
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are 
registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its 
affiliates in the United States and certain other countries. All other 
trademarks mentioned in this document or Website are the property of their 
respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership 
relationship between Cisco and any other company. (0910R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22060-01

คูมืออางอิงฉบับยอ

ค ูมอืโทรศพัท Cisco 
Unified IP Phone 
7906G และ 7911G 
สาํหรบั Cisco Unified 
Communications 
Manager 8.0

คําสั งโทรศัพทที ใชบอย
ความหมายของซอฟตคีย
ไอคอนหนาจอโทรศัพท
ปุ มไอคอน

ความหมายของซอฟตคยี
จองสาย ไดรับการแจงเตือนเมื่อสายภายใน

ที่เคยใชงานอยูวางลง

ขอความ เขาถึงระบบฝากขอความเสียง

ประชุม จัดการประชุมสาย

ปรับปรุง รีเฟรชขอมูล

ปด ปดหนาตางปจจุบัน

ปดลําโพง ปดการใชงานฟงกชันการใชลําโพง

ปดฟงกลุม ปดการใชงาน ฟงกลุม

คนหา คนหารายการสมุดโทรศัพท

ตอบรับ รับสายเรียกเขา

ตัดทาย ตัดผูเขารวมประชุมคนสุดทายที่เพิ่ม
เขาในการประชุมสาย

แกเบอร แกไขหมายเลขในขอมูลการใช

ยกเลิก ยกเลิกการทํางานหรือออกจากหนา
จอโดยไมนําการเปลี่ยนแปลงมาใช

แทรกสาย แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูสาย
รวม

โทรซ้ํา โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีก
ครั้ง

โทรยอ โทรออกโดยใชหมายเลขดัชนีโทร
ดวน

โทรใหม โทรไปหมายเลขใหม

โทรออก กดหมายเลขโทรศัพท

โอนหมด ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย

โอนสาย โอนสายเรียกเขา

รายชื่อ ดูรายชื่อผูประชุมสาย

รับกลุม รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในกลุมอื่น
หรือในสายอื่น

รับแทน รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในโทรศัพท
เครื่องอื่นในกลุมของคุณ

คาํสั งโทรศพัทท ีใชบอย
โทรออก ยกหูกอนหรือหลังจากกด

หมายเลข

โทรหมายเลขซ้ํา กด โทรซ้ํา 

สนทนาโดยใช
หูโทรศัพทและ
ฟงทางลําโพง

(โหมดฟงกลุมเทานั้น) กด 
ฟงกลุม 

ฟงทางลําโพง
เทานั้น

(โหมดใชลําโพงเทานั้น) 
กด ใชลําโพง 

ใชขอมูลการใช
ของคุณ

กด  และเลือก 
สมุดโทรศัพท > 
เบอรที่ไมไดรับ 
เบอรที่โทรออก หรือ 
เบอรที่รับสาย 
เลือกหมายเลข และกด 
โทรออก 

แกไขหมายเลข กด แกเบอร << หรือ >> 

พักสาย/พูดตอ ไฮไลทสายที่ตองการพักสาย
หรือคืนสายสนทนาที่มีการ
พักสาย และกด 

โอนสายไป
หมายเลขอื่น

กด โอนสาย ใสหมายเลข 
แลวกด โอนสาย อีกครั้ง

เริ่มการประชุมสาย
ปกติ (เฉพาะกิจ)

กด เพิ่มเติม > ประชุม 
และโทรหาผูเขารวมประชุม
สาย แลวกด ประชุม อีกครั้ง



รับอื่นๆ รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในกลุมที่
เกี่ยวของ

ใชลําโพง ฟงสายสนทนาทางลําโพง

cBarge แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูสาย
รวมและจัดประชุมสาย

วางสาย วางสายปจจุบัน

วางพัก เก็บการโทรโดยวางพักสาย

วิดีโอ
(SCCP 
เทานั้น)

เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ

DND เปด/ปด หามรบกวน (DND)

iDivert สงหรือโอนสายเรียกเขาไประบบ
ขอความเสียง

ออก กลับไปหนาจอกอนหนา

ลาง ลบขอมูลหรือการตั้งคา

ลบ 
(อักขระ)

ลบอักขระไปทางขวาของเคอรเซอร
เมื่อใชแกเบอร

ลบ (คา) รีเซ็ตการตั้งคาเปนคามาตรฐาน

MeetMe เปนผูจัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me

QRT สงปญหาการโทรไปยังผูดูแลระบบ

เอาออก เอารายชื่อผูประชุมสายออก

เพิ่มเติม แสดงซอฟตคียอื่นๆ

ฟงกลุม สนทนาโดยใ ชหูโทรศัพทและฟงทาง
ลําโพง (ฟงกลุม)

<< ลบอักขระที่ปอน

>> เลื่อนไปยังอักขระที่ปอน

ไอคอนหนาจอโทรศัพท
สถานะคูสายและสายเรียกเขา

การฝากสายเปดใชงาน

สายสนทนาที่มีการพักสาย 
สายทางไกลที่มีการพักสาย

สายที่เชื่อมตออยู

ยกหู

วางหู

สายเรียกเขา

คูสายรวมใชงานอยู

สายที่ตรวจสอบรับรองแลว

สายที่เขารหัส

คุณสมบัติอื่นๆ

โทรดวนที่กําหนดคาไว

มีขอความรออยู

ตัวเลือกที่เลือก

คุณสมบัติที่เปดใชงาน

รายการ URL ในขอมูลการใชพรอม
ใหแกไขแลว (SIP เทานั้น)

ปุ  มไอคอน

โหมดเสียงหรือโหมดวิดีโอ

หูโทรศัพทใชงานอยู

ลําโพงใชงานอยู (ลําโพงเปด)

วิดีโอเปดใชงาน (Cisco Unified 
IP Phone 7911G ที่มี SCCP เทานั้น)

ระดับเสียง

การนําทาง

พักสาย

เมนูแอพพลิเคชัน
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