ ชงานได
เพิ่มเติมอีก
• ปุมคุณสมบัติและสายที่อยูดานขางของหนาจอใชสําหรับเขาถึงคุณสมบัติของโทรศัพทและสายโทรศัพท
• ปุมคุณสมบัติ—ใชสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน โทรดวน หรือ รับสายแทน และดูสถานะของคุณในสาย
อื่น
• ปุม
 สาย - ใชรบ
ั สายหรือกลับสูก
 ารโทรทีพ
่ ก
ั สายไว เมือ
่ ไมไดใชสาํ หรับการโทรทีใ
่ ชงานอยู จะสามารถ
ใชเริ่มตนฟงกชันของโทรศัพท เชน การแสดงสายที่ไมไดรับ
ปุมคุณสมบัติและปุมคูสายจะสวางเพื่อแสดงสถานะตอไปนี้
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โทรศัพทของคุณ
คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท

•

ไฟ LED สีเขียวคงที่ — การโทรที่ใชงานหรือการโทรภายในแบบสองทาง

•

ไฟ LED สีเขียวกะพริบ — พักสาย

•

•
•

•

ไฟ LED สีเหลืองอําพันคงที่ — ใชความเปนสวนตัว, การโทรภายในแบบทางเดียว หรือล็อกอินอยูใน
กลุมวนสาย
ไฟ LED สีเหลืองอําพันกะพริบ — สายเรียกเขาหรือสายที่คืนกลับ
ไฟ LED สีแดงคงที่ — สายระยะไกลใชงานอยู (สายที่ใชรวมกันหรือสถานะสาย) หรือใชงานหาม
รบกวน (DND) อยู
ไฟ LED สีแดงกะพริบ — สายระยะไกลพักสายอยู

ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาฟงกชันบางอยางเปน Softkey หรือเปนปุมคุณสมบัติได คุณสามารถเขาถึง
ฟงกชันบางอยางดวย Softkey หรือปุมที่เชื่อมโยงกัน

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเกีย
่ วกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี, การโทรทีใ
่ ชงานและสถานะ
ของสาย, Softkey, หมายเลขการโทรดวน สายทีโ่ ทรออก และรายการเมนูของโทรศัพท หนาจอประกอบดวยสาม
สวน: แถวสวนหัว สวนกลาง และแถวสวนลาง
รูปที่ 4: หนาจอของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800

ตารางตอไปนี้อธิบายสวนประกอบหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco
ตารางที่ 16: ขอมูลหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

1

ที่ดานบนของหนาจอคือแถวสวนหัว แถวสวนหัวจะแสดงหมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาปจจุบัน
ตลอดจนไอคอนจํานวนหนึ่ง ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทํางาน

2

สวนกลางของหนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับสายและปุมคุณสมบัติของโทรศัพท

3

แถวดานลางของหนาจอเปนปายกํากับ Softkey ปายกํากับแตละรายการจะระบุการทํางานสําหรับ
ปุม Softkey ใตหนาจอ

ไอคอนโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนจํานวนมาก สวนนี้จะแสดงรูปภาพของไอคอนทั่วไป
ไอคอนจะเปนสีหรือเปนโทนสีเทาขึ้นอยูกับหนาจอ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
17

โทรศัพทของคุณ
ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

สาย
ไอคอน

คําอธิบาย
หมายเลขคูสาย/หมายเลขโทรศัพท
โทรดวน
สายภายใน
สายที่รออยู
การโทรที่ใชงานอยู

สายรวม
ไอคอน

คําอธิบาย
สายเรียกเขาในสายที่ใชรวมกัน
สายที่ใชรวมกันใชงานอยูโดยผูใชอื่น

ลาสุด
ไอคอน

คําอธิบาย
สายเรียกเขา
สายโทรออก
สายที่ไมไดรับ

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม
ขอควร
ระวัง

หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํา
งานผิดพลาด
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โทรศัพทของคุณ
ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท

ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
เราใชคําวา สาย และ การโทร อยางเจาะจงเพื่ออธิบายวิธีใชโทรศัพทของคุณ
• สาย - แตละสายหมายถึงหมายเลขไดเร็กทอรีหรือหมายเลขภายในที่บุคคลอื่นใชโทรหาคุณ คุณมีจํานวน
สายเทากับหมายเลขไดเร็กทอรีและไอคอนของสายโทรศัพท คุณสามารถมีสายสูงสุด 16 สาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการกําหนดคาของโทรศัพทของคุณ
• การโทร - แตละสายสามารถรองรับการโทรไดหลายสาย โดยคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณรองรับการโทรสี่
รายการตอสาย แตผูดูแลระบบของคุณสามารถปรับจํานวนไดตามความตองการ
ในทุกขณะจะมีการโทรเพียงสายเดียวที่ใชงานอยู การโทรอื่นๆ จะอยูในสถานะพักสายโดยอัตโนมัติ
ตอไปนี้เปนตัวอยาง: ถาคุณมีสองสาย และแตละสายรองรับการโทรสี่สาย คุณสามารถมีการโทรที่เชื่อมตอ
อยูในขณะหนึ่งๆ ไดมากถึงแปดสาย มีการโทรเพียงหนึ่งสายเทานั้นที่มีสถานะใชงาน สวนการโทรอีกเจ็ด
สายจะอยูในสถานะพักสาย

ความตองการดานพลังงาน
ตองใชตัวแปลงพลังงานที่ไดรับการอนุมัติจาก Cisco ดังตอไปนี้กับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800:
• ตัวแปลง Phihong (PSC18U-480); พิกัด: 48 VDC 0.38A
• ตัวแปลง Delta (EADP-18VB B); พิกัด: 48 VDC 0.375A

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมาพรอมเฟรมแวรที่ติดตั้งไวแลวและเจาะจงสําหรับระบบควบคุมการโทร
บางครั้งผูดูแลระบบของคุณจะอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพทใหกับคุณ การอัพเกรดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดใช
โทรศัพท เนื่องจากโทรศัพทจะรีเซ็ตเพื่อใชเฟรมแวรใหม

การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท
เมือ
่ มีเฟรม
 แวรใหม หนาตาง พรอมทีจ
่ ะอัพเกรด จะปรากฏบนโทรศัพท และจะมีการนับถอยหลัง 15 วินาที ถาคุณ
ไมดําเนินการใดๆ การอัพเกรดจะดําเนินการตอ
คุณสามารถเลือ
่ นการอัพเกรดเฟรม
 แวรเปนเวลา 1 ชัว
่ โมงและทําไดถงึ 11 ครัง้ นอกจากนี้ การอัพเกรดจะถูกเลือ
่ น
ไปถาคุณกําลังโทรออกหรือรับสาย
กระบวนการ

กด หนวงเวลา เพื่อเลื่อนการอัพเกรดออกไป
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โทรศัพทของคุณ
ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท

ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท
ระหวางการอัพเกรดเฟรมแวรของโทรศัพท คุณสามารถดูความคืบหนาของการอัพเกรดได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ขอมูลโทรศัพท > แสดงรายละเอียด

ขั้นตอน 3

กด ออก

การประหยัดพลังงาน
ผูดูแลระบบของคุณสามารถลดระดับพลังงานที่หนาจอโทรศัพทใชดวยตัวเลือกตอไปนี้
• ประหยัดพลังงาน - ไฟหนาจอหรือหนาจอดับลงเมื่อไมไดใชโทรศัพทในชวงเวลาที่ตั้งคาไว
• คุณสามารถจัดการไฟหนาจอได
• Power Save Plus - หนาจอโทรศัพทจะเปดและปดตามกําหนดเวลาทํางานของคุณ ถาเวลาทํางานหรือวัน
ทํางานของคุณเปลี่ยนแปลง โปรดติดตอผูดูแลระบบเพื่อขอใหกําหนดคาโทรศัพทใหม
ตัวอยางเชน ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอนที่จะปดเครื่อง คุณจะไดรับขอความวา
โทรศัพทของคุณถูกปดในไมชาและคุณจะไดรับการแจงเตือนในชวงเวลาดังตอไปนี้
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 10 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 7 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 4 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียก 15 ครั้ง 30 วินาทีกอนปดเครื่อง
ถาโทรศัพทมก
ี ารใชงานอยู ระบบจะรอจนกวาจะเลิกใชงานเปนระยะเวลาหนึง่ กอนทีจ
่ ะแจงวาจะมีการปดเครือ
่ ง
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนการประหยัดพลังงานหรือ Power Save Plus
หัวขอที่เกี่ยวของ
ปรับแสงสวางของหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 64

เปดโทรศัพทของคุณ
เมือ
่ โทรศัพทของคุณปดการทํางานเพือ
่ ประหยัดพลังงาน หนาจอของโทรศัพทจะวางเปลา และปุม
 เลือก จะสวาง
ขึ้น
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โทรศัพทของคุณ
ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ

กด เลือก เพื่อใหโทรศัพทกลับมาทํางานอีกครั้ง

ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับฟงกชันที่ใชไดในโทรศัพท โปรดติดตอผูดูแลระบบ
เว็บไซต Cisco (https://www.cisco.com) มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพทและระบบควบคุมการโทร
• สําหรับคูมือการเริ่มตนฉบับยอและคูมือผูใชฉบับภาษาอังกฤษ ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html
• สําหรับคําแนะนําในภาษาอื่น ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• สําหรับขอมูลใบอนุญาต ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

คุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึง
โทรศัพท IP ของ Cisco มีคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น ผูมีปญหาใน
การไดยินและการเคลื่อนไหว
สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึงในโทรศัพทนี้ โปรดดูที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-technical-reference-list.html
นอกจากนี้ยังสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชวยเหลือในการเขาถึงไดที่เว็บไซต Cisco ตอไปนี:้
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

การแกไขปญหา
คุณอาจประสบปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณตอไปนี:้
• โทรศัพทของคุณไมสามารถสื่อสารกับระบบควบคุมการโทร
• ระบบควบคุมการโทรมีปญหาในการสื่อสารหรือปญหาภายใน
• โทรศัพทของคุณมีปญหาภายใน
ถาคุณพบปญหา ผูดูแลระบบสามารถชวยคุณแกไขปญหาจากตนเหตุได
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โทรศัพทของคุณ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
ผูดูแลระบบของคุณอาจขอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ ขอมูลนี้จะใชระบุโทรศัพทโดยไมซํ้ากัน เพื่อใชใน
การแกไขปญหา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ขอมูลโทรศัพท

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) กด แสดงรายละเอียด เพื่อดูขอมูลโหลดที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

กด ออก

รายงานปญหาคุณภาพการโทร
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย Quality Reporting Tool (QRT) เปนการชั่วคราวเพื่อ
แกไขปญหาดานประสิทธิภาพ ใช QRT เพื่อทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกับการกําหนดคา:
• รายงานปญหาเกี่ยวกับเสียงในการโทรปจจุบันโดยทันที
• เลือกปญหาทั่วไปจากรายการหมวดหมูและเลือกรหัสสาเหตุ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด รายงานคุณภาพ

ขั้นตอน 2

เลื่อนและเลือกรายการที่ใกลเคียงกับปญหาของคุณมากที่สุด

ขั้นตอน 3

กด Softkey เลือก เพื่อสงขอมูลไปยังผูดูแลระบบของคุณ

รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด
คุณสามารถใช Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) เพื่อเก็บรวบรวมและสงบันทึกของโทรศัพท
และรายงานปญหากับผูดูแลระบบของคุณได ถาคุณเห็นขอความแจงวาการอัปโหลดของ PRT ทํางานลมเหลว
รายงานปญหาจะมีบันทึกอยูในโทรศัพท และคุณควรแจงผูดูแลระบบ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ขอมูลโทรศัพท > รายงาน

ขั้นตอน 3

ใสวันและเวลาที่คุณพบปญหาในฟลดวันที่เกิดปญหา และเวลาที่เกิดปญหา

ขั้นตอน 4

เลือก คําอธิบายปญหา

ขั้นตอน 5

เลือกคําอธิบายจากรายชื่อที่แสดง แลวกด สง
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โทรศัพทของคุณ
โทรศัพทถูกตัดการเชื่อมตอ

โทรศัพทถูกตัดการเชื่อมตอ
บางครัง้ โทรศัพทของคุณสูญเสียการเชือ
่ มตอกับเครือขายโทรศัพท เมือ
่ การเชือ
่ มตอนีถ
้ ก
ู ตัด คุณจะเห็นขอความ
ถาอยูร ะหวางการโทรขณะทีก
่ ารเชือ
่ มตอถูกตัด การโทรนัน
้ จะยังคงดําเนินตอไป แตคณ
ุ จะไมมส
ี ท
ิ ธิเ์ ขาถึงคุณสมบัติ
โทรศัพทปกติทั้งหมด เนื่องจากฟงกชันบางอยางตองการขอมูลจากระบบควบคุมการโทร ตัวอยางเชน Softkey
อาจไมทํางานตามที่คาดหมาย
เมื่อโทรศัพทเชื่อมตอกับระบบควบคุมการโทรอีกครั้ง คุณจะสามารถใชโทรศัพทไดตามปกติดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกันฮารดแวรระยะเวลาหนึ่งปของ Cisco
เงื่อนไขพิเศษจะมีผลกับการรับประกันและการใหบริการฮารดแวรของคุณซึ่งคุณสามารถใชไดในระยะเวลา
รับประกัน
คําชี้แจงการรับประกันอยางเปนทางการ รวมถึงการรับประกันและขอตกลงอนุญาตใชงานที่มีผลกับซอฟตแวร
ของ Cisco นั้นมีใหที่ Cisco.com ตาม URL นี:้ https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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โทรศัพทของคุณ
เงื่อนไขการรับประกันฮารดแวรระยะเวลาหนึ่งปของ Cisco
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บทที่

2

สาย
• เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 25
• โทรออก, ในหนาที่ 26
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 30
• ปดเสียงการโทร, ในหนาที่ 34
• พักสาย, ในหนาที่ 34
• ฝากสาย, ในหนาที่ 38
• โอนสาย, ในหนาที่ 38
• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 40
• การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 42
• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, ในหนาที่ 43
• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 44
• หลายคูสาย, ในหนาที่ 45
• การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 47
• ขอความเสียง, ในหนาที่ 49

