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บ ท ท ี ่ 1
โทรศัพทของคุณ

• โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800, ในหนาที่ 1
• การตั้งคาโทรศัพท, ในหนาที่ 6
• เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท, ในหนาที่ 10
• Self Care Portal, ในหนาที่ 12
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• ความตองการดานพลังงาน, ในหนาที่ 19
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• ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม , ในหนาที่ 21

โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811, 7821, 7841 และ 7861 เปนอุปกรณสื่อสารดวยเสียงที่ใชงานงายและมีความ
ปลอดภัยสูง
รูปที่ 1: โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ตารางตอไปนี้แสดงคุณลักษณะหลักของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ตารางที่ 1: คุณลักษณะสําคัญของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

7861784178217811คุณลักษณะ

เกรยสเกล มีแสงไฟ
สองสวาง

เกรยสเกล มีแสงไฟ
สองสวาง

เกรยสเกล มีแสงไฟ
สองสวาง

เกรยสเกล ไมมีแสง
ไฟสองสวาง

หนาจอ

16421สาย

9998ปุมคุณลักษณะคงที่
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โทรศัพทของคุณตองเช่ือมตอกับเครือขาย และกําหนดคาใหเช่ือมตอกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทสนับสนุน
ฟงกชันและคุณลักษณะมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทของคุณอาจมีฟงกชันการทํางาน
ไมครบทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามการตั้งคาของผูดูแลระบบ

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

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)

ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลใหมหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)

ใหมหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 26PLAR ลาชาที่กําหนดคาได

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 11

การรองรับMRA สําหรับการล็อกอิน Extension
Mobility ดวยหูฟง Cisco

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)

ตารางที่ 2: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

ใหมหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 57การปรับปรุงกลุมวนสาย

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง, ในหนาที่ 80การตั้งคาเมนูใหมสําหรับหูฟง Cisco ซีรีส 500

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP
ของ Cisco, ในหนาที่ 81

ไฟแสดงความคืบหนาของการอัปเกรดหูฟง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)

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

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 11

เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ

เพิ่มความงายในการลงชื่อเขาใช Extension Mobility
ดวย หูฟง Cisco ซีรีส 500

เปล่ียนโทรศัพทท่ีมีอยูของคุณเปนโทรศัพทเคร่ืองใหม,
ในหนาที่ 9

การยายขอมูลโทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 20

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน,
ในหนาที่ 64

ปรับปรุงสําหรับการเลือกปุม LED และการประหยัด
พลังงาน

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 82

ปรับปรุงสําหรับ E-hook

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 32ปรับปรุงสําหรับการโทรกลุมวนสายเม่ือมีการแจงเตือน
การโทร

การเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรหูฟงCisco ซีรีส 500 รุน 1.5

ในบางสถานการณ ผูใชท่ีโทรออกไปยังหมายเลขท่ีไม
วางจะไดยินเสียงสัญญาณไมวางท่ีรวดเร็ว ดวยรุนน้ี ผู
ใชไดยินเสียงสัญญาณไมวางตามปกติ

สวนใหม ไอคอนโทรศัพท, ในหนาที่ 17

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 7

เพิ่มสวนที่เกี่ยวของกับการใชการเชื่อมตอเครือขาย
รวมกันระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอร

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ, ใน
หนาที่ 81

การรองรับเพิ่มเติมสําหรับการตั้งคารีเซ็ตหูฟง

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 16หัวขอใหม

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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สวนที่อัพเดตการแกไข

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 7

หัวขอใหม

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน, ใน
หนาที่ 8

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอมMultibase, ในหนาที่
74

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 Multibase

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)

สวนที่อัพเดตการแกไข

การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 42Whisper Paging บน Cisco Unified Communications
Manager Express

เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 25ปดใชงานหูโทรศัพทเพื่อใหเสนทางสัญญาณเสียงอยู
ที่ชุดหูฟง

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 69หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 44

ตอบรับสายสําคัญ, ในหนาที่ 45

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนMLPP และหามรบกวน

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)
คูมือผูใชนี้ไดรับการปรับปรุงและจัดโครงสรางใหมเพื่อใหประสบการณที่ดียิ่งขึ้นแกลูกคา

ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท, ในหนาที่ 19เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการเลื่อนการอัพเกรด
โทรศัพท

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0
คูมือผูใชนี้ไดรับการปรับปรุงและจัดโครงสรางใหมเพื่อใหประสบการณที่ดียิ่งขึ้นแกลูกคา

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

สวนที่อัพเดตการแกไข

รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด , ในหนาที่ 22เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการสนับสนุนเครื่องมือ
รายงานปญหา

สายที่ใชรวมกัน , ในหนาที่ 46แกไขสวนตอไปนี้สําหรับ cBarge และการแทรกสาย

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 31แกไขสวนตอไปน้ีสําหรับคุณสมบัติหามรบกวน (DND)

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

การตั้งคาโทรศัพท
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคา
และเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผูดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

ปรับที่วางหูฟง
ถาโทรศัพทของคุณติดต้ังอยูบนผนังหรือถาหูฟงเล่ือนออกจากแครงายเกินไป คุณอาจตองปรับท่ีวางหูฟงเพ่ือให
ไมเลื่อนหลุดจากแครวาง
รูปที่ 2: ปรับที่วางหูฟง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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
ถือและการเขาถึงระยะไกลผานExpressway และคุณเช่ือมตอโทรศัพทกับเครือขาย โทรศัพทจะเช่ือมตอกับ
เซิรฟเวอร Expressway

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายของคุณเพื่อใหสามารถทํางานได ถาคุณ
มีพอรตอีเธอรเน็ตเพียงพอรตเดียว อุปกรณของคุณจะสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกันได
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กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณจะตองเปดใชงานพอรตพีซีในCiscoUnified CommunicationsManagerกอนท่ีคุณจะสามารถ
ใชได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอพอรตโทรศัพท SW กับ LAN โดยใชสายอีเทอรเน็ต
ขั้นตอน 2 เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับพอรตของพีซีโทรศัพทโดยใชสายอีเทอรเน็ต

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน
ถามีการกําหนดคาเครือขายของคุณใหสนับสนุนคุณลักษณะน้ี คุณสามารถใชการเตรียมรหัสการเปดใชงานเพ่ือ
เชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทของบริษัท

ปอนรหัสการเปดใชงาน

รหัสเปดใชงานจะนํามาใชเพื่อตั้งคาโทรศัพทใหม รหัสสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว และหมดอายุหลังจากใช 1
สัปดาห ติดตอผูดูแลระบบของคุณ ถาคุณไมทราบรหัส หรือถาตองการรหัสใหม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใสรหัสการเปดใชงานบนหนาจอการเปดใชงาน
ขั้นตอน 2 กด สง

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เม่ือทํางานนอกสํานักงาน เน่ืองจากโทรศัพทของคุณไมไดมีการกําหนดคาท่ีอยูTFTP ไว โทรศัพทจะแสดงหนา
จอตอนรับเพื่อเริ่มตนกระบวนการลงชื่อเขาระบบ

กอนเริ่มตนภารกิจ

ถาคุณใชโทรศัพทที่สํานักงานหรือใชกับ VPN กอนหนานี้ ใหรีเซ็ตโหมดของเซอรวิสกอนที่จะเชื่อมตอกับ
Expressway

ถาคุณตองการเช่ือมตอกับ การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผานExpressway on-premise ใหเร่ิมตน
โทรศัพทใหม และกด เลือก เมื่อไดรับขอความแจง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ปอนรหัสเปดใชงานหรือโดเมนเซอรวิสในหนาจอ ยินดีตอนรับ และกด ทําตอ
ขั้นตอน 2 ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน
ขั้นตอน 3 กด สง
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เปลี่ยนโหมดบริการ
เม่ือโทรศัพทเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรท่ีมีอยู คุณจะไดยินเสียงสัญญาณเปนเวลา 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 :หากโทรศัพทเคร่ืองเกามีคูสายหรือปุมคูสายมากกวาโทรศัพทเคร่ืองใหม โทรศัพทใหมจะไมไดกําหนด
คาสายพิเศษหรือปุมคูสายพิเศษไว

โทรศัพทรีบูตเมื่อการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลว

กอนเริ่มตนภารกิจ

ผูดูแลระบบของคุณจําเปนตองต้ังคาCisco Unified CommunicationsManager เพ่ือเปดใชงานการยายโทรศัพท

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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ขั้นตอน 8 ถาคุณมีอุปกรณหลายเครื่อง ใหเลือกอุปกรณที่จะแทนที่จากรายชื่อและกด ดําเนินการตอ

เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท
คุณอาจตองเปดใชงานหรือลงช่ือเขาใชโทรศัพทของคุณการเปดใชงานจะเกิดข้ึนเพียงหน่ึงคร้ังสําหรับโทรศัพท
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
คุณสามารถใชCisco ExtensionMobility เพ่ือลงช่ือเขาใชโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนในเครือขายของคุณและใหโทรศัพท
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
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ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก Extension Mobility

ขั้นตอน 3 กด ใช เพื่อออกจากระบบ

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ
คุณสามารถใชCisco ExtensionMobility เพ่ือลงช่ือเขาใชโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนในเครือขายของคุณและใหโทรศัพท
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

หากหูฟงกําลังอัพเกรดอยูหรือคุณกําลังใชสายอยู คุณจะไมสามารถทําการเชื่อมโยงได รอจนกวาการอัพเกรด
จะเสร็จสิ้นหรือการโทรเสร็จสิ้น กอนที่คุณจะทําตามขั้นตอนนี้

