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 คางไวจนกระทั่งโทรศัพท  
ือปด

เลือก 
รายการคุณสมบัติ:
ตัวเลขสําหรับคุณสมบัติ 

ไปยังคุณสมบัติ และกด 

รนําทางสําหรับ:
ดเร็กทอรี (สมุดโทรศัพท)
งสาย (โทรศัพท)
ารตั้งคา (เครื่องมือ)

•เมนูเซอรวิส (World)
ปุมตัวเลขสําหรับตัวเลือกเมนู

 สมุดโทรศัพท หรือ 
เร็กทอรี > สมุดโทรศัพท
ก การตั้งคา > 
รตั้งคาโทรศัพท > 
รตั้งคาจอแสดงผล 
วเลือก 
ามสวางของจอแสดงผล 
  หรือ  จากนั้นกด บันทึก

  คางไว

  คางไว

  ขึ้นหรือลง
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คาํส ังโ

พักสาย/

โอนสาย
เลขอื่น

โทรหมา

เริ่มการป
ปกติ

ฝากสายภายใน 
ของคุณ

เลือก ตัวเลือก > โอนหมด 
ใสหมาย ตองการจะ 
ฝากสาย
หากตอง ิก ใหเลือก 
ตัวเลือก หมด

ใชขอมูลการใช 
ของคุณ

เลือก ได รี 
(สมุดโท  > 
สายที่ไม สายที่ไดรับ 
หรือ สาย อก
หากตอง  
ใหเลื่อน การและกด 
โทรออก

ยายสายรวมระหวาง
โทรศัพทตั้งโตะและ
โทรศัพทไรสาย

จากโทร ีสายที่ใชงา 
นอยู ให าย 
จากโทร  
ใหเลือก และกด 
พูดตอ เ ายตอ 
เลขที่คุณ
ทั้งหมด 
การยกเล
 > โอน

เร็กทอ
รศัพท)
ไดรับ 
ที่โทรอ
การโทร
ไปยังราย
 หรือ 

ศัพทที่ม
กด พักส
ศัพทอื่น
สายรวม 
พื่อพูดส
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 Systems, Inc. and/or its affiliates 
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รใชโทรศัพท
เมนูลัด และปุ ม
ามหมายของซอฟตคีย

ป ุ มเมนลูดั และป

กด

เขาถึงสมดุโทรศัพท 
ของคุณ

กด
ได

ปรับความสวาง 
ของจอแสดงผล

เลือ
กา
กา
แล
คว
กด

สลับกริ่งเปนสั่น 
หรือดัง

กด

เขาถึงขอความ 
เสียง

กด

ปรับระดับเสียง กด
ดูคูมืออางอิงฉบับยอ

การใชโทรศพัท

เปด/ปดโทรศัพท กด 
เปดหร

เขาถึงคุณสมบัติ 
ของโทรศัพท

กด ตัว
สําหรับ
•กดปุม
หรือ
•เลื่อน

เขาถึงตัวเลือก 
ของเมนูหลัก

กดลูกศ
•เมนูไ
•มุมมอ
•เมนูก

ทรศพัทที ใชบอย

พูดตอ กด พักสาย หรือ พูดตอ

ไปหมาย เลือก ตัวเลือก > โอนสาย 
ใสหมายเลขที่ตองการ 
จากนั้นกด ตัวเลือก > 
โอนสาย อีกครั้ง

ยเลขซ้ํา กด  สองครั้ง หรือ 
ตัวเลือก > โทรซ้ํา 

ระชุมสาย เลือก ตัวเลือก > ประชุม 
กดหมายเลข จากนั้นเลือก 
ตัวเลือก > ประชุม อีกครั้ง 
ทําซ้ําสําหรับแตละกลุม
รปอนขอความ
คอนหนาจอโทรศัพท
สั่งโทรศัพทที ใชบอย

ของกริ่งหูโทรศัพ
ท หรือลําโพง

ปดเสียง/เปดเสียง
โทรศัพทของคุณ

กด 

สลับระหวางลําโพง
กับหูโทรศัพท

กด  คางไว

ล็อคแปนกด กด  คางไว

ปลดล็อคแปนกด กด ปลดล็อค จากนั้น ตกลง

#



ความห
DND

iDivert

MCID

MeetM

QRT

กลุมวน

แกเบอร

ขอความ

จองสาย

เชื่อม

ตัดทาย

แทรกสา

โทรยอ

ประชุม

รับกลุม

รับแทน

รายชื่อ

วางพัก

สมุดโทร

เอาออก

โอนตรง

โอนสาย

โอนหมด

สถานะคูสายและสายเรียกเขา

โทรดวน ขอมูลการใช 

รศัพท

อรวิส

มเสียง

ง

ใชงานอยู

ําโพงใชงานอยู

งกริ่ง (โหมดเงียบ)