เลือกเสนทางสัญญาณเสียง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย เสนทางสัญญาณเสียงจะไปถึงอุปกรณสุดทายที่คุณใช ไมวาจะเปนหูโทรศัพท ชุด
หูฟง หรือลําโพง รายการตอไปนี้อธิบายสถานการณสมมติแตละสถานการณ:
• ยกหูโทรศัพทเมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย สายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปที่หูโทรศัพทของคุณ
จนกวาคุณจะเลือก หูฟง
หรือลําโพง
• เลือก หูฟง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปชุดหูฟงของคุณ
จนกวาคุณยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง
ถาผูดูแลระบบตั้งคาชุดหูฟงของคุณเปนเสนทางสัญญาณเสียงบนโทรศัพทของคุณ คุณจะสามารถเอาหู
โทรศัพทอออก และใชชด
ุ หูฟง ของคุณ วิธน
ี เ้ี หมาะสําหรับผูท
 ช
่ี อบความสะดวกสบายของหูฟง แตคณ
ุ ยังตอง
เลือก ชุดหูฟง ในครั้งแรกที่คุณจัดการการโทร
• เลือก ลําโพง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปลําโพงของคุณ
จนกวาคุณจะยกหูโทรศัพท หรือเลือก ชุดหูฟง
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สาย
โทรออก

โทรออก
โทรศัพทของคุณจะทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใชโทรศัพทของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพททั่วไป
กระบวนการ

ปอนหมายเลขและยกหูขึ้น

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน
สถานทีท
่ าํ งานบางแหงมีโทรศัพททใ
่ี ชสาํ หรับการโทรฉุกเฉินหรือสายดวน โทรศัพทเหลานีจ
้ ะโทรไปยังหมายเลข
ทีก
่ าํ หนดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณยกหู มักนิยมใชงานในลิฟต ล็อบบีข
้ องโรงแรม หรือบูธรักษาความปลอดภัย โทรศัพท
สายดวนสวนใหญจะไมอนุญาตใหคุณโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทปกติ เนื่องจากติดตั้งเพื่อใชในการโทร
ออกไปยังหมายเลขที่กําหนดหมายเลขเดียว อยางไรก็ตาม โทรศัพทสายดวนบางเครื่องอาจอนุญาตใหคุณใช
โทรออกตามปกติได หากมีการกําหนดคาคุณสมบัตินี้ไว คุณจะมีเวลาไมเกิน 15 วินาทีเพื่อทําการโทรออก ไม
เชนนั้น โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลขสายดวนโดยอัตโนมัติ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ยกหูฟงและรอใหมีเสียงสัญญาณ

ขั้นตอน 2

(เลือกได) กดหมายเลขโทรศัพท

โทรออกดวยสปกเกอรโฟน
ใชสปกเกอรโฟนเพื่อสนทนาทางโทรศัพทโดยไมตองยกหู โปรดทราบวาเพื่อนรวมงานของคุณอาจไดยินการ
สนทนาดวย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด

ขั้นตอน 2

กด สปกเกอรโฟน
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สาย
โทรออกดวยชุดหูฟงมาตรฐาน

โทรออกดวยชุดหูฟงมาตรฐาน
ใชชด
ุ หูฟง ของคุณสําหรับการโทรแบบไมยกหูและไมรบกวนเพือ
่ นรวมงาน พรอมทัง้ ใหความเปนสวนตัวอีกดวย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ตอชุดหูฟง

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด

ขั้นตอน 3

กด ชุดหูฟง

โทรหมายเลขซํ้า
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เรียกลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) เลือกคูสาย

ขั้นตอน 2

กด โทรซํ้า

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดปุม
 หรือรหัสเพือ
่ หมุนหมายเลขของคนทีต
่ ด
ิ ตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนทีจ
่ ะใชคณ
ุ ลักษณะ
โทรดวนในโทรศัพท ใหตั้งคาโทรดวนใน Self Care Portal
ขึ้นอยูกับการตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณลักษณะเหลานี:้
• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพทจากปุมสายที่ตั้งคาไวสําหรับการโทรดวน
• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 13

โทรออกดวยปุมโทรดวน
โทรศัพทแตละรุน
 มีหมายเลขเฉพาะของสายทีม
่ อ
ี ยูส
 าํ หรับคุณลักษณะของโทรศัพท แตละคุณลักษณะตองมีหนึง่
สายเพื่อทํางานจึงไมสามารถใชงานไดกับหมายเลขการโทรดวนของสายทั้งหมด บางสายสามารถใชไดกับ
คุณลักษณะอืน
่ ๆ ถาคุณเพิม
่ หมายเลขการโทรดวนมากกวาคูส
 ายทีม
่ อ
ี ยู หมายเลขการโทรดวนทีเ่ หลือจะไมแสดง
บนโทรศัพทของคุณ
ตัวอยางเชน ถาคุณเพิม
่ หมายเลขการโทรดวน 10 หมายเลข แตโทรศัพทของคุณมีเพียง 7 คูส
 าย ดังนัน
้ หมายเลข
การโทรดวน 7 คูเทานั้นที่จะแสดงบนโทรศัพท
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สาย
โทรออกดวยรหัสโทรดวน

เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

บนโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 คุณสามารถใชชุดปุมการนําทางเพื่อดูหมายเลขการโทรดวนทั้งหมดของ
คุณ ใชปุมขึ้นและลงในชุดปุมเพื่อเลื่อนดูหมายเลขการโทรดวน จากนั้นเลือกหมายเลขการโทรดวนที่ตองการ
ซึ่งรวมถึงหมายเลขการโทรดวนที่ไมไดแสดงบนโทรศัพท
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal
กระบวนการ

กดปุมโทรดวน
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

โทรออกดวยรหัสโทรดวน
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal
กระบวนการ

ปอนรหัสโทรดวนและกด โทรดวน
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

โทรออกดวยปุมโทรเร็ว
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองตั้งคารหัสโทรเร็วในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โทรเร็ว

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสโทรเร็ว และจากนั้นกด Softkey โทรออก
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สาย
กดหมายเลขระหวางประเทศ

หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ, ในหนาที่ 53

กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพือ
่ โทรระหวางประเทศเมือ
่ นําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเครือ
่ งหมาย
บวก (+)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุม ดอกจัน (*) คางไวอยางนอย 1 วินาที
เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏเปนตัวแรกในหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 2

ใสหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 3

กด โทร หรือรอ 10 วินาทีหลังใหกดคียลาสุดเมื่อตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ

รับการแจงเตือนเมื่อผูติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวยเสียงกริ่งพิเศษ และขอ
ความเมื่อบุคคลนั้นติดตอได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โทรกลับ ขณะที่ไดยินเสียงสัญญาณไมวางหรือเสียงสัญญาณกริ่ง

ขั้นตอน 2

กด ออก เพื่อออกจากหนาจอการยืนยัน

ขั้นตอน 3

เมื่อไดยินเสียงกริ่งวาบุคคลนั้นติดตอไดแลวและเห็นขอความ ใหกด โทร เพื่อโทรออกอีกครั้ง

สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดใหคุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ (หรือทั้งสองอยาง)
หลังจากหมุนหมายเลขโทรศัพท รหัสการเรียกเก็บเงิน ซึง่ เรียกวารหัสเรือ
่ งของลูกคาใชสาํ หรับการลงบัญชีหรือ
การเรียกเก็บเงิน รหัสการอนุมัติ หรือที่เรียกวารหัสอนุมัติบังคับจะควบคุมการเขาถึงหมายเลขโทรศัพทบาง
หมายเลข
เมือ
่ ตองใสรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเรือ
่ งของลูกคา หมายเลขทีก
่ ดจะเปลีย
่ นเปน
“********” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ
เมื่อตองใสรหัสการอนุมัติ โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสการอนุมัติ หมายเลขที่กดจะเปลี่ยนเปน “*******
*” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ เพื่อความปลอดภัย โทรศัพทจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่ปอน
เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
29

สาย
สายที่ปลอดภัย

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 13

สายที่ปลอดภัย
ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพือ
่ ปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอก ถาไอคอน
ล็อคปรากฏบนโทรศัพทระหวางการโทร แสดงวาการโทรของคุณมีความปลอดภัย ขึ้นอยูกับการกําหนดคา
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชกอนที่จะโทรออก หรือกอนมีเสียงสัญญาณรักษาความปลอดภัยทาง
หูฟงของคุณ

ตอบรับสาย
โทรศัพท Cisco ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดายยิ่งขึ้น

รับสาย
กระบวนการ

เมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา ใหกดปุมคูสายที่กะพริบเพื่อรับสาย

รับสายเรียกซอน
ขณะที่สนทนาในอีกสายหนึ่ง คุณทราบวามีสายเรียกซอนเมื่อไดยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งและเห็นปุมคูสายกะพริบ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนสายเรียกซอน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ถามีสายเรียกซอนมากกวาหนึ่งสาย ใหเลือกสายเรียกเขาที่ตองการ

ปฏิเสธสาย
คุณสามารถสงการโทรที่ดังขึ้นไปยังระบบขอความเสียง (ถากําหนดคาไว) หรือหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไว
ถาไมไดตั้งคาไว การโทรจะถูกปฏิเสธและผูโทรไดยินโทนเสียงไมวาง
กระบวนการ

ปฏิเสธสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
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สาย
เปดสถานะหามรบกวน

• กด ปฏิเสธ
• ถามีสายเรียกเขาหลายสาย ใหไฮไลตสายเรียกเขาที่ตองการ และกด ปฏิเสธ

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND) เพื่อปดเสียงโทรศัพทและไมสนใจการแจงเตือนสายเรียกเขาเมื่อคุณตองการ
ไมใหมีการเบี่ยงเบนความสนใจ
เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยังหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งคาไว
เมือ
่ เปดใช DND จะมีผลกับทุกสายในโทรศัพท แตคณ
ุ ยังสามารถรับสายภายในและสายเรงดวน แมขณะที่ DND
เปดอยู
หากมีการตั้งคาระดับ Precedence และการแทนที่แบบหลายระดับ (MLPP) สําหรับโทรศัพทของคุณ สายสําคัญ
จะดังขึ้นดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ แมจะเปด DND ไวก็ตาม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด หามรบกวน เพื่อเปด DND

ขั้นตอน 2

กด หามรบกวน อีกครั้งเพื่อปด DND
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

รับสายโทรศัพทของเพื่อนรวมงาน (รับสายแทน)
ถาคุณทําหนาที่รับโทรศัพทรวมกันกับเพื่อนรวมงาน คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาอยูที่โทรศัพทของเพื่อนรวม
งานได ขั้นแรก ผูดูแลระบบตองกําหนดกลุมการดึงสายใหกับคุณอยางนอยหนึ่งกลุม

รับสายภายในกลุมของคุณ (รับแทน)
คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาโทรศัพทอื่นภายในกลุมรับสายแทนของคุณ ถามีสายที่สามารถรับแทนไดหลาย
สาย คุณจะรับสายที่มีการเรียกเปนเวลานานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด รับแทน เพื่อโอนสายเขาภายในกลุมรับแทนไปที่โทรศัพทของคุณ

ขั้นตอน 3

กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม)
กลุม
 การดึงสายอนุญาตใหคณ
ุ รับสายบนโทรศัพททอ
่ี ยูน
 อกกลุม
 การดึงสายของคุณ คุณสามารถใชหมายเลขรับ
แทนของกลุมเพื่อรับแทนการโทร หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา
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สาย
รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด รับสายแทนกลุมอื่น

ขั้นตอน 3

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• ปอนหมายเลขของสายโทรศัพทที่มีการโทรที่ตองการรับแทน
ตัวอยางเชน ถาการโทรเรียกเขาไปที่สาย 12345 ใหปอน 12345
• ปอนหมายเลขรับแทนของกลุม
• กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนขึ้นลงภายในหนาตางการโทรดวน และ
เพื่อเลือกหมายเลขโทรดวน

ขั้นตอน 4

กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด ดึงสาย เพื่อรับสายในกลุมรับสายแทนของคุณหรือกลุมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพทของคุณ

ขั้นตอน 3

ถามีสายเรียกเขา กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ
กลุม
 วนสาย ชวยใหองคกรทีร่ บ
ั สายเรียกเขาจํานวนมากสามารถแบงปนภาระการรับสายได ผูด
 แ
ู ลระบบจะตัง้ คา
กลุม
 วนสายกับหมายเลขไดเร็กทอรีชด
ุ หนึง่ โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาตามลําดับการวนสายทีผ
่ ด
ู แ
ู ลระบบกําหนด
ใหสําหรับกลุมวนสายนั้น ถาคุณเปนสมาชิกของกลุมวนสาย คุณจะลงชื่อเขาใชในกลุมเมื่อตองการรับสาย คุณ
สามารถออกจากกลุมเมื่อคุณไมตองการใหสายเหลานี้เรียกมาที่โทรศัพทของคุณ
คุณอาจมองเห็นขอมูลตอไปนี้แสดงบนการแจงเตือนสายเขาของคุณ โดยขึ้นอยูกับวามีการกําหนดคากลุมการ
วนสายอยางไร:
• สายที่ไดรับสาย
• หมายเลขไดเร็กทอรีสําหรับสายเรียกเขา
• ชื่อกลุมวนสายหรือหมายเลขนํารอง
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองลงชื่อเขาใชกลุมวนสายเพื่อที่จะรับสายในกลุมวนสาย
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สาย
ลงชื่อเขาใชและออกจากกลุมวนสาย

กระบวนการ

เมื่อการโทรของกลุมวนสายเรียกมาที่โทรศัพทของคุณ ใหรับสาย

ลงชื่อเขาใชและออกจากกลุมวนสาย
การออกจากระบบของกลุมวนสายเพื่อเลิกรับสายจากกลุม คุณจะยังคงไดรับสายที่โทรหาคุณโดยตรง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด กลุมวนสาย เพื่อลงชื่อเขาใช

ขั้นตอน 2

กด กลุมวนสาย อีกครั้งเพื่อออกจากระบบ

ดูคิวการโทรในกลุมวนสาย
คุณสามารถใชสถิติคิวเพื่อตรวจสอบสถานะคิวของกลุมวนสาย การแสดงสถานะคิวจะใหขอมูลตอไปนี:้
• หมายเลขโทรศัพทที่ใชโดยกลุมวนสาย
• จํานวนผูโทรในคิวของกลุมวนสายแตละคิว
• เวลารอนานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด สถานะคิว

ขั้นตอน 2

กด ปรับปรุง เพื่อรีเฟรชสถิติ

ขั้นตอน 3

กด ออก

รับสายโดยอัตโนมัติ
หากมีการตั้งคาโทรศัพทของคุณใหรับสายโดยอัตโนมัติ คุณไมตองทําอะไรเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา
หลังจากเสียงกริ่งหนึ่งครั้ง คุณจะเชื่อมตอการโทรโดยอัตโนมัติโดยใชสปกเกอรโฟน
ถาคุณตองการใชชุดหูฟงเพื่อรับสาย คุณจะตองตั้งคาชุดหูฟงกอน
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมรองรับการใชหูฟง
หากคุณรับสายโดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยสปกเกอรโฟน และคุณเปลีย
่ นไปใชชด
ุ หูฟง เครือ
่ งจะรับสายเรียกเขาครัง้ ถัดไป
โดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยชุดหูฟง หากคุณรับสายโดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยชุดหูฟง และคุณเปลีย
่ นไปใชสปกเกอรโฟน สายเรียก
เขาครั้งถัดไปจะดังโดยอัตโนมัติในสปกเกอรโฟน การรับสายอัตโนมัติชวยใหมั่นใจวาจะมีการรับสาย แตจะไม
เปลี่ยนที่ที่คุณใชสําหรับสายกอนหนา
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สาย
ติดตามการโทรที่นาสงสัย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2

