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โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ 8865NR เปนอุปกรณสื่อสารดวย
เสียงที่ใชงานงายและมีความปลอดภัยสูง
รูปที่ 1: โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
การรองรับคุณสมบัติ

ตารางตอไปนี้แสดงคุณลักษณะฮารดแวรหลักของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 1: คุณลักษณะสําคัญของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณตองเชือ
่ มตอกับเครือขาย และกําหนดคาใหเชือ
่ มตอกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทสนับสนุน
ฟงกชันและคุณลักษณะมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบควบคุมการโทร โทรศัพทของคุณอาจไมมีฟงกชันการทํา
งานครบทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามการตั้งคาของผูดูแลระบบ
ในการโทรหรือรับสายวิดีโอ คุณตองใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 หรือ 8865NR โทรศัพทอื่นๆ ใน
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สนับสนุนเฉพาะการโทรดวยเสียง
เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติบางอยางจําเปนตองมีปุมสาย แตปุมสายบนโทรศัพทของ
คุณแตละปุมสามารถสนับสนุนไดฟงกชันเดียวเทานั้น (คูสาย การโทรดวน หรือคุณสมบัต)ิ หากปุมสายของ
โทรศัพทของคุณมีการใชงานอยู โทรศัพทของคุณจะไมแสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมใดๆ
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

หมายเหตุ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

คุณควรจะจัดเก็บกลองและบรรจุภัณฑของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR ไว กลองของ
โทรศัพทเหลานีม
้ ค
ี วามเปราะบาง ถาคุณเคลือ
่ นยายโทรศัพท เราขอแนะนําใหคณ
ุ เก็บโทรศัพทลงในกลองบรรจุ
ดั้งเดิมเพื่อปกปองกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท, ในหนาที่ 17

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใชขอ
 มูลในสวนตอไปนีเ้ พือ
่ ทําความเขาใจวามีอะไรเปลีย
่ นแปลงบางในเอกสาร แตละสวนประกอบ
ดวยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลใหมหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงการแจงเตือนการโทรสําหรับกลุมวนสาย

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 57

การแสดงหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดคาไดสําหรับ
โหมดคูสายที่ปรับปรุงใหม

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42

ขยายการโทรดวน

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 67รับสายจาก
กลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม), ในหนาที่ 56เพิ่มบุคคล
อื่นในการโทร, ในหนาที่ 67

PLAR ลาชาที่กําหนดคาได

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 53

การรองรับ MRA สําหรับการล็อกอิน Extension
Mobility ดวยหูฟง Cisco

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
คุณ, ในหนาที่ 19

การตั้งคาใหมสําหรับหูฟง Cisco รุน 730

ตั้งคาอีควอไลเซอร หูฟง Cisco รุน 730
ตั้งคาเสียงแจงเตือน หูฟง Cisco รุน 730

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)
ตารางที่ 2: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงกลุมวนสาย

รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 93
ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 73

การตั้งคาเมนูใหมสําหรับหูฟง Cisco ซีรีส 500

เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง, ในหนาที่ 133

ไฟแสดงความคืบหนาของการอัปเกรดหูฟง

อัปเดตเฟรมแวรหูฟง Cisco ของคุณดวยโทรศัพท IP
ของ Cisco, ในหนาที่ 136

การปรับปรุงการพักสาย

พักสายดวยการวางพักสาย, ในหนาที่ 64

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางที่ 3: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)

คุณสมบัติ

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณสมบัติ

ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58
ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ, ในหนาที่ 103

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
3

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

คุณสมบัติ

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

การยายขอมูลโทรศัพท

เปลีย
่ นโทรศัพททม
่ี อ
ี ยูข
 องคุณเปนโทรศัพทเครือ
่ งใหม,
ในหนาที่ 16

เพิ่มความงายในการลงชื่อเขาใช Extension Mobility ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของ
ดวย หูฟง Cisco ซีรีส 500
คุณ, ในหนาที่ 19
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ, ในหนาที่ 105
เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco

เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco, ในหนาที่ 159

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางที่ 4: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