เปดดังและสั่น

านั้น

ชันใชงานอยู

ญาณวิทยุ

าณวิทยุ

ะจุไฟแบตเตอรี่

นเครื่องชารจแบบตั้งโตะ

นเครื่องชารจแบบตั้งโตะ 
ดเสียงกริ่ง (โหมดเงียบ)

คแลว

โทรศัพทธุรกิจสําหรับ 
ิดตอ

หมายเลขโทรศัพทบานสําหรับรายชื่อ

ขโทรศัพทมือถือสําหรับ 
ผูติดตอ

ขอื่นสําหรับรายชื่อผูติดตอ
ศัพท เปดสมุดโทรศัพทของคุณ 

เอารายชื่อผูประชุมสายออก

โอนสายเรียกเขาสองสายไปหากัน

โอนสายเรียกเขา

ตั้ง/ยกเลิก การฝากสาย

หรือรายการสมุดโทรศัพท 
(ไมทราบสถานะ BLF)

สายภายในอยูในสถานะวาง

สายภายในในระบบเสียงทางเดียว

สายภายในในระบบเสียงสองทาง

ผูติดตอ

หมายเล
รายชื่อ

หมายเล
ไดรับการแจงเตือนเมื่อสายภายใน
ที่เคยใชงานอยูวางลง

เชื่อมสายเรียกเขาหลายสายใน 
คูสายเดียวที่มีอยูแลวเพื่อจัดการ 
ประชุมสาย 

ตัดผูเขารวมประชุมคนสุดทายที่  
เพิ่มเขาในการประชุมสาย

ย แทรกตนเองในสายสนทนาบน 
คูสายรวม

โทรออกโดยใชหมายเลขดัชนีโทร
ดวน

จัดการประชุมสาย

รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในกลุมอื่น 
หรือในสายอื่น

รับสายเรียกเขาในกลุมของคุณ

ดูรายชื่อผูประชุมสาย

เก็บการโทรโดยวางพักสาย

ยกหู

สายที่เชื่อมตออยู

สายที่พัก

การฝากสายเปดใชงาน

คูสายรวมใชงานอยู

สายเรียกเขา หรือ BLF 
สายที่ตรวจสอบกําลังดังอยู 
(BLF รับแทน)

BLF - สายที่ตรวจสอบใชงานอยู

BLF - สายที่ตรวจสอบวางอยู

BLF - สายที่ตรวจสอบอยูในสถานะ 
หามรบกวน

เปดสั่นเท

แอพพลิเค

สถานะสัญ

ไมมีสัญญ

สถานะปร

เชื่อมตอใ

เชื่อมตอใ
พรอมกับป

แปนกดล็อ

หมายเลข
รายชื่อผูต
มายของซอฟตคยี
เปด/ปด หามรบกวน (DND)

สงสายเรียกเขาไปยังระบบขอความ
เสียงของคุณ

รายงานสายที่นาสงสัย

e เปนผูจัดตั้งการประชุมสาย 
Meet-Me

สงปญหาาการโทรไปยังผูดูแลระบบ

ล็อกอินหรือล็อกเอาตกลุมที่คนหา
ของคุณ

 แกไขหมายเลขในขอมูลการใช

เขาถึงขอความเสียงของคุณ

การปอนขอความ

ไอคอนหนาจอโทรศพัท

อักขระ กดปุมหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
เวนวรรค กด 
ตัวเลข กดปุมตัวเลข 
สัญลักษณ  กดปุมตอไปนี้:

เพื่อใส * + - / = \ : ;
เพื่อใส เวนวรรค ,  ‘ “ | _ ~ ’ 
เพื่อใส # ? ( ) [ ] { }
เพื่อใส ! @ < > $ % ^ &
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คุณสมบัติของสาย
สายโท

URL เซ

ขอควา

คุณสมบัติอื่นๆ
ปดเสีย

ชุดหูฟง

โหมดล

ปดเสีย


	ดูคู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
	คำสั ่งโทรศัพท์ที ่ใช้บ่อย
	การใช้โทรศัพท์
	ปุ ่มเมนูลัด และปุ ่ม
	ความหมายของซอฟต์คีย์
	การป้อนข้อความ
	ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์