ตรวจสอบวาปุม ชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

เมื่อโทรศัพทของคุณรับสายเขาโดยอัตโนมัติ ใหสนทนากับผูโทรโดยใชชุดหูฟง

สวางอยู

ถาคุณไมตองการใชชุดหูฟงแลว ยกหูโทรศัพท และคุณจะออกจากโหมดชุดหูฟง

ติดตามการโทรที่นาสงสัย
ถาคุณไดรับสายที่ไมพึงประสงคหรือเปนการกลั่นแกลง ใหใชรหัสของสายที่ไมพึงประสงค (MCID) เพื่อแจงผู
ดูแลระบบ โทรศัพทของคุณจะสงขอความแจงเตือนแบบเงียบไปยังผูด
 แ
ู ลระบบพรอมดวยขอมูลเกีย
่ วกับการโทร
นั้น
กระบวนการ

กด MCID

ปดเสียงการโทร
ขณะทีโ่ ทรศัพทอยู คุณสามารถปดเสียง ซึง่ จะทําใหคณ
ุ ไดยน
ิ เสียงจากปลายสาย แตอก
ี ฝายจะไมไดยน
ิ เสียงคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ปดเสียง

ขั้นตอน 2

กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

พักสาย
วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม
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สาย
รับสายที่พักไวนานเกินไป

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด พักสาย

ขั้นตอน 2

ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พักสาย อีกครั้ง

รับสายที่พักไวนานเกินไป
เมื่อคุณพักสายนานเกินไป คุณจะไดรับสัญญาณเตือนดังตอไปนี:้
• เสียงกริ่งเดียว ดังซํ้าเปนระยะ
• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ
• สัญญาณขอความกะพริบบนหูโทรศัพท
• การแจงเตือนบนหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

กดปุมสายสีเหลืองที่กะพริบ หรือ ตอบรับ พูดในสายที่พักไวตอ

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
คุณสามารถสลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไวไดโดยงาย
กระบวนการ

กด สลับ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว

สลับระหวางสายที่สนทนาและสายที่พักไวในโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 7811 ไมมป
ี ม
ุ คูส
 าย ถาคุณมีสายทีพ
่ ก
ั ไวและสายทีส
่ นทนาอยู คุณจะเห็น Softkey สลับ
ภาพ ถามีสายมากกวาสองสาย คุณจะเห็น Softkey การโทร
กระบวนการ

กด สลับภาพ หรือ การโทร
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สาย
วางพักสาย

วางพักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย จากนัน
้ คุณสามารถเรียกสายจากโทรศัพทของคุณหรือโทรศัพท
เครื่องอื่น เชน Desk phone ของเพื่อนรวมงานหรือในหองประชุม
คุณสามารถวางพักสายไดสองวิธี คือการวางพักสายและการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง โทรศัพทของคุณ
จะมีการพักสายที่ใชไดเพียงประเภทเดียว
สายที่ถูกพักไวจะถูกตรวจสอบเครือขายของคุณดังนั้นคุณจะไมลืมเกี่ยวกับสายนั้น ถามีการพักสายไวเปนเวลา
นานเกินไป คุณจะไดยน
ิ เสียงแจงเตือน จากนัน
้ คุณสามารถตอบรับ ปฏิเสธการตอบรับ หรือละเวนสายบนโทรศัพท
เริ่มตนของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดึงสายนั้นจากโทรศัพทเครื่องอื่นตอได
ถาคุณไมรับสายภายในชวงเวลาที่กําหนด ระบบจะสงสายนั้นไปยังขอความเสียง หรือปลายทางอื่นตามที่ผูดูแล
ระบบของคุณตั้งคาไว

พักสายดวยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท และจากนั้นใชโทรศัพทอีกเครื่องในระบบ
ควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย
คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย
กอนเริ่มตนภารกิจ
การโทรจะตองมีสถานะใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด วางพัก จากนั้นวางหู

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) แจงหมายเลขที่วางพักสายใหกับคนที่ตองรับสายนั้น

เรียกสายที่พักดวยการวางพักสาย
คุณสามารถตั้งคาการพักสายไดสองวิธีดังตอไปนี้
• สายที่ถูกพักไวจะแสดงบนโทรศัพทซึ่งผูใชสามารถรับสายได
• ผูใชตองโทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงเพื่อรับสาย
คุณตั้งคาฟลดเฉพาะหนึ่งสายสําหรับการพักสายใน Cisco Unified Communications Manager เพื่อเปดใชงาน
หรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ คุณสมบัตินี้จะถูกเปดใชงานตามคาเริ่มตน
กอนเริ่มตนภารกิจ
จากนั้นหมุนหมายเลขที่ใชในการพักสาย
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สาย
การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง

กระบวนการ

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวและเรียกสายนั้นกลับมา

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายทีใ
่ ชงานโดยใชหมายเลขพักสายทีก
่ าํ หนดไว เมือ
่ ใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง คุณจะใชปุมเพื่อพักสายที่ใชงานอยู ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาปุมเปนสายโทรดวน เมื่อมีการโทรที่
กําหนดตําแหนงประเภทนี้ คุณสามารถใชสญ
ั ญาณสถานะสายเพือ
่ ตรวจสอบสถานะของสาย (ใชงานหรือไมใช
งาน)
กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF ในสายทีแ
่ สดงสถานะสายไมใชงานเพือ
่ ใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง

เรียกสายที่พักไวดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายที่ใชงานโดยใชหมายเลขพักสายที่กําหนดไว คุณสามารถใชการพักสายดวย
การวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเองเพื่อโอนสายที่สนทนาอยูไปยังหมายเลขพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง ซึ่งผูดูแลระบบตั้งคาไว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย

ขั้นตอน 2

บังคับ: ปอนหมายเลขวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง

ขั้นตอน 3

บังคับ: กด โอนสาย อีกครั้งเพื่อวางพักสาย

การเรียกสายที่วางพักแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถรับสายที่วางพักไปยังหมายเลขวางพักสายที่กําหนดไว
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สาย
ฝากสาย

กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองมีหมายเลขที่วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงและคานําหนาสําหรับการเรียกคืนการวางพักสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดคานําหนาสําหรับการเรียกคืนสายที่วางพักไว

ขั้นตอน 2

กดหมายเลขพักสายแบบเจาะจง

ฝากสาย
คุณสามารถฝากสายจากสายใดก็ไดในโทรศัพทไปยังหมายเลขอื่น การฝากสายนั้นจะมีผลเฉพาะสาย ถาการ
โทรมาถึงคุณในสายที่ไมไดเปดใชการฝากสาย การโทรนั้นจะมีเสียงเรียกเขาตามปกติ
คุณสามารถฝากสายไดสองวิธ:ี
• โอนสายทั้งหมด
• ฝากสายในสถานการณพิเศษ เชน เมื่อโทรศัพทไมวางหรือไมมีการตอบรับ
เมื่อมีการฝากสาย คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด

กับสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เมื่อสายที่จะฝากไมใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขเปาหมายของการฝากสายตามที่ตองการใหหมุนหมายเลขจากโทรศัพทของคุณ หรือเลือกจาก
รายการการโทรลาสุดของคุณ
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

โอนสาย
คุณสามารถโอนสายที่กําลังสนทนาไปยังบุคคลอื่น

โอนสายไปยังระบบฝากขอความ
คุณสามารถโอนสายไปยังผูจัดการของคุณโดยตรง หรือไปยังระบบฝากขอความของเพื่อนรวมงาน นี่เปนวิธีที่
สะดวกสําหรับผูโทรในการฝากขอความ แตไมรบกวนผูอื่นในสํานักงาน
กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูด
 แ
ู ลระบบตองตัง้ คาระบบโทรศัพทของคุณดังนัน
้ คํานําหนา * ทีอ
่ ยูห
 นาสวนขยายหมายถึงโอนสายไปยังระบบ
ฝากขอความโดยตรง
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สาย
โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น

ทราบหมายเลขภายในของเพื่อนรวมงานของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย

ขั้นตอน 2

ปอน * ตามดวยหมายเลขภายในของบุคคล

ขั้นตอน 3

กด โอนสาย

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น
เมื่อคุณโอนการโทร คุณสามารถอยูในการโทรเริ่มตนจนกวาบุคคลที่โอนใหจะตอบรับ วิธีนี้คุณสามารถสนทนา
แบบสวนตัวกับบุคคลอื่นกอนที่จะออกจากการโทร ถาคุณไมตองการสนทนา ใหโอนสายกอนบุคคลอื่นรับสาย
คุณยังสามารถสลับระหวางผูโทรทั้งสองเพื่อหารือกับแตละคนกอนที่คุณจะออกจากการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอน

จากสายที่ไมไดพักสายอยู

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน
ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อเลือกหมายเลขโทรดวนของคุณ

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย

ขั้นตอน 5

กด โอนสาย อีกครั้ง

สอบถามกอนที่จะโอนสายใหสมบูรณ
กอนที่จะโอนสาย คุณสามารถสนทนากับบุคคลที่จะโอนสายนั้นไป คุณสามารถสลับการโทรนั้นและการโทรที่
ตองการโอน กอนที่จะดําเนินการโอนสายใหสมบูรณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณมีสายที่สนทนาอยูและตองการโอนสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย

ขั้นตอน 3

กด สลับภาพ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว
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สาย
การประชุมสายและการประชุม

ขั้นตอน 4

กด โอนสาย อีกครั้งใหการโอนสมบูรณ

การประชุมสายและการประชุม
คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรครัง้ เดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอืน
่ และเพิม
่ คนนัน
้ ในการโทร
ถามีสายโทรศัพทหลายสาย คุณสามารถรวมการโทรสองสายเขาดวยกัน
เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการประชุมสาย ใหรอสักครูระหวางการเพิ่มผูเขารวม
ในฐานะผูจัดการประชุมสาย คุณสามารถนําผูเขารวมแตละคนออกจากการประชุมสายได การประชุมสายจะ
สิ้นสุดลงเมื่อผูรวมประชุมสายทั้งหมดวางสาย

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร (7811)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จากการโทรที่กําลังสนทนา ใหกด ประชุมสาย

ขั้นตอน 2

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทรโดยทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กด การโทร ใหเลือกสายที่พักไว และกด ใช
• ปอนหมายเลขโทรศัพทและกด ประชุมสาย

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร (7821, 7841, 7861)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จากการโทรที่กําลังสนทนา ใหกด ประชุมสาย

ขั้นตอน 2

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทรโดยทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• เลือกสายที่พักไว และกด ใช
• ปอนหมายเลขโทรศัพทและกด ประชุมสาย

สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนทีจ
่ ะเพิม
่ บุคคลนัน
้ ในการประชุมสาย และสามารถสลับระหวางสายทีป
่ ระชุมกับ
สายที่คุยกับบุคคลนั้น
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สาย
ดูและนําผูรวมประชุมสายออก

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

โทรหาผูเขารวมประชุมสายคนใหม แตไมเพิ่มบุคคลนั้นในการประชุม
รอจนกระทั่งมีการเชื่อมตอการโทร

ขั้นตอน 2

กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางผูเขารวมและการประชุมสาย

ดูและนําผูรวมประชุมสายออก
ถาคุณสรางการประชุมสาย คุณสามารถดูรายละเอียดของผูเขารวม 16 รายลาสุดที่เขารวมการประชุม นอกจาก
นี้คุณยังสามารถนําผูเขารวมออก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ขณะที่อยูในการประชุมสาย ใหกด รายละเอียด เพื่อดูรายชื่อผูเขารวมประชุม

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด เอาออก เพื่อนําผูเขารวมประชุมนั้นออกจากการประชุมสาย

การประชุมสายตามกําหนดการ (Meet Me)
คุณสามารถจัดหรือเขารวมการประชุมสายตามเวลาที่กําหนดได
การประชุมสายจะไมเริม
่ ตนจนกวาโฮสตจะหมุนหมายเลขเขาสูก
 ารประชุมสาย และจะสิน
้ สุดเมือ
่ ผูเ ขารวมทุกคน
วางสาย การประชุมสายจะไมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อโฮสตวางสาย

จัดการประชุมแบบ Meet-Me
กอนเริ่มตนภารกิจ
รับหมายเลขโทรศัพท Meet-Me จากผูดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผูรวมประชุม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ยกหูฟงเพื่อฟงเสียงสัญญาณการโทร และกด Meet Me

ขั้นตอน 2

หมุนหมายเลขโทรศัพท Meet-me

เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบ Meet-Me จนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูก
 ารประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง
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สาย
การโทรสายภายใน

กระบวนการ

หมุนหมายเลขโทรศัพท Meet-Me ที่โฮสตของการประชุมใหมา

การโทรสายภายใน
คุณสามารถใชสายอินเทอรคอมเพื่อโทรออกและรับสายแบบทางเดียว

หมายเหตุ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนการใชสายภายใน
เมื่อคุณโทรออกโดยใชสายภายใน โทรศัพทของผูรับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมด
กระซิบ) ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปกเกอรโฟน ชุดหูฟง หรือหูฟง ของผูร บ
ั ถาอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู
หลังจากไดรบ
ั การโทรสายภายใน ผูร บ
ั สามารถเริม
่ ตนการสือ
่ สารสองทาง (โหมดเชือ
่ มตอ) เพือ
่ ใหสามารถสนทนา
กันเพิ่มเติมได

โทรออกเปนสายภายใน
เมือ
่ คุณโทรออกเปนสายภายใน โทรศัพทจะเขาสูโ หมดกระซิบจนกวาผูร บ
ั จะตอบรับการโทรสายภายใน ในโหมด
กระซิบ บุคคลอื่นจะไดยินเสียงคุณ แตคุณไมไดยินเสียงคนอื่น ถาคุณอยูในสายที่กําลังสนทนา การสนทนานั้น
จะถูกพักสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด สายภายใน

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ปอนรหัสสายภายใน

ขั้นตอน 3

ฟงเสียงเตือนของสายภายใน จากนั้นเริ่มพูด

ขั้นตอน 4

กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

รับสายภายใน
คุณสามารถรับสายภายในเพื่อสนทนากับอีกฝาย
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณจะไดรับขอความในหนาจอโทรศัพท และเสียงเตือน โทรศัพทของคุณจะรับสายภายในในโหมดกระซิบ
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สาย
กํากับดูแลและบันทึกการโทร