ปรับปรุงสําหรับการทําเครื่องหมายสายนั้นเปนสายไม ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58
พึงประสงค
ปรับปรุงสําหรับการรองรับรูปพื้นหลังบนโมดูลสวน
ขยายคีย

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง, ในหนาที่ 99

ปรับปรุงสําหรับการลดเสียงของคุณ

ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ, ในหนาที่ 103

ปรับปรุงสําหรับการเลือกปุม LED และการประหยัด
พลังงาน

การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 41

ปรับปรุงสําหรับ E-hook

เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 131

อัพเดตสําหรับการสนับสนุน หูฟง Cisco รุน 730

หูฟง, ในหนาที่ 109

ปดไฟ LED ปุมเลือกสําหรับโหมดประหยัดพลังงาน,
ในหนาที่ 104

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107
หูฟง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่ 121
หูฟง Cisco รุน 730 ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 121
การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131 และสวนยอย
สําหรับ การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 700, ในหนาที่
133
ปรับปรุงสําหรับการโทรกลุม
 วนสายเมือ
่ มีการแจงเตือน รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 57
การโทร
การเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรหูฟง Cisco ซีรีส 500 รุน 1.5 ลบการจับคู Bluetooth ทั้งหมด, ในหนาที่ 128

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
4

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

ในบางสถานการณ ผูใ
 ชทโ่ี ทรออกไปยังหมายเลขทีไ
่ ม
วางจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณไมวา งทีร่ วดเร็ว ดวยรุน
 นี้ ผู
ใชไดยินเสียงสัญญาณไมวางตามปกติ
ปรับปรุงสถานะ LED ตามโหมดสาย: ปุม Softkey, สาย
และคุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 24
สวนใหม ไอคอนโทรศัพท, ในหนาที่ 26
ปรับปรุง โหมดสายทีป
่ รับปรุง, ในหนาที่ 42 สําหรับการ
ปรับปรุงสตริง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
การอางอิงทั้งหมดในเอกสาร Cisco Unified Communications Manager ไดรับการอัพเดตเพื่อสนับสนุน Cisco
Unified Communications Manager ทุกรุน
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
ตารางที่ 5: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับโหมดคูสายแบบเซสชันที่ไดรับการ
ปรับปรุง

โหมดสายปกติ, ในหนาที่ 42

อัพเดตสําหรับโหมดคูสายที่ไดรับการปรับปรุง

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42

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 ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

การแกไข

สวนที่อัพเดต

การรองรับเพิ่มเติมสําหรับการตั้งคารีเซ็ตหูฟง

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ, ใน
หนาที่ 128

หัวขอใหม

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 24

หัวขอใหม

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรของคุณ, ในหนาที่ 11

หัวขอใหม

ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท, ในหนาที่ 17

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
5

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2

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
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1
ตารางที่ 7: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1

การแกไข

สวนที่อัพเดต

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 Multibase

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase, ในหนาที่
118

Whisper Paging บน Cisco Unified Communications การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 69
Manager Express
การสนับสนุนภาษาจีน

การสนับสนุนภาษาจีน, ในหนาที่ 29

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน, ใน
หนาที่ 14

ปดใชงานหูโทรศัพทเพื่อใหเสนทางสัญญาณเสียงอยู เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 47
ที่ชุดหูฟง

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1
ตารางที่ 8: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)SR1

การแกไข

สวนที่อัพเดต

การอัพเดตปายกํากับสายที่ใชงานงาย และสายเรียก
เขาในโหมดสายที่ปรับปรุง

โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42

การอัพเดตรูปพืน
้ หลังของ Cisco บนโมดูลสวนขยายคีย โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8800, ในหนาที่ 140

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
6

โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางที่ 9: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110 และ ปุมและฮารด
แวรควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522, ในหนาที่ 113

อัพเดตประวัติการโทร

ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 93

เพิ่มการปรับปรุงความชวยเหลือในการเขาถึง

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับ
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 31 และ
สวนที่รวมไดแก เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37
เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง,
ในหนาที่ 103
ปรับความเร็วเสียง, ในหนาที่ 104