หมายเหตุ

เมื่อคุณถอดปลั๊กหูฟงออก คุณจะถูกลงชื่อออกจาก Extension Mobility หลังจากนั้นครูหนึ่ง เวนแตคุณจะยืนยัน
การลงชื่อออก

นอกจากน้ี คุณยังถูกลงช่ือออกจากระบบExtensionMobility โดยอัตโนมัติหากไมมีการดําเนินการใดๆตามระยะ
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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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 (หมายเลขไดเร็กทอร)ี 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

คําอธิบายคุณลักษณะ

ใชหมายเลขที่รับสายเมื่อเปดใชการโอนสายในโทรศัพท ใช Self Care Portal เพื่อตั้งคา
ฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสายของคุณไมวาง

การฝากสาย

ระบุโทรศัพทเพิ่มเติม เชน โทรศัพทมือถือที่คุณตองการใชโทรและรับสายที่มี Directory
number เหมือนกับDesk phoneของคุณและยังสามารถกําหนดรายช่ือผูติดตอท่ีบล็อคหรือ
ท่ีตองการเพ่ือจํากัดหรืออนุญาตสายจากบางหมายเลขใหสงไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
คุณได เมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม คุณยังสามารถตั้งคาคุณลักษณะเหลานี:้

• Single Number Reach— ระบุวาจะใหโทรศัพทเพิ่มเติมมีเสียงเรียกเขาหรือไมเมื่อ
มีคนโทรเขา Desk phone ของคุณ

• การโทรมือถือ — ถาโทรศัพทเพิ่มเติมเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณสามารถตั้งคาให
คุณสามารถโอนสายของโทรศัพทเคลื่อนที่ไปยังDesk phoneหรือจากDesk phone
ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ได

โทรศัพทเพิ่มเติม

ระบุหมายเลขโทรศัพทใหกับหมายเลขการโทรดวนเพ่ือใชโทรถึงบุคคลน้ันไดอยางรวดเร็วโทรดวน

หัวขอที่เกี่ยวของ
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 47
โทรดวน, ในหนาที่ 27
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ฝากสาย, ในหนาที่ 38

หมายเลขโทรดวน
เม่ือคุณหมุนหมายเลขทางโทรศัพท จะเปนการปอนชุดของตัวเลข เม่ือคุณต้ังคาหมายเลขการโทรดวนหมายเลข
การโทรดวนจะตองมีตัวเลขทั้งหมดที่คุณตองกดเพื่อที่จะโทรออก ตัวอยางเชน ถาคุณตองกด 9 เพื่อตอสายนอก
คุณตองใสหมายเลข 9 จากนั้นกดตัวเลขที่จะโทร

นอกจากน้ียังสามารถเพ่ิมตัวเลขอ่ืนๆ ท่ีกดเพ่ือเรียกหมายเลขน้ัน ตัวอยางของตัวเลขเพ่ิมเติมไดแกรหัสการเขาถึง
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

กอนท่ีจะกําหนดคาการโทรดวน ใหลองกดหมายเลขในชุดดวยตนเองอยางนอยหน่ึงคร้ังเพ่ือใหม่ันใจวามีลําดับ
ถูกตอง

โทรศัพทของคุณจะไมบันทึกรหัสการอนุมัติ รหัสการเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพ่ิมเติมจากหมายเลขการโทรดวน
ไวในขอมูลการใชโทรศัพท ถาคุณกด โทรซํ้า หลังจากคุณตอสายกับปลายทางการโทรดวน โทรศัพทจะใหคุณ
ใสรหัสการมอบอํานาจ รหัสเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิ่มเติมดวยตนเอง

ตัวอยาง

ในการต้ังคาหมายเลขการโทรดวนเพ่ือโทรหาบุคคลท่ีมีหมายเลขภายในท่ีเจาะจงและถาตองใชรหัสการอนุมัติ
และรหัสการเรียกเก็บเงิน โปรดพิจารณาขอกําหนดตอไปนี:้

• คุณตองกดหมายเลข 9 เพื่อตอสายนอก

• คุณตองการโทรไปที่หมายเลข 5556543

• คุณตองปอนรหัสการอนุมัติ 1234

• คุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน 9876

• คุณตองรอ 4 วินาที

• หลังจากตอสายไดแลว คุณตองตอหมายเลขภายใน 56789#
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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

แสดงวาคุณมีสายเขา (สีแดงกะพริบ)หรือขอความเสียงใหม
(สีแดงคงที)่

หูฟงและแถบไฟของหูฟง1

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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เขาใชสายโทรศัพท คุณลักษณะ และเซสชันการโทร
ของคุณ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปุม Softkey, สาย และ
คุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 16

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมมีปุมคุณสมบัติหรือปุม
คูสายที่ตั้งโปรแกรมได

ปุมคุณสมบัติท่ีต้ังโปรแกรมไดและปุมคู
สาย

2

เขาถึงฟงกชันและบริการตางๆ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปุม Softkey, สาย และ
คุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 16

ปุม Softkey3

วงแหวนการนําทางและปุม เลือก เลื่อนไปตามเมนู
ไฮไลทรายการ และเลือกรายการที่ไฮไลท

ชุดปุมการนําทาง4

พักสาย/พูดตอ พักสายท่ีสนทนาอยูและดึงสายกลับเพ่ือ
สนทนาตอ

ประชุมสาย สรางการประชุมสาย

โอนสาย โอนการโทร

พักสาย/พูดตอ, ประชุมสาย และ โอน
สาย

5

สปกเกอรโฟน สลับเปดหรือปดสปกเกอรโฟน เม่ือเปดส
ปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

ปดเสียง สลับเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน เมื่อปดเสียง
ไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง

ชุดหูฟง สลับเปดหรือปดชุดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะ
สวาง เพ่ือออกจากโหมดหูฟง ใหคุณยกหูโทรศัพท หรือเลือก
ลําโพง

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมมีปุม ชุดหูฟง

สปกเกอรโฟน, ปดเสียง และ ชุดหูฟง6

รายชื่อผูติดตอ เขาถึงไดเร็กทอรีสวนบุคคลและสมุด
โทรศัพทองคกร

แอปพลิเคชัน เขาถึงขอมูลการใชโทรศัพท การกําหนด
คุณลักษณะของผูใช การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลรุนของ
โทรศัพท

ขอความ หมุนหมายเลขไปที่ระบบขอความเสียงของ
คุณโดยอัตโนมัติ

รายชื่อผูติดตอ, แอปพลิเคชัน และ
ขอความ

7

ปรับระดับเสียงของหูฟง ชุดหูฟง และสปกเกอรโฟน (เม่ือยก
ห)ู และเสียงกริ่ง (เมื่อวางหูฟงบนแคร)

ปุม ความดัง8

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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อักขระบนแปนกดของโทรศัพท
แปนกดของโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถใสตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ คุณสามารถกดปุม สอง (2) ถึง
เกา (9) เพ่ือรับตัวอักษรและตัวเลข คุณใชปุม หน่ึง (1), ศูนย (0)), เคร่ืองหมายดอกจัน (*) และ เคร่ืองหมายส่ีเหล่ียม
(#) สําหรับอักขระพิเศษ ตารางตอไปนี้แสดงอักขระพิเศษสําหรับปุมแตละปุมของภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ จะมี
อักขระของตนเอง

ตารางที่ 15: อักขระพิเศษบนแปนกด

อักขระพิเศษปุมของแปนกด

/ . @ : ; = ? -_ & %หนึ่ง (1)

(เวนวรรค) , ! ^ ' " |ศูนย (0)

+ * ~ ` < >เครื่องหมายดอกจัน (*)

# $ £ \ ( ) { } [ ]ปอนด (#)

การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของชุดปุมการนําทางเพ่ือเล่ือนไปตามเมนูและเล่ือนระหวางฟลด ใชปุม เลือก ภายในชุดปุม
การนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

ปุม Softkey, สาย และคุณสมบัติ
คุณสามารถทํางานกับคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดหลายวิธ:ี

• Softkey ซ่ึงอยูท่ีดานลางของหนาจอ ใหคุณเขาใชฟงกชันท่ีแสดงบนหนาจอดานบน Softkey โดยจะเปล่ียน
การทํางานไปตามส่ิงท่ีคุณกําลังทําอยูในเวลาน้ันๆ Softkey เพ่ิมเติม... หมายความวามี Softkey ท่ีใชงานได
เพิ่มเติมอีก

• ปุมคุณสมบัติและสายที่อยูดานขางของหนาจอใชสําหรับเขาถึงคุณสมบัติของโทรศัพทและสายโทรศัพท

• ปุมคุณสมบัติ—ใชสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน โทรดวน หรือ รับสายแทนและดูสถานะของคุณในสาย
อื่น

• ปุมสาย - ใชรับสายหรือกลับสูการโทรท่ีพักสายไว เม่ือไมไดใชสําหรับการโทรท่ีใชงานอยู จะสามารถ
ใชเริ่มตนฟงกชันของโทรศัพท เชน การแสดงสายที่ไมไดรับ

ปุมคุณสมบัติและปุมคูสายจะสวางเพื่อแสดงสถานะตอไปนี้

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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• 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
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี, การโทรท่ีใชงานและสถานะ
ของสาย, Softkey,หมายเลขการโทรดวน สายท่ีโทรออก และรายการเมนูของโทรศัพท หนาจอประกอบดวยสาม
สวน: แถวสวนหัว สวนกลาง และแถวสวนลาง
รูปที่ 4: หนาจอของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7800

ตารางตอไปนี้อธิบายสวนประกอบหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