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด สายภายใน เพือ
่ เปลีย
่ นเปนโหมดทีเ่ ชือ
่ มตอ ในโหมดทีเ่ ชือ
่ มตอ คุณสามารถสนทนากับผูท
 โ่ี ทรสายภายในได

ขั้นตอน 2

กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

กํากับดูแลและบันทึกการโทร
คุณสามารถกํากับดูแลและบันทึกการโทรได แตคุณตองมีคนอยูในสายอยางนอยสามคน: คนที่โทรเขา ผูดูแล
และคนที่รับสาย
ผูดูแลจะรับสาย สรางการประชุมสาย และติดตามและบันทึกการสนทนา
ผูดูแลจะทําหนาที่ตอไปนี:้
• บันทึกการโทร
• นําผูเขารวมรายแรกเขาสูการประชุมเทานั้น ผูเขารวมคนอื่นๆ เพิ่มบุคคลไดตามตองการ
• วางสาย
การประชุมสายจะสิ้นสุดเมื่อผูดูแลวางสาย

ตั้งคาการโทรที่มีผูกํากับดูแล
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รับสายเรียกเขา
บันทึก จะปรากฏถาระบบพิจารณาวาการโทรนั้นตองมีการดูแลและบันทึกไว

ขั้นตอน 2

กด ประชุมสาย

เพื่อสรางการประชุมสาย

ขั้นตอน 3

ปอนหมายเลขโทรศัพทของหัวหนางานและกด โทร

ขั้นตอน 4

กด ประชุมสาย เมื่อหัวหนางานรับสาย

ขั้นตอน 5

กด วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

บันทึกการโทร
คุณสามารถบันทึกการโทรได คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกการโทร
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สาย
สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ

กระบวนการ

กด บันทึก เพื่อเริ่มตนหรือหยุดการบันทึก

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการทํางานของคุณ คุณอาจตองจัดการกับสถานการณเรงดวนหรือสถานการณรายแรงกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถระบุการโทรวามีความสําคัญมาก ซึง่ มีลาํ ดับความสําคัญมากกวาการโทรสายทัว
่ ไป ลําดับความสําคัญ
นี้มีตั้งแตระดับ 1 (ตํ่า) ไปจนถึงระดับ 5 (สูง) ระบบระดับความสําคัญเรียกวา ระดับ Precedence และการแทนที่
แบบหลายระดับ (MLPP)
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสู
ระบบหรือไม
เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัญสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และ
การโทรนัน
้ จะอยูด
 า นบนสุดของรายการการโทร ถาคุณอยูร ะหวางการโทรขณะทีม
่ ส
ี ายทีม
่ ค
ี วามสําคัญสูงเขามา
สายทีม
่ ล
ี าํ ดับความสําคัญสูงจะมาแทนทีส
่ ายปจจุบน
ั และคุณจะไดยน
ิ เสียงเรียกเขาของการแทนทีพ
่ เิ ศษ คุณควร
วางสายปจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัญสูง
หากคุณเปดฟงกชันหามรบกวน (DND) ไว การโทรสายสําคัญจะสงเสียงดังดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ
ขณะที่คุณอยูระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัญสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปลี่ยนเมื่อคุณ:
• พักสาย
• โอนสาย
• เพิ่มสายเปนการประชุมสามสาย
• ใชการดึงสายเพื่อรับสาย
ตารางตอไปนี้อธิบายไอคอน Multilevel Precedence and Preemption Priority และระดับที่สอดคลองกัน
ตารางที่ 17: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ไอคอน MLPP

ลําดับความสําคัญ
ระดับ 1 — ผูโทรสําคัญ
ระดับ 2 — ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันที)
ระดับ 3 — ลําดับความสําคัญสูง (แฟลช)
ระดับ 4 — การแทนที่แฟลช
ระดับ 5 — การแทนที่ระดับสูง
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สาย
โทรออกเปนสายสําคัญ

โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงชือ
่ เขาใชดว
 ยขอมูลประจําตัวพิเศษ คุณสามารถปอนขอมูลประจํา
ตัวเหลานี้ไดสามเวลา และคุณจะไดรับแจงถาปอนไมถูกตอง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รับสายที่หูฟง

ขั้นตอน 2

กด PrecLevel

ขั้นตอน 3

เลือกระดับความสําคัญสําหรับการโทร

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) ปอนขอมูลประจําตัวในหนาจอการอนุมัติ

ขั้นตอน 5

ปอนหมายเลขปลายทาง
คุณจะเห็นไอคอนระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และจะไดยินเสียงสัญญาณระดับความสําคัญกลับ

ตอบรับสายสําคัญ
ถาคุณไดยินเสียงพิเศษที่เร็วกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังรับสายสําคัญ
กระบวนการ

กดปุมเซสชันสีเหลืองกะพริบเมื่อไดยินเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายสําคัญ

รับสายสําคัญขณะกําลังสนทนาสายอื่น
ถาไดยินเสียงสัญญาณตอเนื่องที่มาขัดจังหวะการโทรของคุณ แสดงวาคุณหรือเพื่อนรวมงานกําลังไดรับสาย
สําคัญ ใหวางสายทันที และใหสายสําคัญไปถึงบุคคลที่เปนปลายสาย
กระบวนการ

วางหูโทรศัพท
การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

หลายคูสาย
ถาคุณใชหมายเลขโทรศัพทกบ
ั คนอืน
่ ๆ คุณสามารถมีหลายคูส
 ายในโทรศัพท เมือ
่ มีหลายคูส
 าย คุณจะมีคณ
ุ สมบัติ
การโทรที่ใชไดมากขึ้น
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สาย
ดูการโทรทั้งหมดในสายหลักของคุณ

ดูการโทรทั้งหมดในสายหลักของคุณ
คุณสามารถแสดงสายปจจุบันและสายที่ไมไดรับบนสายหลักของคุณ
ใชคุณสมบัตินี้ถาคุณมีหลายสาย และตองการดูการโทรทั้งหมดในทุกๆ สายปรากฏในหนาจอเดียวกัน คุณยัง
สามารถกรองเพื่อดูเฉพาะบางสาย
ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาคุณสมบัตินี้

รับสายที่มาถึงแรกสุดกอน
คุณสามารถรับสายที่เขามาแรกสุดในสายโทรศัพทของคุณ รวมถึงการคืนสายที่พักไวและการดึงกลับสายที่พัก
ไวซึ่งอยูในสถานะการเตือน สายเขาจะมีความสําคัญเหนือกวาสายที่พักไวหรือสายที่คืนจากการพักเสมอ
เมื่อทํางานกับหลายสาย ตามปกติคุณจะกดปุมสายสําหรับสายเขาที่ตองการตอบรับ ถาคุณตองการรับสายที่เขา
มาแรกสุดไมวาจะเปนสายใด ใหกด ตอบรับ

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถดูรายการของการโทรทีใ
่ ชงานทัง้ หมดจากสายโทรศัพททก
ุ สายของคุณ โดยจัดเรียงตามลําดับเวลา
เกาสุดไปยังใหมสุด
รายการการโทรทัง้ หมดนีม
้ ป
ี ระโยชนถา คุณมีหลายสาย หรือถาคุณใชสายรวมกับผูใ
 ชคนอืน
่ รายการนีจ
้ ะแสดง
การโทรทั้งหมดของคุณไวดวยกัน
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการโทรที่ใชงานอยูในสายหลักของคุณ ซึ่งจะเปนประโยชนถาคุณตองการใหการ
โทรทั้งหมดปรากฏในหนาจอเดียว
กระบวนการ

กด ทุกสาย หรือปุมเซสชันสําหรับสายหลัก

สายที่ใชรวมกัน
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวรวมกันกับเพื่อนรวมงานอยางนอยหนึ่งคน ตัวอยางเชน คุณซึ่งเปน
เจาหนาที่ดานบริหารอาจรับผิดชอบการคัดกรองสายสําหรับคนที่คุณทํางานให
เมือ
่ คุณใชหมายเลขโทรศัพทรว
 มกัน คุณสามารถใชสายโทรศัพทไดเหมือนสายอืน
่ ๆ คํานึงถึงลักษณะพิเศษของ
สายที่ใชรวมกันเหลานี:้
• หมายเลขโทรศัพทที่ใชรวมกันจะปรากฏบนโทรศัพททุกเครื่องที่ใชสายรวม
• ถาผูรวมงานของคุณรับสาย ปุมสายรวมและปุมเซสชันจะเปนสีแดงคงที่บนโทรศัพทของคุณ
• ถาคุณพักสาย ปุม
 สายจะเปนสีเขียวคงทีแ
่ ละปุม
 เซสชันจะกะพริบเปนสีเขียว แตปม
ุ สายของเพือ
่ นรวมงานจะ
เปนสีแดงคงที่ และปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีแดง
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สาย
เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม

เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม
คุณหรือเพือ
่ นรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคูส
 ายรวมได ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณตองเปดใชคณ
ุ สมบัติ
นี้ในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณพยายามเพิม
่ ตัวเองในการโทรทีอ
่ ยูใ
 นสายทีใ
่ ชรว
 มกันและพบขอความวาไมสามารถเพิม
่ ได ใหลองอีกครัง้
ถาผูใ
 ชทค
่ี ณ
ุ ใชสายรวมเปดความเปนสวนตัวไว คุณจะไมเห็นการตัง้ คาสายของพวกเขาและคุณไมสามารถเพิม
่
ตัวคุณเองในสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายสําหรับคูสายรวมหรือเลือกสายและกด แทรกสาย
คุณตองกด การโทร เพื่อเพิ่มตนเองในสายบนคูสายรวม

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ถาคุณเห็นขอความยืนยัน กด ใช เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในการโทร

เปดใชความเปนสวนตัวในสายรวม
ความเปนสวนตัวจะทําใหคนอื่นที่ใชสายรวมกับคุณไมเห็นขอมูลเกี่ยวกับการโทรของคุณ
ความเปนสวนตัวจะมีผลกับสายรวมทัง้ หมดในโทรศัพท ถาคุณมีสายทีใ
่ ชรว
 มกันหลายสายและเปดใชความเปน
สวนตัวไว คนอื่นจะไมสามารถดูสายที่ใชรวมกันของคุณ
หากโทรศัพททใ
่ี ชสายรวมกับคุณมีการใชงานความเปนสวนตัว คุณจะสามารถโทรออกและรับสายไดโดยใชสาย
ที่ใชรวมกันตามปกติ
การยืนยันจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพทตลอดเวลาที่คุณสมบัตินี้ทํางาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ความเปนสวนตัว เพื่อเปดใชคุณสมบัติ

ขั้นตอน 2

กด ความเปนสวนตัว อีกครั้งเพื่อปดคุณสมบัติ

การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายที่เชื่อมโยงกับหมายเลข Desk phone ของคุณได บริการนี้เรียกวาการ
เชื่อมตอกับมือถือ
คุณจะเชื่อมโยงโทรศัพทมือถือกับ Desk phone ใน Self Care Portal เปนโทรศัพทเพิ่มเติม คุณสามารถควบคุมได
วาการโทรใดจะสงไปยังโทรศัพทมือถือ
เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติม:
• Desk phone และโทรศัพทเพิ่มเติมจะรับสายการโทรพรอมกัน
• เมื่อคุณรับสายจาก Desk phone โทรศัพทเพิ่มเติมจะหยุดเสียงกริ่ง ตัดการเชื่อมตอ และแสดงขอความแจง
สายที่ไมไดรับ
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สาย
เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ

• เมือ
่ คุณรับสายบนโทรศัพทเพิม
่ เติมเครือ
่ งหนึง่ โทรศัพทเพิม
่ เติมเครือ
่ งอืน
่ และ Desk phone จะหยุดเสียงกริง่
และตัดการเชื่อมตอ ขอความแสดงสายที่ไมไดรับจะปรากฏบนโทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องอื่นๆ
• คุณสามารถรับสายในโทรศัพทเพิ่มเติม และสลับการโทรไปยัง Desk phone ซึ่งใชสายรวมกัน ในกรณีนี้
Desk phone ที่ใชสายเดียวกันจะแสดงขอความ Remote In Use
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด เคลื่อนที่ เพื่อแสดงสถานะปลายทางระยะไกลในปจจุบัน (เปดใชหรือปดใช)

ขั้นตอน 2

กด เลือก เพื่อเปลี่ยนสถานะ

ยายการโทรจาก Desk phone ไปยังโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถยายการโทรจาก Desk phone ไปยังโทรศัพทมือถือได การโทรนี้ยังคงเชื่อมตอกับสายของ Desk
phone ทําใหคุณไมสามารถใชสายนั้นกับการโทรอื่นได สายนั้นจะอยูในสถานะใชงานจนกระทั่งสิ้นสุดการโทร
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด เคลื่อนที่

ขั้นตอน 2

กด เลือก เพื่อสงการโทรไปยังโทรศัพทมือถือ

ขั้นตอน 3

รับสายที่ใชงานบนโทรศัพทมือถือของคุณ

ยายการโทรจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
คุณสามารถยายสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone การโทรนั้นยังคงเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
48

สาย
โอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone

ขั้นตอน 2

กดสายบน Desk phone ภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อสนทนาตอไดจาก Desk phone

โอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
คุณสามารถโอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone
รับลิงกการเขาถึงจากผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

บนโทรศัพทมือถือ ใหปอนรหัสเขาถึงสําหรับคุณสมบัติการสงผานสัญญาณ

ขั้นตอน 2

วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร

ขั้นตอน 3

กด ตอบรับ บน Desk phone ภายใน 10 วินาที และเริ่มการสนทนาไดจาก Desk phone

ขอความเสียง
คุณสามารถเขาถึงขอความเสียงโดยตรงจากโทรศัพท ผูด
 แ
ู ลระบบตองตัง้ คาบัญชีขอ
 ความเสียงและตัง้ คาโทรศัพท
ของคุณกอนที่คุณจะเขาถึงระบบขอความเสียงได
ปุม ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง
เมื่อคุณไมอยูโตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ ผูดูแลระบบ
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทภายนอกของระบบขอความเสียงแกคุณ

หมายเหตุ

เอกสารนี้มีขอมูลขอความเสียงอยางจํากัดเนื่องจากขอความเสียงไมใชสวนหนึ่งของโทรศัพทของคุณ หากเปน
สวนประกอบที่แยกตางหากมาพรอมกับเซิรฟเวอรและเฟรมแวรที่ซื้อโดยบริษัทของคุณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การตั้งคาและการใชขอความเสียงของคุณ โปรดดู คูมือผูใชสําหรับอินเทอรเฟซของโทรศัพท Cisco Unity
Connection ที่ https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/
products-user-guide-list.html