อัพเดตการแจงเตือนสายเรียกเขาและการเตือนสายเขา โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42
อัพเดตสําหรับหูฟง Cisco รุน 531 และหูฟง Cisco รุน หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110
532
ทดสอบไมโครโฟน , ในหนาที่ 136
ปรับเสียงรอบขางของลําโพง, ในหนาที่ 132
ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม, ในหนาที่ 132
ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน, ในหนาที่ 132
อัพเดตการไปยังการโทรดวน

โทรออกดวยปุมโทรดวน, ในหนาที่ 50

อัพเดตปุมการโทรดวน

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่
51
แกไขปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่
51
ลบปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 52

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 12.0(1)
ตารางที่ 10: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.0(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับโมดูลสวนขยายคียใหม

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8800, ในหนาที่ 140
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.7(1)
ตารางที่ 11: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.7(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับการปรับปรุงการโทรทางวิดีโอ

การโทรวิดีโอ, ในหนาที่ 60

อัพเดตสําหรับประสบการณผูใชใหม

ไอคอนที่ติดปาย, ในหนาที่ 28
คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 25
โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1
ตารางที่ 12: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)SR1

การแกไข

สวนที่อัพเดต

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนโทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1
8865NR
ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi, ในหนาที่ 11
ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 22
อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107
อัพเดตสําหรับวิดีโอที่มีชัตเตอรที่ปด

หยุดการสงวิดีโอ, ในหนาที่ 61

อัพเดตสําหรับการสนับสนุน MLPP และหามรบกวน

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55
สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 71
ตอบรับสายสําคัญ, ในหนาที่ 72

อัพเดตสําหรับการสนับสนุนสัญลักษณ Wi-Fi

ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi, ในหนาที่ 11
เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา, ใน
หนาที่ 12
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.5(1)
ตารางที่ 13: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับเฟรมแวรรุน 11.5(1)

การแกไข
อัพเดตสวนตอไปนี้สําหรับโหมดสายที่ปรับปรุง

สวนที่อัพเดต
• ความแตกตางระหวางการโทรและสายโทรศัพท
, ในหนาที่ 28.
• ไมรับสาย, ในหนาที่ 55.
• ปฏิเสธสาย, ในหนาที่ 54.
• โหมดสายโทรศัพท, ในหนาที่ 42.
• โหมดสายปกติ, ในหนาที่ 42.
• โหมดสายที่ปรับปรุง, ในหนาที่ 42.

เพิ่มเติมสวนตอไปนี้สําหรับการเลื่อนการอัพเกรด
โทรศัพท

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท, ในหนาที่ 40

แกไขสวนตอไปนี้สําหรับคุณลักษณะหามรบกวน

เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55

เพิ่มการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไว
ลวงหนา

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา, ใน
หนาที่ 12

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0
ตารางที่ 14: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สําหรับรุนของเฟรมแวร 11.0

การแกไข

สวนที่อัพเดต

นําการอางอิงขนาดฟอนตที่ระบุไวออก

เปลี่ยนขนาดฟอนต, ในหนาที่ 101.

อัพเดตสวนตอไปนีส
้ าํ หรับการสนับสนุนการแทรกสาย เพิ่มตัวคุณเองในสายสนทนาบนคูสายรวม, ในหนาที่
75
และการรวมสายที่ดียิ่งขึ้น
แกไขสวนตอไปนีส
้ าํ หรับการสนับสนุนเครือ
่ งมือรายงาน รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด , ในหนาที่ 44
ปญหาที่ดียิ่งขึ้น
เพิม
่ ไอคอนใหมในสวนตอไปนีส
้ าํ หรับคุณลักษณะหาม เปดสถานะหามรบกวน, ในหนาที่ 55
รบกวน (DND)
อัพเดตสวนตอไปนี้สําหรับหนาจอตอนรับ

เชื่อมตอกับ Expressway, ในหนาที่ 14

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
การตั้งคาโทรศัพท

การตั้งคาโทรศัพท
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคา
และเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผูดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