ตารางที่ 16: ขอมูลหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

ที่ดานบนของหนาจอคือแถวสวนหัว แถวสวนหัวจะแสดงหมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาปจจุบัน
ตลอดจนไอคอนจํานวนหนึ่ง ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทํางาน

1

สวนกลางของหนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับสายและปุมคุณสมบัติของโทรศัพท2

แถวดานลางของหนาจอเปนปายกํากับ Softkey ปายกํากับแตละรายการจะระบุการทํางานสําหรับ
ปุม Softkey ใตหนาจอ

3

ไอคอนโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนจํานวนมาก สวนนี้จะแสดงรูปภาพของไอคอนทั่วไป

ไอคอนจะเปนสีหรือเปนโทนสีเทาขึ้นอยูกับหนาจอ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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สาย

คําอธิบายไอคอน

หมายเลขคูสาย/หมายเลขโทรศัพท

โทรดวน

สายภายใน

สายที่รออยู

การโทรที่ใชงานอยู

สายรวม

คําอธิบายไอคอน

สายเรียกเขาในสายที่ใชรวมกัน

สายที่ใชรวมกันใชงานอยูโดยผูใชอื่น

ลาสุด

คําอธิบายไอคอน

สายเรียกเขา

สายโทรออก

สายที่ไมไดรับ

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม

หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํา
งานผิดพลาด

ขอควร
ระวัง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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
เม่ือมีเฟรมแวรใหม หนาตาง พรอมท่ีจะอัพเกรด จะปรากฏบนโทรศัพท และจะมีการนับถอยหลัง 15 วินาที ถาคุณ
ไมดําเนินการใดๆ การอัพเกรดจะดําเนินการตอ

คุณสามารถเล่ือนการอัพเกรดเฟรมแวรเปนเวลา 1 ช่ัวโมงและทําไดถึง 11 คร้ัง นอกจากน้ี การอัพเกรดจะถูกเล่ือน
ไปถาคุณกําลังโทรออกหรือรับสาย

กระบวนการ

กด หนวงเวลา เพื่อเลื่อนการอัพเกรดออกไป
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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

ถาโทรศัพทมีการใชงานอยู ระบบจะรอจนกวาจะเลิกใชงานเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะแจงวาจะมีการปดเคร่ือง

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนการประหยัดพลังงานหรือ Power Save Plus

หัวขอที่เกี่ยวของ
ปรับแสงสวางของหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 64

เปดโทรศัพทของคุณ
เม่ือโทรศัพทของคุณปดการทํางานเพ่ือประหยัดพลังงานหนาจอของโทรศัพทจะวางเปลา และปุม เลือก จะสวาง
ขึ้น
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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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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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โทรศัพทถูกตัดการเชื่อมตอ
บางคร้ังโทรศัพทของคุณสูญเสียการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพท เม่ือการเช่่ือมตอน้ีถูกตัด คุณจะเห็นขอความ

ถาอยูระหวางการโทรขณะท่ีการเช่ือมตอถูกตัดการโทรน้ันจะยังคงดําเนินตอไปแตคุณจะไมมีสิทธ์ิเขาถึงคุณสมบัติ
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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• เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 25
• โทรออก, ในหนาที่ 26
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 30
• ปดเสียงการโทร, ในหนาที่ 34
• พักสาย, ในหนาที่ 34
• ฝากสาย, ในหนาที่ 38
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• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 40
• การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 42
• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, ในหนาที่ 43
• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 44
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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 และใชชุดหูฟงของคุณ วิธีน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีชอบความสะดวกสบายของหูฟง แตคุณยังตอง
เลือก ชุดหูฟง ในครั้งแรกที่คุณจัดการการโทร

• เลือก ลําโพง เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปลําโพงของคุณ
จนกวาคุณจะยกหูโทรศัพท หรือเลือก ชุดหูฟง
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โทรออก
โทรศัพทของคุณจะทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใชโทรศัพทของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพททั่วไป

กระบวนการ

ปอนหมายเลขและยกหูขึ้น

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน
สถานท่ีทํางานบางแหงมีโทรศัพทท่ีใชสําหรับการโทรฉุกเฉินหรือสายดวน โทรศัพทเหลาน้ีจะโทรไปยังหมายเลข
ท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติเม่ือคุณยกหู มักนิยมใชงานในลิฟต ล็อบบ้ีของโรงแรมหรือบูธรักษาความปลอดภัย 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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โทรออกดวยชุดหูฟงมาตรฐาน
ใชชุดหูฟงของคุณสําหรับการโทรแบบไมยกหูและไมรบกวนเพ่ือนรวมงานพรอมท้ังใหความเปนสวนตัวอีกดวย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอชุดหูฟง
ขั้นตอน 2 ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด
ขั้นตอน 3 กด ชุดหูฟง

โทรหมายเลขซํ้า
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เรียกลาสุด

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) เลือกคูสาย
ขั้นตอน 2 กด โทรซํ้า

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดปุมหรือรหัสเพ่ือหมุนหมายเลขของคนท่ีติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนท่ีจะใชคุณลักษณะ
โทรดวนในโทรศัพท ใหตั้งคาโทรดวนใน Self Care Portal

ขึ้นอยูกับการตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณลักษณะเหลานี:้

• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพทจากปุมสายที่ตั้งคาไวสําหรับการโทรดวน

• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 12
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 13

โทรออกดวยปุมโทรดวน
โทรศัพทแตละรุนมีหมายเลขเฉพาะของสายท่ีมีอยูสําหรับคุณลักษณะของโทรศัพท แตละคุณลักษณะตองมีหน่ึง
สายเพื่อทํางานจึงไมสามารถใชงานไดกับหมายเลขการโทรดวนของสายทั้งหมด บางสายสามารถใชไดกับ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ถาคุณเพ่ิมหมายเลขการโทรดวนมากกวาคูสายท่ีมีอยู หมายเลขการโทรดวนท่ีเหลือจะไมแสดง
บนโทรศัพทของคุณ

ตัวอยางเชน ถาคุณเพ่ิมหมายเลขการโทรดวน 10หมายเลข แตโทรศัพทของคุณมีเพียง 7 คูสาย ดังน้ันหมายเลข
การโทรดวน 7 คูเทานั้นที่จะแสดงบนโทรศัพท
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เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

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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หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ, ในหนาที่ 53

กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพ่ือโทรระหวางประเทศเม่ือนําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเคร่ืองหมาย
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 ซ่ึงเรียกวารหัสเร่ืองของลูกคาใชสําหรับการลงบัญชีหรือ
การเรียกเก็บเงิน รหัสการอนุมัติ หรือที่เรียกวารหัสอนุมัติบังคับจะควบคุมการเขาถึงหมายเลขโทรศัพทบาง
หมายเลข

เม่ือตองใสรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเร่ืองของลูกคา หมายเลขท่ีกดจะเปล่ียนเปน
“********” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ

เมื่อตองใสรหัสการอนุมัติ โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสการอนุมัติ หมายเลขที่กดจะเปลี่ยนเปน “*******
*” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ เพื่อความปลอดภัย โทรศัพทจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่ปอน

เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน
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หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 13

สายที่ปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพ่ือปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอกถาไอคอน
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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• กด ปฏิเสธ
• ถามีสายเรียกเขาหลายสาย ใหไฮไลตสายเรียกเขาที่ตองการ และกด ปฏิเสธ

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND) เพื่อปดเสียงโทรศัพทและไมสนใจการแจงเตือนสายเรียกเขาเมื่อคุณตองการ
ไมใหมีการเบี่ยงเบนความสนใจ

เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยังหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งคาไว

เม่ือเปดใชDND จะมีผลกับทุกสายในโทรศัพท แตคุณยังสามารถรับสายภายในและสายเรงดวน แมขณะท่ีDND
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)
กลุมการดึงสายอนุญาตใหคุณรับสายบนโทรศัพทท่ีอยูนอกกลุมการดึงสายของคุณ คุณสามารถใชหมายเลขรับ
แทนของกลุมเพื่อรับแทนการโทร หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กดปุมสาย
ขั้นตอน 2 กด รับสายแทนกลุมอื่น
ขั้นตอน 3 ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้

• ปอนหมายเลขของสายโทรศัพทที่่มีการโทรที่ตองการรับแทน

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
กลุมวนสาย ชวยใหองคกรท่ีรับสายเรียกเขาจํานวนมากสามารถแบงปนภาระการรับสายได ผูดูแลระบบจะต้ังคา
กลุมวนสายกับหมายเลขไดเร็กทอรีชุดหน่ึง โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาตามลําดับการวนสายท่ีผูดูแลระบบกําหนด
ใหสําหรับกลุมวนสายนั้น ถาคุณเปนสมาชิกของกลุมวนสาย คุณจะลงชื่อเขาใชในกลุมเมื่อตองการรับสาย คุณ
สามารถออกจากกลุมเมื่อคุณไมตองการใหสายเหลานี้เรียกมาที่โทรศัพทของคุณ

คุณอาจมองเห็นขอมูลตอไปนี้แสดงบนการแจงเตือนสายเขาของคุณ โดยขึ้นอยูกับวามีการกําหนดคากลุมการ
วนสายอยางไร:

• สายที่ไดรับสาย

• หมายเลขไดเร็กทอรีสําหรับสายเรียกเขา

• ชื่อกลุมวนสายหรือหมายเลขนํารอง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองลงชื่อเขาใชกลุมวนสายเพื่อที่จะรับสายในกลุมวนสาย
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สาย
รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)