สัญญาณบงบอกขอความเสียง
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม ใหมองหาสัญญาณตอไปนี:้
• แถบไฟบนหูโทรศัพทเปนสีแดงคงที่
• แถบไฟแสดงสายที่ไมไดรับและขอความเสียงจะแสดงบนหนาจอของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99
รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
49

สาย
เขาถึงขอความเสียงของคุณ

และคุณจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณเสียงจากหูโทรศัพท ชุดหูฟง หรือสปกเกอรโฟนเมือ
่ คุณใชสายโทรศัพท สัญญาณ
เสียงนี้จะทํางานเฉพาะสาย ซึ่งคุณจะไดยินเฉพาะเมื่อคุณใชสายที่มีขอความเสียง
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบขอความเสียงปจจุบันของคุณหรือฟงขอความเกาของคุณไดอีกครั้ง
กอนเริ่มตนภารกิจ
ระบบขอความเสียงแตละระบบจะแตกตางกันไป ดังนั้นใหตรวจสอบกับผูดูแลระบบหรือแผนก IT เพื่อดูวาบริษัท
ของคุณใชระบบใด สวนนี้มีไวสําหรับ Cisco Unity Connection เพราะลูกคา Cisco สวนใหญใชผลิตภัณฑนั้น
สําหรับระบบขอความเสียง แตบริษัทของคุณอาจใชผลิตภัณฑอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ขอความ

ขั้นตอน 2

ทําตามคําแนะนําเสียง

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถรับขอความสียงไดโดยไมตองดูรายการขอความ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีที่ผูดูแลระบบตั้งคาโทรศัพทของ
คุณ ตัวเลือกนี้มีประโยชนถาคุณตองการใชรายการขอความเสียง แตบางครั้งเขาถึงขอความโดยไมมีขอความ
แจงแบบภาพ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในหนาจอ ใหกด Softkey เสียง

ขั้นตอน 2

เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับขอความเสียง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
50

บทที่

3

ผูติดตอ
• ไดเร็กทอรีบริษัท, ในหนาที่ 51
• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, ในหนาที่ 51
• Cisco Web Dialer, ในหนาที่ 55

ไดเร็กทอรีบริษัท
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย ผูดูแลระบบเปนผูตั้ง
คาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

โทรหาผูติดตอในไดเร็กทอรีบริษัท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือก ไดเร็กทอรีบริษัท

ขั้นตอน 3

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 4

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 5

เลือกผูติดตอและกด โทรออก

ไดเร็กทอรีสวนบุคคล
ใชไดเร็กทอรีสว
 นบุคคลเพือ
่ เก็บขอมูลผูต
 ด
ิ ตอสําหรับเพือ
่ น ครอบครัว และเพือ
่ นรวมงาน คุณสามารถเพิม
่ ผูต
 ด
ิ ตอ
ของคุณเองในไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณสามารถเพิ่ม speed-dial code พิเศษสําหรับผูที่คุณโทรบอย
คุณสามารถตั้งคาไดเร็กทอรีสวนบุคคลจากโทรศัพทหรือจาก Self Care Portal ใชโทรศัพทของคุณเพื่อกําหนด
speed-dial code ในรายการของไดเร็กทอรี
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12
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ผูติดตอ
ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล
กอนเริ่มตนภารกิจ
กอนทีค
่ ณ
ุ จะลงชือ
่ เขาใชไดเร็กทอรีสว
 นบุคคล คุณจะตองมีรหัสผูใ
 ชและ PIN โปรดติดตอผูด
 แ
ู ลระบบถาไมทราบ
ขอมูลนี้
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ขั้นตอน 3

ปอนรหัสผูใชและ PIN จากนั้นกด สง

ขั้นตอน 4

ในการออกจากระบบ ใหเลือก ล็อกเอาต กด เลือก จากนั้นกด ตกลง

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล แลวกด สง

ขั้นตอน 4

กด ใหม

ขั้นตอน 5

ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน

ขั้นตอน 6

กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 4

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 5

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง
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ผูติดตอ
โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

เลือกรายการในสมุดที่อยูสวนบุคคลที่ตองการหมุนหมายเลข

ขั้นตอน 5

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทรออก

กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ
รหัสโทรเร็วชวยใหการโทรหาผูติดตอทําไดงายขึ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 4

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 5

ปอนขอมูลเกณฑการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 6

เลือกผูติดตอ

ขั้นตอน 7

กด โทรเร็ว

ขั้นตอน 8

เลือกหมายเลขและกด เลือก

ขั้นตอน 9

เลื่อนไปยังดัชนีโทรเร็วที่ยังไมไดระบุ และกด สง

โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และเลื่อนไปที่รหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทรออก
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ผูติดตอ
แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข

ขั้นตอน 5

แกไขขอมูลรายการ

ขั้นตอน 6

กด โทรศัพท เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 7

กด อัพเดต

นํารายชื่อผูติดตอออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข จากนั้น ลบ

ขั้นตอน 5

กด OK เพื่อยืนยันการลบ

ลบรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และคนหารหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสที่ตองการและกด เอาออก

ขั้นตอน 5

เลือกดัชนีและกด เอาออก
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ผูติดตอ
Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialer
คุณสามารถใช Cisco Web Dialer, เว็บเบราวเซอร และโทรศัพท IP ของ Cisco เพื่อโทรออกจากเว็บและแอปพลิ
เคชันเดสกท็อป ใชเว็บเบราวเซอรเพื่อไปที่เว็บไซตหรือไดเร็กทอรีของบริษัท จากนั้นคลิกหมายเลขโทรศัพทที่
เปนไฮเปอรลิงกเพื่อเริ่มตนการโทร
คุณจะตองมีรหัสผูใ
 ชและรหัสผานเพือ
่ ทีจ
่ ะโทร ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถใหขอ
 มูลนีแ
้ กคณ
ุ ผูท
 ใ
่ี ชครัง้ แรกจะตองกําหนด
คาการกําหนดลักษณะกอนที่จะโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร “Cisco Web Dialer” ใน https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ผูติดตอ
Cisco Web Dialer
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บทที่

4

การโทรลาสุด
• รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 57
• ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 57
• โทรกลับการโทรลาสุด, ในหนาที่ 58
• ลางรายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 58
• ลบรายการบันทึกการใชสาย , ในหนาที่ 58

รายการการโทรลาสุด
ใชรายการลาสุดเพื่อดูการโทรถึงบุคคลและกลุมการโทรลาสุด 150 สาย
ถารายการลาสุดถึงขนาดสูงสุด รายการใหมถัดไปนี้จะเขียนทับรายการที่เกาที่สุดในรายการ
การโทรในรายการลาสุดจะจัดกลุม
 ไว ถาเปนการโทรออกและรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน สายที่
ไมไดรับจากหมายเลขเดียวกันก็จะจัดกลุมอยูดวยกัน
ถาคุณใชกลุมวนสาย โปรดทราบดังตอไปนี:้
• หากโทรศัพทของคุณเปนสวนหนึ่งของกลุมวนสายที่ออกอากาศ สายที่รับโดยสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุมวน
สายจะแสดงในประวัติการโทรของคุณเปนสายที่ไดรับ

ดูการโทรลาสุดของคุณ
ตรวจสอบวาใครโทรหาคุณลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด
เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น

ขั้นตอน 3

ถาคุณมีสายมากกวาหนึ่ง เลือกสายที่จะดู

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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การโทรลาสุด
โทรกลับการโทรลาสุด

โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรหาคนที่เคยโทรหาคุณกอนหนานี้ไดโดยงาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือกสายที่ตองการ

ขั้นตอน 4

เลือกหมายเลขที่คุณตองการหมุนหมายเลข

ขั้นตอน 5

(ทางเลือก) กด EditDial เพื่อแกไขหมายเลข

ขั้นตอน 6

กด โทร

ลางรายการการโทรลาสุด
คุณสามารถลางขอมูลรายการสายลาสุดบนโทรศัพทของคุณได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือกสายที่ตองการ

ขั้นตอน 4

กด ลาง

ขั้นตอน 5

กด ลบ

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถแกไขรายการลาสุดเพื่อลบสายหนึ่งออกจากประวัติของคุณ ซึ่งจะรักษาขอมูลการติดตอที่สําคัญไว
เนื่องจากรายการลาสุดเก็บการโทรไดเพียง 150 รายการแรกเทานั้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือกสายที่ตองการ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
58

การโทรลาสุด
ลบรายการบันทึกการใชสาย

ขั้นตอน 4

ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุมการโทรที่ตองการลบ

ขั้นตอน 5

กด ลบ

ขั้นตอน 6

กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
59

การโทรลาสุด
ลบรายการบันทึกการใชสาย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
60

บทที่

5

แอปพลิเคชัน
• แอปพลิเคชันที่ใชได, ในหนาที่ 61
• ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 61
• สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน, ในหนาที่ 61
• ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 62

แอปพลิเคชันที่ใชได
โทรศัพทของ Cisco ไมไดรวมแอปพลิเคชันเหลานี้มาใหโดยคาเริ่มตน แตบริษัทของคุณอาจเพิ่มแอปพลิเคชัน
ตางๆ มาให เชน สภาพอากาศ ขอมูลหุน ขาวสารบริษัท รายการสิ่งที่ตองทํา หรือขอมูลและบริการที่คลายกัน

ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
คุณสามารถดูวามีแอปพลิเคชันใดที่เปดไวบาง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

กด ออก

สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

เลือกแอปพลิเคชันที่กําลังทํางานและกด สลับไปยัง เพื่อเปดและใชแอปพลิเคชันที่เลือกไว

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
61

แอปพลิเคชัน
ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

กด ออก

ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

เลือกแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู และกด ปดแอปฯ เพื่อปดแอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 4

กด ปด จากนั้นกด ออก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
62

บทที่

6

การตั้งคา
• เมนูการตั้งคา, ในหนาที่ 63
• ปรับความดังระหวางการโทร, ในหนาที่ 65
• ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 65
• ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท, ในหนาที่ 65

เมนูการตั้งคา
คุณสามารถควบคุมคาแอตทริบิวตและคุณสมบัติบางอยางบนโทรศัพทไดจากเมนู การตั้งคา

เปลี่ยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่โทรศัพทใชสําหรับสายเรียกเขา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > เสียงกริ่ง

ขั้นตอน 3

เลือกคูสาย

ขั้นตอน 4

เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน เพื่อฟงเสียงตัวอยาง

ขั้นตอน 5

กด ตั้งคา เพื่อใชเสียงกริ่ง

ปรับความคม
คุณสามารถเปลี่ยนคอนทราสตของหนาจอโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
63

การตั้งคา
ปรับแสงสวางของหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ความคม

ขั้นตอน 3

เลือก คอนทราสต

ขั้นตอน 4

ปอนตัวเลขระหวาง 1 - 10

ขั้นตอน 5

กด บันทึก เพื่อบันทึกความคม

ปรับแสงสวางของหนาจอโทรศัพท
คุณสามารถปรับความสวางของหนาจอโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น
ไฟสองสวางหนาจอไมมีการสนับสนุนในโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การกําหนดลักษณะ > ความคมชัด

ขั้นตอน 3

กดเปดเพื่อตั้งคาไฟหนาจอ หรือกดปดเพื่อตั้งคาปดไฟหนาจอ

ขั้นตอน 4

กด

เพื่อออก

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปดไฟ LED ของปุม
 เลือก เมือ
่ อยูใ
 นโหมดประหยัดพลังงาน วิธน
ี จ
้ี ะลดการรบกวนสายตาในทีท
่ าํ งาน
ของคุณ
ปุม เลือก อยูตรงกลางชุดปุมการนําทางบนโทรศัพทของคุณ ไฟ LED ของปุม เลือก จะเปดโดยคาเริ่มตนเมื่อคุณ
อยูในโหมดประหยัดพลังงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ไฟแสดงสถานะการประหยัดพลังงาน

ขั้นตอน 3

กด ปด เพื่อปดไฟ LED

ขั้นตอน 4

ที่หนาตางคําเตือน ใหกดตกลง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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การตั้งคา
ปรับความดังระหวางการโทร

ปรับความดังระหวางการโทร
ถาเสียงในหูฟง หูโทรศัพท หรือสปกเกอรโฟนดังเกินไปหรือเบาเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนความดังขณะที่ฟง
ปลายสายได เมื่อคุณเปลี่ยนความดังระหวางการโทร การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับลําโพงที่คุณใชในขณะ
นั้นเทานั้น ตัวอยางเชน ถาคุณปรับความดังขณะที่ใชหูฟง ระดับเสียงของหูโทรศัพทจะไมเปลี่ยน
กระบวนการ

กด ความดัง

ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดงั หรือเบาเกินไปเมือ
่ คุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปลีย
่ นระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร
กระบวนการ

กด ความดัง

ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพทเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา

ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงขอความไดหลายภาษา ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาภาษาที่โทรศัพทใช หากคุณ
ตองการเปลี่ยนภาษา โปรดติดตอผูดูแลระบบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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การตั้งคา
ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 67
• ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท, ในหนาที่ 68
• ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 68
• หูฟง, ในหนาที่ 69
• ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 86

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชโทรศัพทกับอุปกรณเสริมประเภทตางๆ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน และลําโพง ตารางนี้จะแสดงวา
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมใดไดบางกับโทรศัพทของคุณ
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย แตปุมสายบนโทรศัพทของ
คุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน หรือคุณสมบัต)ิ หากปุมสายของ
โทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมใดๆ

หมายเหตุ

หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 โดยใช Power over
Ethernet (PoE) ใชแหลงจายไฟภายนอกถาคุณตองการเชื่อมตอ Multibase
ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมที่สนับสนุนของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
ตารางที่ 18: การสนับสนุนอุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811, 7821, 7841 และ 7861

อุปกรณเสริม

ประเภท

7811

7821

7841

7861

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

อุปกรณเสริมของ Cisco
ชุดยึดกับผนัง
หูฟง Cisco รุน
531 และหูฟง
Cisco รุน 532

แอนะล็อก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
67

อุปกรณเสริม
ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท

อุปกรณเสริม

ประเภท

หูฟง Cisco รุน
561 และหูฟง
Cisco รุน 562

ไรสายที่มีสถานี ไมรองรับ
ฐาน

เคสซิลิโคน

7811

7821

7841

7861

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

อุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น
หูฟง

แอนะล็อก

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง

แอนะล็อกความถี่ ไมรองรับ
กวาง

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมโครโฟน

ภายนอก

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ลําโพง

ภายนอก

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท
คุณสามารถใชแจ็คชุดหูฟงเพื่อเชื่อมตอฮารดแวรภายนอกเขากับโทรศัพท โดยคาเริ่มตน รายการอุปกรณเสริม
จะประกอบดวยชุดหูฟงแอนะล็อกที่สามารถตั้งคาใหใชงานความถี่กวาง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือกอุปกรณเสริมและกด แสดงขอมูล

ขั้นตอน 4

กด ออก

ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ
สิ่งสําคัญคือคุณตองทราบรุนโทรศัพท เนื่องจากโทรศัพทแตละรุนสนับสนุนชุดของอุปกรณเสริมแตกตางกัน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
68

อุปกรณเสริม
หูฟง

หูฟง
มีหูฟง Cisco และบุคคลที่สามหลายรุนสําหรับใชงานบนอุปกรณและโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง Cisco โปรดดูที่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headsets/index.html

ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ
ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟงในระดับความดังสูงเปนเวลานานเพื่อปองกันอันตรายตอ
การไดยิน
เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟง ใหลดระดับเสียงของลําโพงหูฟงกอนที่คุณจะสวมหูฟง ถาคุณบันทึกใหลดระดับเสียงลง
กอนที่คุณจะถอดหูฟง ระดับเสียงของหูฟงจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟงอีกครั้ง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมของคุณ เมือ
่ คุณใชหฟ
ู ง หูฟง อาจปดกัน
้ เสียงภายนอกทีส
่ าํ คัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณี
ฉุกเฉินหรือในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง อยาใชหูฟงขณะขับรถ อยาวางหูฟงหรือสายหูฟงไวในบริเวณที่ผูคน
หรือสัตวเลี้ยงสามารถสะดุดได คอยดูแลเด็กที่อยูใกลหูฟง หรือหูฟงเสมอ

หูฟง Cisco ซีรีส 500
ชุดหูฟง Cisco มีดังตอไปนี:้
• หูฟง Cisco รุน 521 — ชุดหูฟงที่มีหูฟงขางเดียวมาพรอมกับตัวควบคุม USB ในสาย
• หูฟง Cisco รุน 522 — ชุดหูฟงที่มีหูฟงสองขางพรอมกับตัวควบคุม USB แบบอินไลน
• หูฟง Cisco รุน 531 — ชุดหูฟงที่มีหูฟงขางเดียวสามารถใชเปนชุดหูฟงมาตรฐาน หรือชุดหูฟง USB ที่มี
อะแดปเตอร USB
• หูฟง Cisco รุน 532 — ชุดหูฟงที่มีหูฟงสองขางที่สามารถใชเปนชุดหูฟงมาตรฐาน หรือชุดหูฟง USB ที่มี
อะแดปเตอร USB
• หูฟง Cisco รุน 561 — ชุดหูฟงไรสายที่มีหูฟงขางเดียวมาพรอมฐานตั้ง
• หูฟง Cisco รุน 562 — ชุดหูฟงไรสายที่มีหูฟงสองขางมาพรอมฐานตั้ง
หูฟง Cisco รุน 521 และ 522
หูฟง Cisco รุน 521 และ 522 เปนชุดหูฟงแบบใชสายสองรุนที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับใชกับโทรศัพท IP ของ Cisco
และอุปกรณ หูฟง Cisco รุน 521 มีหูฟงขางเดียวเพื่อการสวมใสไดยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco
รุน 522 มีหูฟงสองขางสําหรับใชในสถานที่ที่มีเสียงดัง
ชุดหูฟงทั้งสองรุนมีตัวเชื่อมตอขนาด 3.5 มม.สําหรับใชงานกับแล็ปท็อปและอุปกรณมือถือ รวมทั้งมีตัวควบคุม
USB แบบอินไลนสําหรับการใชกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ 8865NR ตัว
ควบคุมเปนวิธรี บ
ั โทรศัพทแบบงายๆ และสามารถเขาถึงคุณลักษณะโทรศัพทพน
้ื ฐาน เชนพักสาย พูดตอ ปดเสียง
และควบคุมความดัง
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเหลานี้เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
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อุปกรณเสริม
หูฟง Cisco ซีรีส 500

รูปที่ 5: หูฟง Cisco รุน 521

รูปที่ 6: หูฟง Cisco รุน 522

หูฟง Cisco รุน 531 และ 532
หูฟง Cisco รุน 531 และ 532 สามารถใชเปนหูฟงมาตรฐานกับโทรศัพทตางๆ ได คุณเสียบหูฟงเขากับพอรตหูฟง
โดยใชตัวเชื่อมตอ RJ
อะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco สามารถใชไดกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ
8865NR อะแดปเตอรแปลงหูฟง Cisco รุน 531 และ 532 เปนชุดหูฟง USB และใหคุณใชคุณลักษณะพิเศษเพิ่ม
บางอยาง ซึง่ เปนวิธท
ี ส
่ี ะดวกตอการจัดการการโทร การทดสอบไมโครโฟน และการปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
อัตราขยาย และการตั้งคาเสียงรอบขาง
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
รูปที่ 7: หูฟง Cisco รุน 531
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อุปกรณเสริม
หูฟง Cisco ซีรีส 500

รูปที่ 8: หูฟง Cisco รุน 532

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เปนชุดหูฟงไรสายสองรุนที่ไดรับการพัฒนาสําหรับใชในสํานักงานในปจจุบัน หู
ฟง Cisco รุน 561 มีหูฟงขางเดียวเพื่อการสวมใสไดยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco รุน 562 มีหูฟง
สองขางสําหรับใชในสถานที่ที่มีเสียงดัง
หูฟง ทัง้ สองมาพรอมกับฐานตัง้ มาตรฐานหรือ Multibase สําหรับชารจหูฟง และการตรวจสอบระดับพลังงานของ
หูฟงดวยจอแสดงผล LED ฐานตั้งทั้งสองยังแสดงสถานะการโทร เชนสายเรียกเขา สายที่ใชอยู และสายที่ปด
เสียง ถาชุดหูฟงของคุณกําลังอัพเกรดเฟรมแวร ไฟ LED จะแสดงความคืบหนาการอัพเกรด
ฐานตั้งเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสาย Y ที่มีให ซึ่งเสียบเขากับพอรต AUX และชุดหูฟงของโทรศัพท
ปลั๊กไฟ AC มีใหเพื่อเชื่อมตอฐานตั้งกับเตารับไฟฟา คุณตองติดตั้งคลิปไฟฟาสําหรับภูมิภาคของคุณกอนที่คุณ
จะสามารถเสียบเขากับอะแดปเตอรไฟฟา
บางครั้งโทนเสียงจะเลนบนหูฟง Cisco รุน 561 หรือ 562 บางโทนเสียงจะเตือนคุณเมื่อคุณมีการดําเนินการ เชน
การกดปุม โทนเสียงอื่นๆ เตือนคุณวา ตองใหความสนใจกับชุดหูฟง เชนเมื่อตองชารจไฟแบตเตอรี่ หรือเมื่อคุณ
อยูหางจากสถานีฐานมากเกินไป
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.5(1) หรือใหมกวา และไฟล defaultheadsetconfig.json สําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ
562 เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองกับ Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) หรือกอนหนา
รูปที่ 9: หูฟง Cisco รุน 561
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ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

รูปที่ 10: หูฟง Cisco รุน 562

การสนับสนุนหูฟง Cisco ซีรีส 500
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 เปนโทรศัพทรุนเดียวในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 ที่ไมสนับสนุนชุด
หูฟง โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7821, 7841 และ 7861 ใชขั้วตอแบบ RJ เพื่อเชื่อมตอกับชุดหูฟงหรือฐานตั้ง
หัวขอที่เกี่ยวของ
เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท, ในหนาที่ 79
กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท, ในหนาที่ 81

ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ใชปุมหูฟงของคุณสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
รูปที่ 11: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
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อุปกรณเสริม
ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ตารางที่ 19: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

ปุมเปดปดและปุมโทร

ใชเพื่อเปดและปดหูฟง
กดคางไว 4 วินาทีเพื่อเปดและปดชุดหูฟง
การจัดการสายเรียกเขา และสายทีใ
่ ชงานอยูจ
 ะขึน
้ อยูก
 บ
ั วาถาคุณ
มีหนึ่งสายหรือหลายสาย
หนึ่งสาย:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ชงานอยู กดอีกครัง้ เพือ
่ เลิกพักสาย
• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา
• กดคางไวเพื่อวางสาย
หลายสาย:
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ชงานอยู และรับสายเรียกขาเขาสาย
ที่สอง
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายปจจุบน
ั กดอีกครัง้ เพือ
่ สนทนาตอ หรือ
กดคาง 2 วินาที เพื่อสิ้นสุดการโทรปจจุบัน และสนทนาสายที่
พักไวตอ
• กดคางไวเพื่อสิ้นสุดสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกเขาสาย
อื่น
• กดสองครั้งใชงานสายปจจุบัน และปฏิเสธสายเรียกเขาสายที่
สอง

2

ปุมปดเสียง

3

ปุมความดัง

ปรับความดังหูฟงของคุณ

4

LED

แสดงสถานะของหูฟง:

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน ปุมปดเสียง
สวางขึ้นเมื่อเปดใชการปดเสียงบนหูฟง

บนโทรศัพทจะ

• ไฟสีแดงกระพริบ — สายเรียกเขา
• ไฟสีแดงคงที่ — สายที่ใชงาน
• ไฟกะพริบสีขาว — กําลังดําเนินการอัพเกรดเฟรมแวร
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ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 มาพรอมกับฐานตั้งมาตรฐานเพื่อชารจชุดหูฟง จอแสดงผล LED ของฐานตั้งจะ
แสดงระดับแบตเตอรีป
่ จ
 จุบน
ั และสถานะการโทรของคุณ นอกจากปุม
 ควบคุมการโทรบนหูฟง แลว คุณยังสามารถ
รับและวางสายเมื่อคุณยกหรือวางหูฟงบนฐาน
การเชื่อมตอระหวางฐานตั้งและชุดหูฟงใช Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
รูปที่ 12: จอแสดงผล LED บนฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ตารางที่ 20: ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟง

2

LED สถานะการโทร

แจงใหทราบถึงสถานะการโทร:
• สายเรียกเขา — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวคงที่
• ปดเสียงการโทร — ไฟสีแดงคงที่

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase
Multibase สามารถเชือ
่ มตอทีม
่ าของสายไดสงู สุดสามสายผาน Bluetooth, ตัวเชือ
่ มตอ USB หรือสาย Y Multibase
สามารถชวยประหยัดอุปกรณ Bluetooth ไดสูงสุดสี่อุปกรณ คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายโดยใชปุมบน
Multibase คุณสามารถใชปม
ุ ควบคุมการโทรบนหูฟง เพือ
่ รับและวางสาย เมือ
่ หูฟง ของคุณอยูใ
 นฐานตัง้ คุณจะรับ
สายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําหูฟงออกจากฐานตั้ง คุณสามารถวางหูฟงกลับไปที่ฐานตั้งเพื่อวางสาย
Multibase มาพรอมกับสายขั้วตอตอไปนี:้
• สาย USB กับ USB: สําหรับการเชื่อมตอโทรศัพท IP ของ Cisco กับ USB
• สาย Y ของ USB: สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ที่ไมมีพอรต USB

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
74
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หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase

• สาย Mini USB: สําหรับพีซีหรือ Mac
• สาย Mini USB กับ USB-C: มีจําหนายแยกตางหากสําหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณ Mac

หมายเหตุ

หูฟง Cisco Multibase รุน 560 ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 โดยใช Power over
Ethernet (PoE) ใชแหลงจายไฟภายนอกถาคุณตองการเชื่อมตอ Multibase
รูปที่ 13: LED ของ Multibase

ตารางตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED multibase ของหูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase
ตารางที่ 21: LED ของ Multibase

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงและสถานะฐานตั้ง:
• ความแรงของแบตเตอรีห
่ ฟ
ู ง —ไฟ LED กะพริบและเปลีย
่ น
เปนสวางนิ่งขณะแบตเตอรี่ชารจ
• กําลังอัปเดตหูฟง —ไฟ LED กะพริบตามลําดับจากซายไป
ขวา
• หูฟงและฐานตั้งไมจับคูกัน — ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ
• โหมดประหยัดพลังงาน—ไฟ LED ตรงกลางสวางนิ่ง
ฐานตัง้ เขาสูโ หมดประหยัดพลังงานเมือ
่ ไมมก
ี ารเชือ
่ มตอกับทีม
่ า
ของสายหลังจาก 10 นาที
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หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

2

LED สถานะการโทร

แจงใหทราบถึงสถานะการโทรของที่มาแตละแหง:
• แหลงที่ใชงานอยู — ไฟสีขาวติดนิ่ง
• สายเรียกเขาจากที่มาที่เลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายเรียกเขาจากที่มาที่ไมไดเลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ
• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวติดนิ่ง
• โทรมาจากที่มาที่ไมไดใชงาน—กะพริบสีเขียว

3

LED สถานะการปดเสียง

เตือนคุณเมื่อหูฟงของคุณปดเสียงอยู

4

LED สถานะ Bluetooth

แจงเตือนใหคุณทราบสถานะ Bluetooth:
• จับคูกับที่มาของสาย — ไฟสีขาวติดนิ่ง
• โหมดการจับคู — ไฟกะพริบสีขาว
• คนหาที่มาของสาย — ไฟกะพริบสีขาว
• Bluetooth ปด — LED ดับ

คุณใชปุมควบคุมแหลงที่มาบนฐานเพื่อควบคุมที่มาที่ใชงานอยู ปุมแหลงที่มาแตละปุมจะตรงกับการเชื่อมตอ
เฉพาะบน Multibase
แมวา คุณจะเชือ
่ มตอกับทีม
่ าแลว LED ก็อาจจะไมสวาง LED ของทีม
่ าจะสวางเฉพาะเมือ
่ เลือกทีม
่ านัน
้ หรือมีสาย
ที่ใชงานอยู เชน คุณอาจเชื่อมตอกับโทรศัพท IP ของ Cisco, คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือผาน Bluetooth
อยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม LED ของทีม
่ าทีเ่ กีย
่ วของจะติดสวางเมือ
่ ถูกเลือก มีสายทีใ
่ ชงานอยู หรือมีสายเรียก
เขาเทานั้น กดปุมที่มาเพื่อตรวจสอบวาที่มานั้นเชื่อมตออยางเหมาะสม LED ของที่มากะพริบสามครั้งถาไมมีการ
เชื่อมตอ
คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายที่ใชงานได

หมายเหตุ

พักสายทีใ
่ ชงานกอนคุณเปลีย
่ นเปนทีม
่ าของสายอืน
่ การโทรบนทีม
่ าของสายหนึง่ จะไมพก
ั สายโดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณสลับไปยังที่มาของสายอื่น
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ตารางตอไปนี้แสดงไอคอนที่มาของ Multibase และการเชื่อมตอที่สอดคลองกัน
ตารางที่ 22: คอนโซลที่มาของ Multibase