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

หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยสปกเกอรโฟนและคุณเปล่ียนไปใชชุดหูฟง เคร่ืองจะรับสายเรียกเขาคร้ังถัดไป
โดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง หากคุณรับสายโดยอัตโนมัติดวยชุดหูฟง และคุณเปล่ียนไปใชสปกเกอรโฟนสายเรียก
เขาครั้งถัดไปจะดังโดยอัตโนมัติในสปกเกอรโฟน การรับสายอัตโนมัติชวยใหมั่นใจวาจะมีการรับสาย แตจะไม
เปลี่ยนที่ที่คุณใชสําหรับสายกอนหนา
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ลงชื่อเขาใชและออกจากกลุมวนสาย



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2 ตรวจสอบวาปุม ชุดหูฟง สวางอยู
ขั้นตอน 3 เมื่อโทรศัพทของคุณรับสายเขาโดยอัตโนมัติ ใหสนทนากับผูโทรโดยใชชุดหูฟง

ถาคุณไมตองการใชชุดหูฟงแลว ยกหูโทรศัพท และคุณจะออกจากโหมดชุดหูฟง

ติดตามการโทรที่นาสงสัย
ถาคุณไดรับสายที่ไมพึงประสงคหรือเปนการกลั่นแกลง ใหใชรหัสของสายที่ไมพึงประสงค (MCID) เพื่อแจงผู
ดูแลระบบ โทรศัพทของคุณจะสงขอความแจงเตือนแบบเงียบไปยังผูดูแลระบบพรอมดวยขอมูลเก่ียวกับการโทร
นั้น

กระบวนการ

กด MCID

ปดเสียงการโทร
ขณะท่ีโทรศัพทอยู คุณสามารถปดเสียง ซ่ึงจะทําใหคุณไดยินเสียงจากปลายสาย แตอีกฝายจะไมไดยินเสียงคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ปดเสียง
ขั้นตอน 2 กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

พักสาย

วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม
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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 ของCisco รุน 7811 ไมมีปุมคูสาย ถาคุณมีสายท่ีพักไวและสายท่ีสนทนาอยู คุณจะเห็น Softkey สลับ
ภาพ ถามีสายมากกวาสองสาย คุณจะเห็น Softkey การโทร

กระบวนการ

กด สลับภาพ หรือ การโทร
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วางพักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย จากน้ันคุณสามารถเรียกสายจากโทรศัพทของคุณหรือโทรศัพท
เครื่องอื่น เชน Desk phone ของเพื่อนรวมงานหรือในหองประชุม

คุณสามารถวางพักสายไดสองวิธี คือการวางพักสายและการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง โทรศัพทของคุณ
จะมีการพักสายที่ใชไดเพียงประเภทเดียว

สายที่ถูกพักไวจะถูกตรวจสอบเครือขายของคุณดังนั้นคุณจะไมลืมเกี่ยวกับสายนั้น ถามีการพักสายไวเปนเวลา
นานเกินไป คุณจะไดยินเสียงแจงเตือน จากน้ันคุณสามารถตอบรับปฏิเสธการตอบรับหรือละเวนสายบนโทรศัพท
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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กระบวนการ

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวและเรียกสายนั้นกลับมา

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายท่ีใชงานโดยใชหมายเลขพักสายท่ีกําหนดไว เม่ือใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง คุณจะใชปุมเพื่อพักสายที่ใชงานอยู ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาปุมเปนสายโทรดวน เมื่อมีการโทรที่
กําหนดตําแหนงประเภทน้ี คุณสามารถใชสัญญาณสถานะสายเพ่ือตรวจสอบสถานะของสาย (ใชงานหรือไมใช
งาน)

กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงBLF ในสายท่ีแสดงสถานะสายไมใชงานเพ่ือใชการวางพักสายแบบกําหนด
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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การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง



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

ผูดูแลระบบตองต้ังคาระบบโทรศัพทของคุณดังน้ันคํานําหนา* ท่ีอยูหนาสวนขยายหมายถึงโอนสายไปยังระบบ
ฝากขอความโดยตรง
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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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ขั้นตอน 4 กด โอนสาย อีกครั้งใหการโอนสมบูรณ

การประชุมสายและการประชุม
คุณสามารถสนทนากับหลายคนในการโทรคร้ังเดียว โดยหมุนหมายเลขของบุคคลอ่ืนและเพ่ิมคนน้ันในการโทร
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
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนท่ีจะเพ่ิมบุคคลน้ันในการประชุมสายและสามารถสลับระหวางสายท่ีประชุมกับ
สายที่คุยกับบุคคลนั้น
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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

การประชุมสายจะไมเร่ิมตนจนกวาโฮสตจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุมสายและจะส้ินสุดเม่ือผูเขารวมทุกคน
วางสาย การประชุมสายจะไมสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อโฮสตวางสาย

จัดการประชุมแบบ Meet-Me

กอนเริ่มตนภารกิจ

รับหมายเลขโทรศัพทMeet-Me จากผูดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผูรวมประชุม

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ยกหูฟงเพื่อฟงเสียงสัญญาณการโทร และกด Meet Me

ขั้นตอน 2 หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-me

เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบMeet-Meจนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูการประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง
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กระบวนการ

หมุนหมายเลขโทรศัพทMeet-Me ที่โฮสตของการประชุมใหมา

การโทรสายภายใน
คุณสามารถใชสายอินเทอรคอมเพื่อโทรออกและรับสายแบบทางเดียว

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนการใชสายภายในหมายเหตุ

เมื่อคุณโทรออกโดยใชสายภายใน โทรศัพทของผูรับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมด
กระซิบ)ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปกเกอรโฟน ชุดหูฟง หรือหูฟงของผูรับ ถาอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู

หลังจากไดรับการโทรสายภายใน ผูรับสามารถเร่ิมตนการส่ือสารสองทาง (โหมดเช่ือมตอ) เพ่ือใหสามารถสนทนา
กันเพิ่มเติมได

โทรออกเปนสายภายใน
เม่ือคุณโทรออกเปนสายภายในโทรศัพทจะเขาสูโหมดกระซิบจนกวาผูรับจะตอบรับการโทรสายภายในในโหมด
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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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด สายภายใน เพ่ือเปล่ียนเปนโหมดท่ีเช่ือมตอ ในโหมดท่ีเช่ือมตอ คุณสามารถสนทนากับผูท่ีโทรสายภายในได
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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กระบวนการ

กด บันทึก เพื่อเริ่มตนหรือหยุดการบันทึก

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการทํางานของคุณ คุณอาจตองจัดการกับสถานการณเรงดวนหรือสถานการณรายแรงกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถระบุการโทรวามีความสําคัญมาก ซ่ึงมีลําดับความสําคัญมากกวาการโทรสายท่ัวไป ลําดับความสําคัญ
นี้มีตั้งแตระดับ 1 (ตํ่า) ไปจนถึงระดับ 5 (สูง) ระบบระดับความสําคัญเรียกวา ระดับ Precedence และการแทนที่
แบบหลายระดับ (MLPP)

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสู
ระบบหรือไม

เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัญสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และ
การโทรน้ันจะอยูดานบนสุดของรายการการโทรถาคุณอยูระหวางการโทรขณะท่ีมีสายท่ีมีความสําคัญสูงเขามา
สายท่ีมีลําดับความสําคัญสูงจะมาแทนท่ีสายปจจุบันและคุณจะไดยินเสียงเรียกเขาของการแทนท่ีพิเศษ คุณควร
วางสายปจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัญสูง

หากคุณเปดฟงกชันหามรบกวน (DND) ไว การโทรสายสําคัญจะสงเสียงดังดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ

ขณะที่คุณอยูระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัญสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปลี่ยนเมื่อคุณ:

• พักสาย
• โอนสาย
• เพิ่มสายเปนการประชุมสามสาย
• ใชการดึงสายเพื่อรับสาย

ตารางตอไปนี้อธิบายไอคอนMultilevel Precedence and Preemption Priority และระดับที่สอดคลองกัน

ตารางที่ 17: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ลําดับความสําคัญไอคอน MLPP

ระดับ 1— ผูโทรสําคัญ

ระดับ 2— ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันท)ี

ระดับ 3— ลําดับความสําคัญสูง (แฟลช)

ระดับ 4— การแทนที่แฟลช

ระดับ 5— การแทนที่ระดับสูง
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โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงช่ือเขาใชดวยขอมูลประจําตัวพิเศษ 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
ถาคุณใชหมายเลขโทรศัพทกับคนอ่ืนๆ คุณสามารถมีหลายคูสายในโทรศัพท เม่ือมีหลายคูสาย คุณจะมีคุณสมบัติ
การโทรที่ใชไดมากขึ้น
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ดูการโทรทั้งหมดในสายหลักของคุณ
คุณสามารถแสดงสายปจจุบันและสายที่ไมไดรับบนสายหลักของคุณ

ใชคุณสมบัตินี้ถาคุณมีหลายสาย และตองการดูการโทรทั้งหมดในทุกๆ สายปรากฏในหนาจอเดียวกัน คุณยัง
สามารถกรองเพื่อดูเฉพาะบางสาย

ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาคุณสมบัตินี้

รับสายที่มาถึงแรกสุดกอน
คุณสามารถรับสายที่เขามาแรกสุดในสายโทรศัพทของคุณ รวมถึงการคืนสายที่พักไวและการดึงกลับสายที่พัก
ไวซึ่งอยูในสถานะการเตือน สายเขาจะมีความสําคัญเหนือกวาสายที่พักไวหรือสายที่คืนจากการพักเสมอ