แหลงที่มา

ไอคอนฐาน

การเชื่อมตอ

Desk Phone

สาย USB กับ USB หรือสาย Y
ไอคอน Desk phone ตรงกับพอรต
USB กลางทีด
่ า นหลังของ Multibase
ใชสําหรับการเชื่อมตอกับโทรศัพท
IP ของ Cisco แตจะทํางานไดอยาง
ถูกตองกับอุปกรณการโทรที่เขากัน
ได
แล็ปท็อป

สาย Micro-USB
ไอคอนแล็ปท็อปตรงกับพอรต
Micro-USB ที่พบตรงดานหลังของ
Multibase พอรต Micro-USB ใช
สําหรับการเชือ
่ มตอกับแล็ปท็อป หรือ
คอมพิวเตอรเดสกท็อป
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แหลงที่มา

ไอคอนฐาน

การเชื่อมตอ

มือถือ
ไอคอนโทรศัพทมือถือตรงกับการ
เชื่อมตอ Bluetooth ที่พบที่ดานหลัง
ของฐานตัง้ ขณะทีไ
่ อคอนแสดงเปน
โทรศัพทมอ
ื ถือ ฐานตัง้ จะเชือ
่ มตอกับ
อุปกรณการโทรดวย Bluetooth ที่
เขากันได
Multibase สามารถชวยประหยัดและ
จดจําอุปกรณการโทรดวย Bluetooth
ไดสูงสุดสี่อุปกรณ
ถาคุณกําลังฟงเพลงผานที่มา
Bluetooth เพลงจะหยุดชั่วคราวเมื่อ
คุณวางหูฟงบนฐาน

หูฟงของผูผลิตรายอื่น
Cisco ดําเนินการทดสอบภายในกับชุดหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับการใชงานกับโทรศัพท IP ของ Cisco ทั้งนี้
Cisco ไมไดรับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑจากผูจําหนายชุดหูฟงหรือหูโทรศัพท ตรวจสอบกับผูผลิตหูฟงเพื่อ
ยืนยันวา คุณสามารถใชหูฟงกับโทรศัพท Cisco ของคุณ

หมายเหตุ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนชุดหูฟง
ชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยใชพอรต USB หรือพอรตเสริม ขึ้นอยูกับรุนของชุดหูฟงของคุณ ที่คุณ
ตองปรับการตัง้ คาเสียงโทรศัพทของคุณเพือ
่ ประสบการณฟง เสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ รวมถึงการตัง้ คาเสียงรอบขางของชุด
หูฟง
ถาคุณมีหฟ
ู ง ของผูผ
 ลิตรายอืน
่ และคุณใชการตัง้ คาเสียงรอบขางใหมแลว ใหรอหนึง่ นาที แลวรีบต
ู โทรศัพทเพือ
่
จัดเก็บการตั้งคาไวในหนวยความจําแฟลช
โทรศัพทจะลดเสียงเบื้องหลังบางสวนที่ไมโครโฟนของชุดหูฟงตรวจจับได คุณสามารถใชชุดหูฟงที่กันเสียง
รบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนเบื้องหลังไดอีกระดับ และปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยรวม
ถาคุณกําลังพิจารณาใชหูฟงของผูผลิตรายอื่น เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดี ตัวอยางเชน
ชุดหูฟง ทีม
่ ก
ี ารปองกันสัญญาณความถีว
่ ท
ิ ยุ (RF) และความถีเ่ สียง (AF) ทีไ
่ มพงึ ประสงค อาจยังคงมีเสียงรบกวน
หรือเสียงสะทอนเกิดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพท
มือถือหรือวิทยุสอ
่ื สาร ฝายทีอ
่ ยูไ
 กล หรือทัง้ ฝายทีอ
่ ยูไ
 กลและผูใ
 ชโทรศัพท IP ของ Cisco อาจไดยน
ิ เสียงฮัมหรือ
เสียงซาได แหลงภายนอกหลายชนิดสามารถสรางเสียงฮัมหรือเสียงซาได ตัวอยางเชน หลอดไฟ มอเตอรไฟฟา
หรือหนาจอคอมพิวเตอรขนาดใหญ
ในบางครั้ง การใช Power Cube หรือ Power Injector อาจชวยลดหรือกําจัดเสียงฮัมได
เนือ
่ งจากความไมสมํา่ เสมอดานสภาพแวดลอมและฮารดแวรในตําแหนงทีใ
่ ชงานโทรศัพท IP ของ Cisco จึงทําให
วิธีแกปญหาสําหรับชุดหูฟงวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับทุกสภาพแวดลอม
เราขอแนะนําใหลก
ู คาทดสอบชุดหูฟง ในสภาพแวดลอมทีจ
่ ะใชงานเพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานกอน
ทําการตัดสินใจจัดซื้อเพื่อนําอุปกรณไปใชในระบบขนาดใหญ
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คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟงที่เชื่อมตอลาสุดคือชุดหูฟงที่ใชงาน
สําหรับรายการชุดหูฟง ทีแ
่ นะนํา และอุปกรณเสริมดานเสียงอืน
่ ๆ โปรดดูท่ี http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

คุณภาพเสียง
นอกเหนือจากประสิทธิภาพดานกายภาพ เชิงกล และทางเทคนิคแลว เสียงจากชุดหูฟงนั้นยังตองมีคุณภาพดีทั้ง
สําหรับผูใ ชชด
ุ หูฟง และคูส
 นทนา คุณภาพเสียงนัน
้ ขึน
้ อยูก
 บ
ั ความชอบของแตละบุคคล และเราไมสามารถรับประกัน
ประสิทธิภาพหูฟง ของผูผ
 ลิตรายอืน
่ ได อยางไรก็ตาม หูฟง หลายรุน
 จากผูผ
 ลิตหูฟง ชัน
้ นํานัน
้ ไดรบ
ั การตอบรับวา
ทํางานไดดีกับโทรศัพท IP ของ Cisco
Cisco ไมแนะนําหรือทดสอบหูฟงของผูผลิตรายอื่นกับผลิตภัณฑของบริษัท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รองรับหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับผลิตภัณฑ Cisco โปรดไปที่เว็บไซตของผูผลิต
Cisco ทดสอบหูฟง Cisco กับโทรศัพท IP ของ Cisco สําหรับขอมูลเกีย
่ วกับหูฟง Cisco และการสนับสนุนโทรศัพท
IP ของ Cisco โปรดดูที่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html

หูฟงแบบใชสาย
ชุดหูฟงแบบมีสายทํางานไดกับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท IP ของ Cisco รวมถึงปุมปรับความดังและปุมปด
เสียง ปุมเหลานี้จะปรับความดังของหูฟง และปดเสียงจากไมโครโฟนของชุดหูฟง
เมื่อคุณติดตั้งหูฟงแบบมีสาย ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกดสายเขากับชองในโทรศัพท

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายเคเบิล

หูฟงไรสาย
คุณสามารถใชชุดหูฟงไรสายสวนใหญกับโทรศัพทของคุณได โปรดดูรายการชุดหูฟงที่สนับสนุนที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอชุดหูฟงและการใชคุณลักษณะตางๆ จากเอกสารของชุดหูฟงไรสาย

เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท
ชุดหูฟงแบบมีสายแตละชนิด อะแดปเตอร หรือฐานตั้งเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชพอรตอื่น และหัวตอและสาย
เคเบิลชนิดอื่น ชนิดที่พบบอยไดแกหัวตอ RJ, หัวตอ USB และ สาย Y

เชื่อมตอกับชุดหูฟงมาตรฐาน
คุณสามารถใชชด
ุ หูฟง แบบมาตรฐานกับโทรศัพทได ชุดหูฟง มาตรฐานจะตอเขากับแจคหูฟง ทีอ
่ ยูด
 า นหลังโทรศัพท
โดยใชหัวตอ RJ
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เชื่อมตอ Cisco Standard Base กับสาย Y

รูปที่ 14: การเชื่อมตอหูฟงมาตรฐาน

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ
กระบวนการ

เสียบชุดหูฟงเขากับแจ็คหูฟงที่ดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

เชื่อมตอ Cisco Standard Base กับสาย Y
คุณสามารถเชื่อมตอฐานตั้งมาตรฐานกับโทรศัพทดวยสาย Y ที่ใหมาดวย แตสาย Y มีหัวตอ RJ สองหัว - หัวตอ
หนึ่งสําหรับอุปกรณเสริม หรือพอรต AUX และอีกหัวตอสําหรับพอรตชุดหูฟง คุณสามารถแยกหัวตอสองหัวได
ดวยขนาด เนื่องจากหัวตอพอรต AUX จะใหญกวาหัวตอพอรตชุดหูฟงเล็กนอย

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียงหัวตอที่เล็กกวาเขากับแจ็กหูฟงที่อยูดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

ขั้นตอน 2

เสียบสายที่มีขนาดใหญกวาเขากับพอรต AUX ที่อยูติดกับพอรตชุดหูฟง

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเสียงกริ่งของหูฟงของคุณบนโทรศัพท IP ของ Cisco ที่มีเฟรมแวรโทรศัพทรุน 14.0
หรือใหมกวา การตั้งคาไดรับการบันทึกไวในโทรศัพทแลวและจะใชกับหูฟง Cisco ซีรีส 500 ที่เชื่อมตอ
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อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP ของ Cisco

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง

ขั้นตอน 3

เลือกการตั้งคากริ่ง
โดยคาเริ่มตนแลว โทรศัพทของคุณจะทําตามลักษณะของการตั้งคากริ่งของโทรศัพท เลือก เปด ถาคุณตองการ
ไดยน
ิ เสียงกริง่ โทรศัพททก
ุ ครัง้ เมือ
่ คุณมีสายเรียกเขา ถาคุณเลือก ปด คุณจะไมไดยน
ิ เสียงกริง่ ใดๆ ผานหูฟง เมือ
่
มีสายเรียกเขา

ขั้นตอน 4

เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP ของ Cisco
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรหฟ
ู ง ของคุณบนโทรศัพท IP ของ Cisco ทีส
่ นับสนุน ในระหวางการอัปเกรดเฟรม
 แวรหู
ฟง คุณสามารถดูความคืบหนาไดในหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอหูฟงของคุณกับโทรศัพท IP ของ Cisco

ขั้นตอน 2

ถาหูฟง ไมเริม
่ ตนการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ใหรส
ี ตารทโทรศัพท โทรศัพทดาวนโหลดไฟลหฟ
ู ง เวอรชน
ั ลาสุด เมือ
่
โทรศัพทรีสตารท และอัปโหลดไฟลไปยังหูฟง

กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชุดหูฟง คุณอาจตองกําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพทของคุณ

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟง Cisco เพือ
่ ลบการตัง้ คาแบบกําหนดเองของคุณ การดําเนินการนีค
้ น
ื คาหูฟง เปนการกําหนด
คาเดิมที่ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาไว
โทรศัพทของคุณตองใชเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3 หรือใหมกวาเพื่อใหคุณลักษณะนี้ทํางานได
กอนเริ่มตนภารกิจ
เชื่อมตอหูฟงของคุณเขากับโทรศัพท:
• หูฟง Cisco ซีรีส 520: เชื่อมตอกับอะแดปเตอร USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 530: เชื่อมตอกับสาย USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 560: เชื่อมตอ Standard Base หรือ Multibase กับสาย USB หรือสาย Y
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ปรับเสียงสะทอนของหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพท ใหกด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งคา

ขั้นตอน 3

ที่หนาตางคําเตือน เลือก รีเซ็ต

ปรับเสียงสะทอนของหูฟง
เมื่อคุณใชชุดหูฟง คุณอาจไดยินเสียงตนเองในหูฟง ซึ่งเรียกวาเสียงฟดแบ็กหรือเสียงสะทอนของชุดหูฟง คุณ
สามารถควบคุมปริมาณของเสียงสะทอนในโทรศัพทได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > เสียงรอบขางของหูฟง

ขั้นตอน 3

เลือกการตั้งคา

ตั้งคาชุดหูฟงความถี่กวางมาตรฐาน
คุณสามารถใชชด
ุ หูฟง ทีส
่ นับสนุนระบบเสียงความถีก
่ วาง ระบบเสียงความถีก
่ วางจะชวยปรับปรงคุณภาพเสียงที่
คุณไดยินในชุดหูฟง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟงแอนะล็อก > ตั้งคา

ขั้นตอน 3

กด เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชหรือปดใชความถี่กวางสําหรับชุดหูฟงแอนะล็อก

ขั้นตอน 4

กด กลับ

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทของคุณ
ถาผูด
 แ
ู ลระบบของคุณเปดใชงาน การตัง้ คาผูด
 แ
ู ลระบบ ในโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณ คุณสามารถเปดหรือ
ปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสเพื่อเชื่อมตอกับฐาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 การควบคุมฮุคสวิตช
อิเล็กทรอนิกสจะเปดใชงานตามคาเริ่มตน

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใหใชงานบนเฟรมเวอรโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 12.7(1) และใหมกวา
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สลับชุดหูฟงขณะใชสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพทของคุณ กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > พอรต Aux

ขั้นตอน 3

เลือก เชื่อมตอหูฟง e-hook เพื่อเปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกส

สลับชุดหูฟงขณะใชสาย
เมื่อคุณเชื่อมตอชุดหูฟงหลายตัวกับโทรศัพท คุณจะสามารถสลับระหวางชุดหูฟงในระหวางใชสายดวยการกด
ปุม
 หูฟง บนโทรศัพท แมวา โทรศัพทจะเชือ
่ มตออยูก
 บ
ั อุปกรณหลายเครือ
่ ง คุณจะเห็นชุดหูฟง ทีเ่ ฉพาะเจาะจงถูก
เลือกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการตามลําดับความสําคัญตอไปนี:้
• เมื่อคุณเชื่อมตอเฉพาะหูฟงแอนะล็อกกับโทรศัพท คุณทําใหหูฟงแอนะล็อกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กอนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) หากคุณโทรออก ใหหมุนหมายเลข

แกไขปญหาหูฟง Cisco
ลองขั้นตอนการแกไขปญหาพื้นฐานตอไปนี้หากคุณมีปญหากับหูฟง Cisco ของคุณ
• รีสตารทชุดหูฟง
• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายทั้งหมดแลว และทํางานอยางถูกตอง
• ทดสอบหูฟงอื่นกับอุปกรณของคุณเพื่อตรวจสอบวาเปนปญหาที่ชุดหูฟงไรสายของคุณ หรือที่อุปกรณของ
คุณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาเฟรมแวรของโทรศัพทเปนรุนลาสุดแลว

ยืนยันวาหูฟงของคุณไดลงทะเบียนแลว
กระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการลงทะเบียนชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือไม
ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

นําทางไปยัง อุปกรณเสริม เลือก แสดงขอมูล
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ชุดหูฟงไมมีเสียง