เมื่อทํางานกับหลายสาย ตามปกติคุณจะกดปุมสายสําหรับสายเขาที่ตองการตอบรับ ถาคุณตองการรับสายที่เขา
มาแรกสุดไมวาจะเปนสายใด ใหกด ตอบรับ

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถดูรายการของการโทรท่ีใชงานท้ังหมดจากสายโทรศัพททุกสายของคุณโดยจัดเรียงตามลําดับเวลา
เกาสุดไปยังใหมสุด

รายการการโทรท้ังหมดน้ีมีประโยชนถาคุณมีหลายสายหรือถาคุณใชสายรวมกับผูใชคนอ่ืนรายการน้ีจะแสดง
การโทรทั้งหมดของคุณไวดวยกัน

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการโทรที่ใชงานอยูในสายหลักของคุณ ซึ่งจะเปนประโยชนถาคุณตองการใหการ
โทรทั้งหมดปรากฏในหนาจอเดียว

กระบวนการ

กด ทุกสาย หรือปุมเซสชันสําหรับสายหลัก

สายที่ใชรวมกัน
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวรวมกันกับเพื่อนรวมงานอยางนอยหนึ่งคน ตัวอยางเชน คุณซึ่งเปน
เจาหนาที่ดานบริหารอาจรับผิดชอบการคัดกรองสายสําหรับคนที่คุณทํางานให

เม่ือคุณใชหมายเลขโทรศัพทรวมกัน คุณสามารถใชสายโทรศัพทไดเหมือนสายอ่ืนๆ คํานึงถึงลักษณะพิเศษของ
สายที่ใชรวมกันเหลานี:้

• หมายเลขโทรศัพทที่ใชรวมกันจะปรากฏบนโทรศัพททุกเครื่องที่ใชสายรวม

• ถาผูรวมงานของคุณรับสาย ปุมสายรวมและปุมเซสชันจะเปนสีแดงคงที่บนโทรศัพทของคุณ

• ถาคุณพักสาย ปุมสายจะเปนสีเขียวคงท่ีและปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีเขียว แตปุมสายของเพ่ือนรวมงานจะ
เปนสีแดงคงที่ และปุมเซสชันจะกะพริบเปนสีแดง
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เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม
คุณหรือเพ่ือนรวมงานของคุณสามารถเขารวมการโทรในคูสายรวมได ผูดูแลระบบของคุณตองเปดใชคุณสมบัติ
นี้ในโทรศัพทของคุณ

ถาคุณพยายามเพ่ิมตัวเองในการโทรท่ีอยูในสายท่ีใชรวมกันและพบขอความวาไมสามารถเพ่ิมได ใหลองอีกคร้ัง

ถาผูใชท่ีคุณใชสายรวมเปดความเปนสวนตัวไว คุณจะไมเห็นการต้ังคาสายของพวกเขาและคุณไมสามารถเพ่ิม
ตัวคุณเองในสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กดปุมสายสําหรับคูสายรวมหรือเลือกสายและกด แทรกสาย

คุณตองกด การโทร เพื่อเพิ่มตนเองในสายบนคูสายรวม

ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ถาคุณเห็นขอความยืนยัน กด ใช เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในการโทร

เปดใชความเปนสวนตัวในสายรวม
ความเปนสวนตัวจะทําใหคนอื่นที่ใชสายรวมกับคุณไมเห็นขอมูลเกี่ยวกับการโทรของคุณ

ความเปนสวนตัวจะมีผลกับสายรวมท้ังหมดในโทรศัพท ถาคุณมีสายท่ีใชรวมกันหลายสายและเปดใชความเปน
สวนตัวไว คนอื่นจะไมสามารถดูสายที่ใชรวมกันของคุณ

หากโทรศัพทท่ีใชสายรวมกับคุณมีการใชงานความเปนสวนตัว คุณจะสามารถโทรออกและรับสายไดโดยใชสาย
ที่ใชรวมกันตามปกติ

การยืนยันจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพทตลอดเวลาที่คุณสมบัตินี้ทํางาน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด ความเปนสวนตัว เพื่อเปดใชคุณสมบัติ
ขั้นตอน 2 กด ความเปนสวนตัว อีกครั้งเพื่อปดคุณสมบัติ

การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายที่เชื่อมโยงกับหมายเลข Desk phone ของคุณได บริการนี้เรียกวาการ
เชื่อมตอกับมือถือ

คุณจะเชื่อมโยงโทรศัพทมือถือกับDesk phone ใน Self Care Portal เปนโทรศัพทเพิ่มเติม คุณสามารถควบคุมได
วาการโทรใดจะสงไปยังโทรศัพทมือถือ

เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติม:

• Desk phone และโทรศัพทเพิ่มเติมจะรับสายการโทรพรอมกัน

• เมื่อคุณรับสายจาก Desk phone โทรศัพทเพิ่มเติมจะหยุดเสียงกริ่ง ตัดการเชื่อมตอ และแสดงขอความแจง
สายที่ไมไดรับ
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• เม่ือคุณรับสายบนโทรศัพทเพ่ิมเติมเคร่ืองหน่ึง โทรศัพทเพ่ิมเติมเคร่ืองอ่ืนและDesk phone จะหยุดเสียงกร่ิง
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
phoneทําใหคุณไมสามารถใชสายนั้นกับการโทรอื่นได 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
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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 ผูดูแลระบบตองต้ังคาบัญชีขอความเสียงและต้ังคาโทรศัพท
ของคุณกอนที่คุณจะเขาถึงระบบขอความเสียงได

ปุม ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง

เมื่อคุณไมอยูโตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ ผูดูแลระบบ
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทภายนอกของระบบขอความเสียงแกคุณ

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

หมายเหตุ

สัญญาณบงบอกขอความเสียง
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม ใหมองหาสัญญาณตอไปนี:้

• แถบไฟบนหูโทรศัพทเปนสีแดงคงที่

• แถบไฟแสดงสายที่ไมไดรับและขอความเสียงจะแสดงบนหนาจอของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99
รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ
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และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณเสียงจากหูโทรศัพท ชุดหูฟง หรือสปกเกอรโฟนเม่ือคุณใชสายโทรศัพท 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
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บ ท ท ี ่ 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
ใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลเพ่ือเก็บขอมูลผูติดตอสําหรับเพ่ือนครอบครัว และเพ่ือนรวมงาน คุณสามารถเพ่ิมผูติดตอ
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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ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล
กอนเริ่มตนภารกิจ

กอนท่ีคุณจะลงช่ือเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล คุณจะตองมีรหัสผูใชและ PIN โปรดติดตอผูดูแลระบบถาไมทราบ
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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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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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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Cisco Web Dialer
คุณสามารถใช Cisco Web Dialer, เว็บเบราวเซอร และโทรศัพท IP ของ Cisco เพื่อโทรออกจากเว็บและแอปพลิ
เคชันเดสกท็อป ใชเว็บเบราวเซอรเพื่อไปที่เว็บไซตหรือไดเร็กทอรีของบริษัท จากนั้นคลิกหมายเลขโทรศัพทที่
เปนไฮเปอรลิงกเพื่อเริ่มตนการโทร

คุณจะตองมีรหัสผูใชและรหัสผานเพ่ือท่ีจะโทร ผูดูแลระบบสามารถใหขอมูลน้ีแกคุณ ผูท่ีใชคร้ังแรกจะตองกําหนด
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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บ ท ท ี ่ 4
การโทรลาสุด

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

รายการการโทรลาสุด
ใชรายการลาสุดเพื่อดูการโทรถึงบุคคลและกลุมการโทรลาสุด 150 สาย

ถารายการลาสุดถึงขนาดสูงสุด รายการใหมถัดไปนี้จะเขียนทับรายการที่เกาที่สุดในรายการ

การโทรในรายการลาสุดจะจัดกลุมไว ถาเปนการโทรออกและรับสายจากหมายเลขเดียวกันและติดตอกัน สายท่ี
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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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
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โทรกลับการโทรลาสุด



ขั้นตอน 4 ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุมการโทรที่ตองการลบ
ขั้นตอน 5 กด ลบ
ขั้นตอน 6 กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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บ ท ท ี ่ 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
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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
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บ ท ท ี ่ 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

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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 LEDของปุม เลือก เม่ืออยูในโหมดประหยัดพลังงาน วิธีน้ีจะลดการรบกวนสายตาในท่ีทํางาน
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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ปรับความดังระหวางการโทร
ถาเสียงในหูฟง หูโทรศัพท หรือสปกเกอรโฟนดังเกินไปหรือเบาเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนความดังขณะที่ฟง
ปลายสายได เมื่อคุณเปลี่ยนความดังระหวางการโทร การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับลําโพงที่คุณใชในขณะ
นั้นเทานั้น ตัวอยางเชน ถาคุณปรับความดังขณะที่ใชหูฟง ระดับเสียงของหูโทรศัพทจะไมเปลี่ยน

กระบวนการ

กด ความดัง ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดังหรือเบาเกินไปเม่ือคุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปล่ียนระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร

กระบวนการ

กด ความดัง ขึ้นและลงเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพทเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา

ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงขอความไดหลายภาษา ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาภาษาที่โทรศัพทใช หากคุณ
ตองการเปลี่ยนภาษา โปรดติดตอผูดูแลระบบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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บ ท ท ี ่ 7
อุปกรณเสริม

• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 67
• ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท, ในหนาที่ 68
• ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 68
• หูฟง, ในหนาที่ 69
• ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 86

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชโทรศัพทกับอุปกรณเสริมประเภทตางๆ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน และลําโพง ตารางนี้จะแสดงวา
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมใดไดบางกับโทรศัพทของคุณ

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

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

หูฟงCiscoซีรีส 560Multibase ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท IP ของCiscoซีรีส 7800 โดยใช Power over
Ethernet (PoE) ใชแหลงจายไฟภายนอกถาคุณตองการเชื่อมตอMultibase

หมายเหตุ

ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมที่สนับสนุนของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800

ตารางที่ 18: การสนับสนุนอุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811, 7821, 7841 และ 7861

7861784178217811ประเภทอุปกรณเสริม

อุปกรณเสริมของ Cisco

รองรับรองรับรองรับรองรับชุดยึดกับผนัง

รองรับรองรับรองรับไมรองรับแอนะล็อกหูฟง Cisco รุน
531 และหูฟง
Cisco รุน 532

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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7861784178217811ประเภทอุปกรณเสริม

รองรับรองรับรองรับไมรองรับไรสายที่มีสถานี
ฐาน

หูฟง Cisco รุน
561 และหูฟง
Cisco รุน 562

รองรับรองรับรองรับรองรับเคสซิลิโคน

อุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น

รองรับรองรับรองรับไมรองรับแอนะล็อกหูฟง

รองรับรองรับรองรับไมรองรับแอนะล็อกความถ่ี
กวาง

หูฟง

ไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับภายนอกไมโครโฟน

ไมรองรับไมรองรับไมรองรับไมรองรับภายนอกลําโพง

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
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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 เม่ือคุณใชหูฟง หูฟงอาจปดก้ันเสียงภายนอกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี
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
ควบคุมเปนวิธีรับโทรศัพทแบบงายๆ และสามารถเขาถึงคุณลักษณะโทรศัพทพ้ืนฐาน เชนพักสาย พูดตอ ปดเสียง
และควบคุมความดัง

เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเหลานี้เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
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รูปที่ 5: หูฟง Cisco รุน 521

รูปที่ 6: หูฟง Cisco รุน 522

หูฟง Cisco รุน 531 และ 532

หูฟงCisco รุน 531 และ 532 สามารถใชเปนหูฟงมาตรฐานกับโทรศัพทตางๆ ได คุณเสียบหูฟงเขากับพอรตหูฟง
โดยใชตัวเชื่อมตอ RJ

อะแดปเตอรUSB ของหูฟง Cisco สามารถใชไดกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ
8865NR อะแดปเตอรแปลงหูฟง Cisco รุน 531 และ 532 เปนชุดหูฟง USB และใหคุณใชคุณลักษณะพิเศษเพิ่ม
บางอยาง ซ่ึงเปนวิธีท่ีสะดวกตอการจัดการการโทร การทดสอบไมโครโฟน และการปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
อัตราขยาย และการตั้งคาเสียงรอบขาง

เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
รูปที่ 7: หูฟง Cisco รุน 531
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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

หูฟงท้ังสองมาพรอมกับฐานต้ังมาตรฐานหรือMultibase 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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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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ตารางตอไปนี้อธิบายปุมหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางที่ 19: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

คําอธิบายชื่อหมายเลข

ใชเพื่อเปดและปดหูฟง

กดคางไว 4 วินาทีเพื่อเปดและปดชุดหูฟง

การจัดการสายเรียกเขา และสายท่ีใชงานอยูจะข้ึนอยูกับวาถาคุณ
มีหนึ่งสายหรือหลายสาย

หนึ่งสาย:

• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายท่ีใชงานอยู กดอีกคร้ังเพ่ือเลิกพักสาย

• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

• กดคางไวเพื่อวางสาย

หลายสาย:

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายท่ีใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขาสาย
ที่สอง

• กดหน่ึงคร้ังเพ่ือพักสายปจจุบัน กดอีกคร้ังเพ่ือสนทนาตอ หรือ
กดคาง 2 วินาที เพื่อสิ้นสุดการโทรปจจุบัน และสนทนาสายที่
พักไวตอ

• กดคางไวเพื่อสิ้นสุดสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกเขาสาย
อื่น

• กดสองครั้งใชงานสายปจจุบัน และปฏิเสธสายเรียกเขาสายที่
สอง

ปุมเปดปดและปุมโทร1

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน ปุมปดเสียง บนโทรศัพทจะ
สวางขึ้นเมื่อเปดใชการปดเสียงบนหูฟง

ปุมปดเสียง2

ปรับความดังหูฟงของคุณปุมความดัง3

แสดงสถานะของหูฟง:

• ไฟสีแดงกระพริบ — สายเรียกเขา

• ไฟสีแดงคงที่ — สายที่ใชงาน

• ไฟกะพริบสีขาว — กําลังดําเนินการอัพเกรดเฟรมแวร

LED4
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ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 มาพรอมกับฐานตั้งมาตรฐานเพื่อชารจชุดหูฟง จอแสดงผล LED ของฐานตั้งจะ
แสดงระดับแบตเตอร่ีปจจุบัน และสถานะการโทรของคุณนอกจากปุมควบคุมการโทรบนหูฟงแลว 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

คําอธิบายชื่อหมายเลข

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงLED แสดงสถานะแบตเตอรี่1

แจงใหทราบถึงสถานะการโทร:

• สายเรียกเขา — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวคงที่

• ปดเสียงการโทร — ไฟสีแดงคงที่

LED สถานะการโทร2

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase
Multibase สามารถเช่ือมตอท่ีมาของสายไดสูงสุดสามสายผานBluetooth, ตัวเช่ือมตอUSBหรือสายYMultibase
สามารถชวยประหยัดอุปกรณ Bluetooth ไดสูงสุดสี่อุปกรณ คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายโดยใชปุมบน
Multibase คุณสามารถใชปุมควบคุมการโทรบนหูฟงเพ่ือรับและวางสาย เม่ือหูฟงของคุณอยูในฐานต้ัง 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
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• สายMini USB: สําหรับพีซีหรือMac

• สายMini USB กับ USB-C: มีจําหนายแยกตางหากสําหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณMac

หูฟง Cisco Multibase รุน 560 ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800 โดยใช Power over
Ethernet (PoE) ใชแหลงจายไฟภายนอกถาคุณตองการเชื่อมตอMultibase

หมายเหตุ

รูปที่ 13: LED ของ Multibase

ตารางตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED multibase ของหูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase

ตารางที่ 21: LED ของ Multibase

คําอธิบายชื่อหมายเลข

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟงและสถานะฐานตั้ง:

• ความแรงของแบตเตอร่ีหูฟง—ไฟLEDกะพริบและเปล่ียน
เปนสวางนิ่งขณะแบตเตอรี่ชารจ

• กําลังอัปเดตหูฟง—ไฟLEDกะพริบตามลําดับจากซายไป
ขวา

• หูฟงและฐานตั้งไมจับคูกัน — ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ

• โหมดประหยัดพลังงาน—ไฟ LED ตรงกลางสวางนิ่ง

ฐานต้ังเขาสูโหมดประหยัดพลังงานเม่ือไมมีการเช่ือมตอกับท่ีมา
ของสายหลังจาก 10 นาที

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่1

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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คําอธิบายชื่อหมายเลข

แจงใหทราบถึงสถานะการโทรของที่มาแตละแหง:

• แหลงที่ใชงานอยู — ไฟสีขาวติดนิ่ง

• สายเรียกเขาจากที่มาที่เลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายเรียกเขาจากที่มาที่ไมไดเลือก — ไฟสีเขียวกะพริบ

• สายที่ใชอยู — ไฟสีเขียวติดนิ่ง

• โทรมาจากที่มาที่ไมไดใชงาน—กะพริบสีเขียว

LED สถานะการโทร2

เตือนคุณเมื่อหูฟงของคุณปดเสียงอยูLED สถานะการปดเสียง3

แจงเตือนใหคุณทราบสถานะ Bluetooth:

• จับคูกับที่มาของสาย — ไฟสีขาวติดนิ่ง

• โหมดการจับคู — ไฟกะพริบสีขาว

• คนหาที่มาของสาย — ไฟกะพริบสีขาว

• Bluetooth ปด — LED ดับ

LED สถานะ Bluetooth4

คุณใชปุมควบคุมแหลงที่มาบนฐานเพื่อควบคุมที่มาที่ใชงานอยู ปุมแหลงที่มาแตละปุมจะตรงกับการเชื่อมตอ
เฉพาะบนMultibase

แมวาคุณจะเช่ือมตอกับท่ีมาแลว LED ก็อาจจะไมสวาง LED ของท่ีมาจะสวางเฉพาะเม่ือเลือกท่ีมาน้ัน หรือมีสาย
ที่ใชงานอยู เชน คุณอาจเชื่อมตอกับโทรศัพท IP ของ Cisco, คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือผาน Bluetooth
อยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม LEDของท่ีมาท่ีเก่ียวของจะติดสวางเม่ือถูกเลือก มีสายท่ีใชงานอยู หรือมีสายเรียก
เขาเทานั้น กดปุมที่มาเพื่อตรวจสอบวาที่มานั้นเชื่อมตออยางเหมาะสมLEDของที่มากะพริบสามครั้งถาไมมีการ
เชื่อมตอ

คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายที่ใชงานได

พักสายท่ีใชงานกอนคุณเปล่ียนเปนท่ีมาของสายอ่ืน การโทรบนท่ีมาของสายหน่ึงจะไมพักสายโดยอัตโนมัติเม่ือ
คุณสลับไปยังที่มาของสายอื่น

หมายเหตุ
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ตารางตอไปนี้แสดงไอคอนที่มาของMultibase และการเชื่อมตอที่สอดคลองกัน