ชุดหูฟงไมมีเสียง
ปญหา
เสียงเบา หรือไมมีเสียงออกมาจากชุดหูฟง
โซลูชัน
ตรวจสอบระดับความดังบนชุดหูฟง โดยกดปุมควบคุมความดัง เพื่อปรับระดับเสียง ถาปญหายังคงมีอยู ใชขั้น
ตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 15: ไมมีขั้นตอนการทํางานของเสียง

เสียงไมดี
ปญหา
ชุดหูฟงของคุณทํางาน แตคุณภาพเสียงไมดี
โซลูชัน
ใชขั้นตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 16: เสียงไมดี
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ไมโครโฟนไมรับเสียง

ไมโครโฟนไมรับเสียง
ปญหา
คุณไมไดยินเสียงเมื่อใชชุดหูฟง
โซลูชัน
• ตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดปด
 เสียงไมโครโฟนของคุณ กดปุม
 ปดเสียงบนชุดหูฟง เพือ
่ ปดเสียง และเปดเสียง
ไมโครโฟนของคุณ
• ตรวจสอบใหแนใจวา บูมไมโครโฟนลดลง เพือ
่ ใหไดยน
ิ เสียงไดดท
ี ส
่ี ด
ุ อยาวางไมโครโฟนของชุดหูฟง หาง
จากหนาของคุณเกิน 1 นิ้วหรือ 2.5 ซม.
• ตรวจสอบใหแนใจวา ชุดหูฟงเสียบเขากับอุปกรณของคุณอยางถูกตอง
• สําหรับ หูฟง Cisco ซีรีส 560 ตรวจสอบวาคุณไมไดนําหูฟงออกหางจากฐานตั้งหูฟงมากเกินไป ชุดหูฟงมี
ระยะที่มีประสิทธิภาพประมาณ 100 ฟุตหรือ 30 เมตร

ชุดหูฟงไมชารจ
ปญหา
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 ไมชารจเมื่อวางยูบนฐานตั้ง
โซลูชัน
• ตรวจสอบวาฐานตั้งของคุณเสียบเขากับแหลงจายไฟที่เชื่อถือได
• ตรวจสอบใหแนใจวา หูฟงของคุณยึดติดกับฐานตั้งอยางถูกตองหรือไม เมื่อหูฟงยึดติดอยางถูกตอง ไฟ
LED จะแสดงสีขาวทึบ เมือ
่ ชารจ ไฟ LED บนฐานตัง้ ฐานสวางขึน
้ ตามลําดับจากซายไปขวา เมือ
่ ชารจหูฟง
เต็ม LED ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหาดวงจะแสดงสีขาวทึบ
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แบตเตอรี่ของชุดหูฟงที่เก็บคาประจุการชารจ

รูปที่ 17: การจัดวางตําแหนงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

แบตเตอรี่ของชุดหูฟงที่เก็บคาประจุการชารจ
ปญหา
หูฟงไรสายไมเก็บประจุเต็ม
โซลูชัน
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เก็บประจุการชารจสําหรับใชงานตอเนื่องไดสูงสุด 8 ชั่วโมง ถาแบตเตอรี่ของชุดหู
ฟงเริ่มออน หรือชํารุด โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ Cisco

ฝาซิลิโคน
คุณสามารถใชฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco เพื่อปกปอง Desk phone และหูโทรศัพทของคุณ
เคสใหประโยชนดังตอไปนี:้
• ไมทําใหเกิดอาการแพ
• ทนทานตอการสึกกรอนจากสารทําความสะอาดนานาชนิด
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ฝาซิลิโคน

หมายเหตุ ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและ

รูปลักษณของเคส
• ลดความเสียหายเมื่อทําหูโทรศัพทตกหรือหลน
สําหรับหมายเลขชิ้นสวนและขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูแผนขอมูลของรุนโทรศัพท คุณสามารถดูแผนขอมูล
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 คุณสามารถดูแผนขอมูลโทรศัพท 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
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

ตารางที่ 23: 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 และหูโทรศัพท 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 และหูโทรศัพท 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
(CP-88X1-COVER=)

หมายเหตุ ฝาซิลิโคนไมได

ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 และหูโทรศัพท 10 ชุด
(CP-88X1-COVER-BUN=)
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อุปกรณเสริม
ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

โทรศัพท IP ของ Cisco

ฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8845, 8865 และ 8865NR

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 10 ชุด
(CP-88X5-COVER=)

หมายเหตุ
หมายเหตุ ฝาซิลิโคนไมได

ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

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

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

ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยยืดอายุการใชงานโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณและชวยใหปุมและแปนตัวเลขสะอาดเสมอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จัดตําแหนงโทรศัพทหันเขาหาคุณ

ขั้นตอน 2

ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร

ขั้นตอน 3

วางฝาบนโทรศัพทโดยใหหูโทรศัพทอยูดานซาย

ขั้นตอน 4

ยึดฝาเขากับมุมโดยรอบและดานขางของโทรศัพทใหแนน ฝาควรใสไดอยางพอดีกบ
ั โทรศัพทโดยไมตอ
 งใชแรง
มาก
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อุปกรณเสริม
ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco

ขั้นตอน 5

วางหูโทรศัพทกลับบนแคร

ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยปกปองหูโทรศัพทของคุณจากความเสียหายและชวยลดการแพรกระจายของเชื้อโรค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร

ขั้นตอน 2

ถอดสายออกจากหูโทรศัพท

ขั้นตอน 3

เลื่อนฝาซิลิโคนครอบเหนือหูโทรศัพทจนกระทั่งสวนหูฟงอยูภายในฝาพอดี

ขั้นตอน 4

ดึงฝาครอบปลายอีกดานหนึ่งของหูโทรศัพท

ขั้นตอน 5

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบคลุมทั้งตัวหูโทรศัพทและไมกีดขวางพอรตของสายเคเบิล

ขั้นตอน 6

เชื่อมตอหูโทรศัพทเขากับโทรศัพทและวางลงที่แคร

ทําความสะอาดฝาซิลิโคน
ทําความสะอาดฝาหากคุณกังวลเกีย
่ วกับฝุน
 และสิง่ สกปรก การทําความสะอาดเปนประจํายังชวยปองกันการแพร
กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค
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อุปกรณเสริม
ทําความสะอาดฝาซิลิโคน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดฝาซิลิโคนออก

ขั้นตอน 2

ทําความสะอาดฝา
หมายเหตุ ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและรูปลักษณของเคส

ขั้นตอน 3

เช็ดฝาใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท

ขั้นตอน 4

ใสฝากลับไปที่โทรศัพท
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
• ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ, ในหนาที่ 91
• คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด, ในหนาที่ 93
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 95
• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, ในหนาที่ 95

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเมือ
่ โทรศัพทมพ
ี ลังงานไฟฟา ถาไฟฟาดับ บริการหรือ
บริการติดตอฉุกเฉินจะไมทํางานจนกวาไฟฟาจะกลับมาใชงานไดตามปกติ ถามีเหตุไฟฟาดับ คุณอาจตองรี
เซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการโทรรับบริการฉุกเฉินได

อุปกรณภายนอก
เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดีและมีการปองกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) และความถี่เสียง
(AF) ที่ไมพึงประสงค อุปกรณภายนอกรวมถึงชุดหูฟง สายเคเบิล และขั้วตอ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือหรือวิทยุสื่อสาร อาจยังคง
มีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได ในกรณีเหลานี้ เราขอแนะนําใหคุณดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• เคลื่อนยายอุปกรณภายนอกออกหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF
• เดินสายของอุปกรณภายนอกใหหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF
• ใชสายเคเบิลหุมฉนวนสําหรับอุปกรณภายนอก หรือใชสายเคเบิลที่มีการหุมฉนวนหรือขั้วตอที่ดียิ่งขึ้น
• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณภายนอก
• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสําหรับอุปกรณภายนอก
Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณภายนอก สายเคเบิล และขั้วตอ
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วิธีจายไฟใหกับโทรศัพทของคุณ

ขอควรระวัง

สําหรับประเทศในสหภาพยุโรป ใหใชเฉพาะลําโพงภายนอก ไมโครโฟน และชุดหูฟงที่เปนไปตามขอบังคับ
EMC [89/336/EC] อยางสมบูรณเทานั้น

วิธีจายไฟใหกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถจายไฟฟาใหกับโทรศัพทไดดวยวิธีตอไปนี:้
• ใชอะแดปเตอรแปลงไฟที่มาพรอมกับโทรศัพท
• ถาเครือขายของคุณสนับสนุน Power over Ethernet (PoE) คุณสามารถเสียบโทรศัพทของคุณเขากับเครือ
ขาย ตอสายอีเทอรเน็ตเขากับพอรตโทรศัพทอีเทอรเน็ต และเขากับเครือขาย
ถาคุณไมทราบวาเครือขายสนับสนุน PoE หรือไม โปรดสอบถามจากผูดูแลระบบ

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามทีล
่ ดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงของโทรศัพท และในบางกรณีอาจทําใหสาย
หลุด ที่มาของการลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจรวมถึง แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมตอไปนี:้
• งานการดูแลระบบ เชน การสแกนพอรตภายในหรือการสแกนดานความปลอดภัย
• เกิดการโจมตีเครือขาย เชน การปฏิเสธบริการ

คําเตือน UL
สาย LAN/อีเทอรเน็ต หรือสายอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับอุปกรณไมควรขยายยาวออกนอกอาคาร

EnergyStar

โทรศัพทตอไปนี้มีใบรับรอง EnergyStar:
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7841
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ฉลากผลิตภัณฑ

โทรศัพทรุนใดๆ ที่ไมไดอยูในรายการขางตนไมไดรับการรับรอง

ฉลากผลิตภัณฑ
ฉลากผลิตภัณฑอยูที่ดานลางของอุปกรณ

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด
คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE ตอไปนี้ติดอยูกับอุปกรณและบรรจุภัณฑ

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับแคนาดา
อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของใบอนุญาต Industry Canada ยกเวนมาตรฐาน RSS การใชงานจะตองเปน
ไปตามเงื่อนไขสองขอ: (1) อุปกรณนี้จะตองไมทําใหเกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณนี้ตองยอมรับการ
รบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนทีอ
่ าจทําใหเกิดการทํางานทีไ
่ มพงึ ประสงค อาจไมมค
ี วามเปนสวนตัวในการสือ
่ สาร
เมื่อใชโทรศัพทนี้
ผลิตภัณฑนต
้ี รงตามขอมูลจําเพาะดานเทคนิคของ Innovation, Science and Economic Development ของแคนาดา
ที่เกี่ยวของ
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
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.

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับนิวซีแลนด
คําเตือนทั่วไปของ Permit to Connect (PTC)
การให Telepermit สําหรับอุปกรณปลายทางใดๆ มีความหมายเพียงวา Spark NZ ไดยอมรับวาอุปกรณนน
้ั วาเปน
ไปตามเงื่อนไขขั้นตํ่าสําหรับการเชื่อมตอเขากับเครือขายเทานั้น ทั้งนี้ไมไดหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑโดย
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ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล

Spark NZ หรือใหการรับประกันแตอยางใด นอกจากนี้ การใหใบอนุญาตดังกลาวไมใชการรับประกันวาสิ่งหนึ่ง
สิง่ ใดจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกๆ ดานรวมกับอุปกรณทไ
่ี ดรบ
ั Telepermit อืน
่ ๆ จากผูผ
 ลิตหรือรุน
 อืน
่ และไม
ไดแสดงนัยวาผลิตภัณฑใดสามารถใชงานรวมกับบริการเครือขายทั้งหมดของ Spark NZ ได

ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล
Art. 6º - 506
อุปกรณนเ้ี ปนอุปกรณประเภททุตย
ิ ภูมิ กลาวคือ ไมมก
ี ารปองกันสัญญาณรบกวนทีเ่ ปนอันตราย แมวา การรบกวน
นัน
้ จะเกิดจากอุปกรณประเภทเดียวกัน และไมสามารถทําใหเกิดสัญญาณรบกวนใดๆ กับอุปกรณประเภทปฐมภูมิ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ URL นี:้ http://www.anatel.gov.br
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial
, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Site Anatel: http://www.anatel.gov.br
รุน

หมายเลขหนังสือรับรอง

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับญี่ปุน
การปฏิบัติตาม VCCI สําหรับอุปกรณ Class B

คําชี้แจงในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC
Federal Communications Commission กําหนดใหมีคําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสิ่งตอไปนี:้

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.19
อุปกรณนี้ตรงตามสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC การใชงานจะตองเปนไปตามเงื่อนไขสองขอ: (1) อุปกรณนี้
จะตองไมทําใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนี้ตองยอมรับการรบกวนที่ไดรับใดๆ รวมถึง
การรบกวนที่อาจทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.21
การเปลีย
่ นแปลงหรือการปรับเปลีย
่ นทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตโดยหนวยงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามนี้ อาจเปนการ
ยกเลิกสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
คําชี้แจงการไดรับรังสี RF ของ FCC

คําชี้แจงการไดรับรังสี RF ของ FCC
อุปกรณนี้สอดคลองกับขีดจํากัดการไดรับรังสีของ FCC ที่กําหนดไวสําหรับสภาพแวดลอมที่ไมมีการควบคุม ผู
ใชปลายทางตองปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําในการปฏิบต
ั งิ านทีเ่ จาะจงเพือ
่ ใหมค
ี วามสอดคลองกับขอกําหนดการไดรบ
ั
RF เครื่องสงนี้ตองอยูหางจากผูใชอยางนอย 20 ซม. และตองไมตั้งอยูใกลหรือใชงานรวมกับเสาอากาศหรือ
เครื่องสงอื่น

คําชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณดิจิตอลประเภท B ตามสวนที่ 15 ของ
กฎขอบังคับ FCC ขอจํากัดเหลานีไ
้ ดรบ
ั การออกแบบเพือ
่ ใหการคุม
 ครองทีส
่ มเหตุสมผลเพือ
่ ไมใหเกิดการรบกวน
ที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผพลังงานของคลื่น
ความถี่วิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสาร
ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ
ถาอุปกรณนี้ทําใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกปญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใชมาตรการใด
มาตรการหนึ่งดังตอไปนี้
• ปรับทิศทางหรือหาตําแหนงใหมใหกับเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ
• เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับแทนที่จะเปนของเครื่องรับ
• ปรึกษาผูคาหรือชางซอมวิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ

ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑนม
้ี ค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ ารเขารหัสและตองเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ ทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
เกีย
่ วกับการนําเขา สงออก ถายโอน และใช การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของ Cisco มิไดมน
ี ย
ั ถึงอํานาจของ
บุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย และผูใชตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในการใชผลิตภัณฑน้ี คุณยอมรับทีจ
่ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีผล ถาไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที
คุณสามารถดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ี https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง (EULA) มีอยูที่น:ี่ https://www.cisco.com/go/eula
การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่น:ี่
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ขอมูลออนไลนที่สําคัญ

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI
-0312-book.pdf
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