ตารางที่ 22: คอนโซลที่มาของ Multibase

การเชื่อมตอไอคอนฐานแหลงที่มา

สาย USB กับ USB หรือสาย Y

ไอคอน Desk phone ตรงกับพอรต
USBกลางท่ีดานหลังของMultibase
ใชสําหรับการเชื่อมตอกับโทรศัพท
IP ของ Cisco แตจะทํางานไดอยาง
ถูกตองกับอุปกรณการโทรที่เขากัน
ได

Desk Phone

สายMicro-USB

ไอคอนแล็ปท็อปตรงกับพอรต
Micro-USB ที่พบตรงดานหลังของ
Multibase พอรตMicro-USB ใช
สําหรับการเช่ือมตอกับแล็ปท็อปหรือ
คอมพิวเตอรเดสกท็อป

แล็ปท็อป
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การเชื่อมตอไอคอนฐานแหลงที่มา

ไอคอนโทรศัพทมือถือตรงกับการ
เชื่อมตอ Bluetooth ที่พบที่ดานหลัง
ของฐานต้ัง ขณะท่ีไอคอนแสดงเปน
โทรศัพทมือถือ ฐานต้ังจะเช่ือมตอกับ
อุปกรณการโทรดวย Bluetooth ที่
เขากันได

Multibaseสามารถชวยประหยัดและ
จดจําอุปกรณการโทรดวยBluetooth
ไดสูงสุดสี่อุปกรณ

ถาคุณกําลังฟงเพลงผานที่มา
Bluetooth เพลงจะหยุดชั่วคราวเมื่อ
คุณวางหูฟงบนฐาน

มือถือ

หูฟงของผูผลิตรายอื่น
Cisco ดําเนินการทดสอบภายในกับชุดหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับการใชงานกับโทรศัพท IP ของCiscoทั้งนี้
Cisco ไมไดรับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑจากผูจําหนายชุดหูฟงหรือหูโทรศัพท ตรวจสอบกับผูผลิตหูฟงเพื่อ
ยืนยันวา คุณสามารถใชหูฟงกับโทรศัพท Cisco ของคุณ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 7811 ไมสนับสนุนชุดหูฟงหมายเหตุ

ชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยใชพอรตUSB หรือพอรตเสริม ขึ้นอยูกับรุนของชุดหูฟงของคุณ ที่คุณ
ตองปรับการต้ังคาเสียงโทรศัพทของคุณเพ่ือประสบการณฟงเสียงท่ีดีท่ีสุด รวมถึงการต้ังคาเสียงรอบขางของชุด
หูฟง

ถาคุณมีหูฟงของผูผลิตรายอ่ืน และคุณใชการต้ังคาเสียงรอบขางใหมแลว ใหรอหน่ึงนาที แลวรีบูตโทรศัพทเพ่ือ
จัดเก็บการตั้งคาไวในหนวยความจําแฟลช

โทรศัพทจะลดเสียงเบื้องหลังบางสวนที่ไมโครโฟนของชุดหูฟงตรวจจับได คุณสามารถใชชุดหูฟงที่กันเสียง
รบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนเบื้องหลังไดอีกระดับ และปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยรวม

ถาคุณกําลังพิจารณาใชหูฟงของผูผลิตรายอื่น เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดี ตัวอยางเชน
ชุดหูฟงท่ีมีการปองกันสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RF) และความถ่ีเสียง (AF) ท่ีไมพึงประสงค อาจยังคงมีเสียงรบกวน
หรือเสียงสะทอนเกิดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพท
มือถือหรือวิทยุส่ือสาร ฝายท่ีอยูไกล หรือท้ังฝายท่ีอยูไกลและผูใชโทรศัพท IP ของCisco อาจไดยินเสียงฮัมหรือ
เสียงซาได แหลงภายนอกหลายชนิดสามารถสรางเสียงฮัมหรือเสียงซาได ตัวอยางเชน หลอดไฟ มอเตอรไฟฟา
หรือหนาจอคอมพิวเตอรขนาดใหญ

ในบางครั้ง การใช Power Cube หรือ Power Injector อาจชวยลดหรือกําจัดเสียงฮัมได

เน่ืองจากความไมสม่ําเสมอดานสภาพแวดลอมและฮารดแวรในตําแหนงท่ีใชงานโทรศัพท IPของCisco จึงทําให
วิธีแกปญหาสําหรับชุดหูฟงวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับทุกสภาพแวดลอม

เราขอแนะนําใหลูกคาทดสอบชุดหูฟงในสภาพแวดลอมท่ีจะใชงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการทํางานกอน
ทําการตัดสินใจจัดซื้อเพื่อนําอุปกรณไปใชในระบบขนาดใหญ
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คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟงที่เชื่อมตอลาสุดคือชุดหูฟงที่ใชงาน

สําหรับรายการชุดหูฟงท่ีแนะนํา และอุปกรณเสริมดานเสียงอ่ืนๆ โปรดดูท่ีhttp://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

คุณภาพเสียง
นอกเหนือจากประสิทธิภาพดานกายภาพ เชิงกล และทางเทคนิคแลว เสียงจากชุดหูฟงนั้นยังตองมีคุณภาพดีทั้ง
สําหรับผูใชชุดหูฟงและคูสนทนา คุณภาพเสียงน้ันข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคลและเราไมสามารถรับประกัน
ประสิทธิภาพหูฟงของผูผลิตรายอ่ืนได อยางไรก็ตาม หูฟงหลายรุนจากผูผลิตหูฟงช้ันนําน้ันไดรับการตอบรับวา
ทํางานไดดีกับโทรศัพท IP ของ Cisco

Cisco ไมแนะนําหรือทดสอบหูฟงของผูผลิตรายอื่นกับผลิตภัณฑของบริษัท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รองรับหูฟงของผูผลิตรายอื่นสําหรับผลิตภัณฑ Cisco โปรดไปที่เว็บไซตของผูผลิต

CiscoทดสอบหูฟงCisco กับโทรศัพท IPของCisco สําหรับขอมูลเก่ียวกับหูฟงCisco 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

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายเคเบิลขอควรระวัง

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
คุณสามารถใชชุดหูฟงแบบมาตรฐานกับโทรศัพทได ชุดหูฟงมาตรฐานจะตอเขากับแจคหูฟงท่ีอยูดานหลังโทรศัพท
โดยใชหัวตอ RJ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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รูปที่ 14: การเชื่อมตอหูฟงมาตรฐาน

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ

ขอควรระวัง

กระบวนการ

เสียบชุดหูฟงเขากับแจ็คหูฟงที่ดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

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

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียงหัวตอที่เล็กกวาเขากับแจ็กหูฟงที่อยูดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล
ขั้นตอน 2 เสียบสายที่มีขนาดใหญกวาเขากับพอรต AUX ที่อยูติดกับพอรตชุดหูฟง

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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
80

อุปกรณเสริม
เชื่อมตอ Cisco Standard Base กับสาย Y



กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง
ขั้นตอน 3 เลือกการตั้งคากริ่ง

โดยคาเริ่มตนแลว โทรศัพทของคุณจะทําตามลักษณะของการตั้งคากริ่งของโทรศัพท เลือก เปด ถาคุณตองการ
ไดยินเสียงกร่ิงโทรศัพททุกคร้ังเม่ือคุณมีสายเรียกเขา ถาคุณเลือก ปด คุณจะไมไดยินเสียงกร่ิงใดๆ ผานหูฟงเม่ือ
มีสายเรียกเขา

ขั้นตอน 4 เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP ของ Cisco
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรหูฟงของคุณบนโทรศัพท IPของCisco ท่ีสนับสนุน ในระหวางการอัปเกรดเฟรมแวรหู
ฟง คุณสามารถดูความคืบหนาไดในหนาจอโทรศัพท

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เชื่อมตอหูฟงของคุณกับโทรศัพท IP ของ Cisco
ขั้นตอน 2 ถาหูฟงไมเร่ิมตนการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ใหรีสตารทโทรศัพท โทรศัพทดาวนโหลดไฟลหูฟงเวอรชันลาสุด เม่ือ

โทรศัพทรีสตารท และอัปโหลดไฟลไปยังหูฟง

กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชุดหูฟง คุณอาจตองกําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพทของคุณ

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟงCisco เพ่ือลบการต้ังคาแบบกําหนดเองของคุณการดําเนินการน้ีคืนคาหูฟงเปนการกําหนด
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 หรือMultibase กับสาย USB หรือสาย Y

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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
คุณสามารถใชชุดหูฟงท่ีสนับสนุนระบบเสียงความถ่ีกวาง ระบบเสียงความถ่ีกวางจะชวยปรับปรงคุณภาพเสียงท่ี
คุณไดยินในชุดหูฟง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟงแอนะล็อก > ตั้งคา
ขั้นตอน 3 กด เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชหรือปดใชความถี่กวางสําหรับชุดหูฟงแอนะล็อก
ขั้นตอน 4 กด กลับ

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทของคุณ
ถาผูดูแลระบบของคุณเปดใชงาน การต้ังคาผูดูแลระบบ ในโทรศัพท IPของCiscoของคุณ คุณสามารถเปดหรือ
ปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสเพื่อเชื่อมตอกับฐาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 การควบคุมฮุคสวิตช
อิเล็กทรอนิกสจะเปดใชงานตามคาเริ่มตน

คุณสมบัตินี้มีใหใชงานบนเฟรมเวอรโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 12.7(1) และใหมกวาหมายเหตุ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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 แมวาโทรศัพทจะเช่ือมตออยูกับอุปกรณหลายเคร่ือง คุณจะเห็นชุดหูฟงท่ีเฉพาะเจาะจงถูก
เลือกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการตามลําดับความสําคัญตอไปนี:้

• เมื่อคุณเชื่อมตอเฉพาะหูฟงแอนะล็อกกับโทรศัพท คุณทําใหหูฟงแอนะล็อกเปนอุปกรณเสียงที่ตองการ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 กอนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง
ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) หากคุณโทรออก ใหหมุนหมายเลข

แกไขปญหาหูฟง Cisco
ลองขั้นตอนการแกไขปญหาพื้นฐานตอไปนี้หากคุณมีปญหากับหูฟง Cisco ของคุณ

• รีสตารทชุดหูฟง

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายทั้งหมดแลว และทํางานอยางถูกตอง

• ทดสอบหูฟงอื่นกับอุปกรณของคุณเพื่อตรวจสอบวาเปนปญหาที่ชุดหูฟงไรสายของคุณหรือที่อุปกรณของ
คุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาเฟรมแวรของโทรศัพทเปนรุนลาสุดแลว

ยืนยันวาหูฟงของคุณไดลงทะเบียนแลว

กระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการลงทะเบียนชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือไม

ขั้นตอน 1 กด แอปพลิเคชัน
ขั้นตอน 2 นําทางไปยัง อุปกรณเสริม เลือก แสดงขอมูล

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ชุดหูฟงไมมีเสียง

ปญหา

เสียงเบา หรือไมมีเสียงออกมาจากชุดหูฟง

โซลูชัน

ตรวจสอบระดับความดังบนชุดหูฟง โดยกดปุมควบคุมความดัง เพื่อปรับระดับเสียง ถาปญหายังคงมีอยู ใชขั้น
ตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 15: ไมมีขั้นตอนการทํางานของเสียง

เสียงไมดี

ปญหา

ชุดหูฟงของคุณทํางาน แตคุณภาพเสียงไมดี

โซลูชัน

ใชขั้นตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 16: เสียงไมดี

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ไมโครโฟนไมรับเสียง

ปญหา

คุณไมไดยินเสียงเมื่อใชชุดหูฟง

โซลูชัน

• ตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดปดเสียงไมโครโฟนของคุณกดปุมปดเสียงบนชุดหูฟงเพ่ือปดเสียง และเปดเสียง
ไมโครโฟนของคุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวา บูมไมโครโฟนลดลง เพ่ือใหไดยินเสียงไดดีท่ีสุด อยาวางไมโครโฟนของชุดหูฟงหาง
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 เม่ือชารจ ไฟ LED บนฐานต้ังฐานสวางข้ึนตามลําดับจากซายไปขวา เม่ือชารจหูฟง
เต็ม LED ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหาดวงจะแสดงสีขาวทึบ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและ
รูปลักษณของเคส

หมายเหตุ

• 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 IPของCisco ซีรีส 7800
ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html

เม่ือตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรุนใด ใหกด แอปพลิเคชัน และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

ตารางที่ 23: ฝาซิลิโคน

หมายเหตุฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Ciscoโทรศัพท IP ของ Cisco

• 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
7821

• 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
7841

ฝาซิลิโคนไมได
ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

หมายเหตุ• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 10 ชุด

(CP-88X1-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X1 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-88X1-COVER-BUN=)

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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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หมายเหตุฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Ciscoโทรศัพท IP ของ Cisco

ฝาซิลิโคนไมได
ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

หมายเหตุ• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 10 ชุด

(CP-88X5-COVER=)

• ฝาซิลิโคนสําหรับ Desktop Phone ซีรีส
88X5 และหูโทรศัพท 10 ชุด

(CP-88X5-COVER-BUN=)

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8845, 8865 และ 8865NR

• ฝาซิลิโคนสําหรับหูโทรศัพท Desktop
Phone 10 ชุด

(CP-HS-COVER=)

หูโทรศัพทของโทรศัพท IP
ของ Cisco

ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยยืดอายุการใชงานโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณและชวยใหปุมและแปนตัวเลขสะอาดเสมอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จัดตําแหนงโทรศัพทหันเขาหาคุณ
ขั้นตอน 2 ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร
ขั้นตอน 3 วางฝาบนโทรศัพทโดยใหหูโทรศัพทอยูดานซาย
ขั้นตอน 4 ยึดฝาเขากับมุมโดยรอบและดานขางของโทรศัพทใหแนนฝาควรใสไดอยางพอดีกับโทรศัพทโดยไมตองใชแรง

มาก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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
ทําความสะอาดฝาหากคุณกังวลเก่ียวกับฝุนและส่ิงสกปรกการทําความสะอาดเปนประจํายังชวยปองกันการแพร
กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดฝาซิลิโคนออก
ขั้นตอน 2 ทําความสะอาดฝา

ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและรูปลักษณของเคสหมายเหตุ

ขั้นตอน 3 เช็ดฝาใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท
ขั้นตอน 4 ใสฝากลับไปที่โทรศัพท

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

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

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเม่ือโทรศัพทมีพลังงานไฟฟา 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 หรือใชสายเคเบิลที่่มีการหุมฉนวนหรือขั้วตอที่ดียิ่งขึ้น

• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณภายนอก

• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสําหรับอุปกรณภายนอก

Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณภายนอก สายเคเบิล และขั้วตอ

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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สําหรับประเทศในสหภาพยุโรป ใหใชเฉพาะลําโพงภายนอก ไมโครโฟน และชุดหูฟงที่เปนไปตามขอบังคับ
EMC [89/336/EC] อยางสมบูรณเทานั้น

ขอควรระวัง

วิธีจายไฟใหกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถจายไฟฟาใหกับโทรศัพทไดดวยวิธีตอไปนี:้

• ใชอะแดปเตอรแปลงไฟที่มาพรอมกับโทรศัพท

• ถาเครือขายของคุณสนับสนุน Power over Ethernet (PoE) คุณสามารถเสียบโทรศัพทของคุณเขากับเครือ
ขาย ตอสายอีเทอรเน็ตเขากับพอรตโทรศัพทอีเทอรเน็ต และเขากับเครือขาย

ถาคุณไมทราบวาเครือขายสนับสนุน PoE หรือไม โปรดสอบถามจากผูดูแลระบบ

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามท่ีลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงของโทรศัพท 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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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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 รวมถึงการรบกวนท่ีอาจทําใหเกิดการทํางานท่ีไมพึงประสงค อาจไมมีความเปนสวนตัวในการส่ือสาร
เมื่อใชโทรศัพทนี้

ผลิตภัณฑน้ีตรงตามขอมูลจําเพาะดานเทคนิคของ Innovation, Science and EconomicDevelopmentของแคนาดา
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 ไดยอมรับวาอุปกรณน้ันวาเปน
ไปตามเงื่อนไขขั้นตํ่าสําหรับการเชื่อมตอเขากับเครือขายเทานั้น ทั้งนี้ไมไดหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑโดย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 7800
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Spark NZหรือใหการรับประกันแตอยางใดนอกจากนี้ การใหใบอนุญาตดังกลาวไมใชการรับประกันวาสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใดจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกๆ ดานรวมกับอุปกรณท่ีไดรับ Telepermit อ่ืนๆ จากผูผลิตหรือรุนอ่ืน และไม
ไดแสดงนัยวาผลิตภัณฑใดสามารถใชงานรวมกับบริการเครือขายทั้งหมดของ Spark NZ ได

ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับบราซิล
Art. 6º - 506

อุปกรณน้ีเปนอุปกรณประเภททุติยภูมิ กลาวคือ ไมมีการปองกันสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย แมวาการรบกวน
น้ันจะเกิดจากอุปกรณประเภทเดียวกัน 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

หมายเลขหนังสือรับรองรุน

0897-15-10867811

3844-13-10867821

3842-13-10867841

3844-13-10867861

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
การเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียนท่ีไมไดรับอนุญาตโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามน้ี อาจเปนการ
ยกเลิกสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้
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คําชี้แจงการไดรับรังสี RF ของ FCC
อุปกรณนี้สอดคลองกับขีดจํากัดการไดรับรังสีของ FCC ที่กําหนดไวสําหรับสภาพแวดลอมที่ไมมีการควบคุม ผู
ใชปลายทางตองปฏิบัติตามคําแนะนําในการปฏิบัติงานท่ีเจาะจงเพ่ือใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดการไดรับ
RF เครื่องสงนี้ตองอยูหางจากผูใชอยางนอย 20 ซม. และตองไมตั้งอยูใกลหรือใชงานรวมกับเสาอากาศหรือ
เครื่องสงอื่น

คําชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณดิจิตอลประเภทB ตามสวนที่ 15 ของ
กฎขอบังคับ FCCขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพ่ือใหการคุมครองท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือไมใหเกิดการรบกวน
ที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผพลังงานของคลื่น
ความถี่วิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสาร
ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ

ถาอุปกรณนี้ทําใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกปญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใชมาตรการใด
มาตรการหนึ่งดังตอไปนี้

• ปรับทิศทางหรือหาตําแหนงใหมใหกับเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ

• เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับแทนที่จะเปนของเครื่องรับ

• ปรึกษาผูคาหรือชางซอมวิทย/ุโทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ

ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติการเขารหัสและตองเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับ
เก่ียวกับการนําเขา สงออก ถายโอน และใช การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของCisco มิไดมีนัยถึงอํานาจของ
บุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย และผูใชตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในการใชผลิตภัณฑน้ี คุณยอมรับท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีผล ถาไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที

คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ีhttps://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง

ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง (EULA) มีอยูที่นี:่ https://www.cisco.com/go/eula

การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่นี:่
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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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