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

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

นําหูฟงออกจากแครวางและดึงแท็บพลาสติกออกจากที่วางหูฟง

ขั้นตอน 2

หมุนแท็บ 180 องศา

ขั้นตอน 3

ใชนิ้วมือสองนิ้วจับแท็บ โดยใหรองที่มุมหันเขาหาตัวคุณ

ขั้นตอน 4

วางแท็บใหตรงกับชองที่แครวางและกดแท็บใหเสมอกันเขาสูชอง จะมีสวนที่ยื่นออกมาจากดานบนของแท็บที่
หมุน

ขั้นตอน 5

วางหูฟงกลับเขาที่วางหูฟง

เปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพท
คุณสามารถเปลี่ยนมุมการดูของโทรศัพทเพื่อลดแสงสะทอนบนหนาจอ หากโทรศัพทของคุณมีกลองวิดีโอ คุณ
สามารถเปลี่ยนมุมเพื่อปรับปรุงมุมมองกลองใหดีขึ้นได

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จับหูโทรศัพทในแครไวดวยมือขางหนึ่ง

ขั้นตอน 2

เลื่อนขาตั้งดวยมืออีกขางเพื่อปรับมุม

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) ปรับขาตั้งบนโมดูลสวนขยายคียและตรวจสอบวาทั้งโทรศัพทและโมดูลสวนขยายคียมีความมั่นคง

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง เพื่อตรวจสอบมุมกลอง

เชื่อมตอกับเครือขาย
คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย
• การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย—โทรศัพทตอกับเครือขายดวยสายอีเทอรเน็ต
• การเชื่อมตอไรสาย — โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 สามารถเชื่อมตอกับ Wireless Access
Point ผาน Wi-Fi
หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครือขายแลว โทรศัพทของคุณอาจตั้งคาไวสําหรับ:
• Virtual Private Network (VPN) —โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายที่ไดรับการปองกัน
• การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway—หากผูดูแลระบบตั้งคาการเขาถึงของมือ
ถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway และคุณเชือ
่ มตอโทรศัพทกบ
ั เครือขาย โทรศัพทจะเชือ
่ มตอกับ
เซิรฟเวอร Expressway

ใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกับโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายของคุณเพื่อใหสามารถทํางานได ถาคุณ
มีพอรตอีเธอรเน็ตเพียงพอรตเดียว อุปกรณของคุณจะสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายรวมกันได
กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณจะตองเปดใชงานพอรตพีซใ
ี น Cisco Unified Communications Manager กอนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถ
ใชได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอพอรตโทรศัพท SW กับ LAN โดยใชสายอีเทอรเน็ต

ขั้นตอน 2

เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับพอรตของพีซีโทรศัพทโดยใชสายอีเทอรเน็ต

ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 สามารถเขาถึงเครือขาย Wi-Fi คุณตองใชอะแดปเตอรแปลงไฟใน
การจายไฟใหโทรศัพท โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR ไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา

โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สามารถเขาถึงเครือขาย Wi-Fi คุณตองใชอะแดปเต
อรแปลงไฟในการจายไฟใหโทรศัพท ไมสามารถใช โทรศัพทสาํ หรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน
 8832NR
กับเครือขาย Wi-Fi

หมายเหตุ

พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปดใชงานเมื่อเปดใชงาน Wi-Fi บนโทรศัพทของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูดูแลระบบของคุณตองกําหนดการตั้งคาในระบบควบคุมการโทรเพื่อเปดใชการเขาถึง Wi-Fi
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถาโทรศัพทเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต ใหถอดสายอีเทอรเน็ต

ขั้นตอน 2

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 3

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 4

ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi > การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบ
Wi-Fi

ขั้นตอน 5

ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi

ขั้นตอน 6

ไปที่ ไรสาย และกด เปด

ขั้นตอน 7

ไปที่ การเขาถึงการลงชื่อเขาระบบ Wi-Fi และกด เปด

ขั้นตอน 8

กด ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกด คืนคาเดิม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน 9

ไปที่ ชื่อเครือขาย

ขั้นตอน 10

เมื่อโทรศัพทเสร็จสิ้นการสแกน SSID ใหเลือกเครือขายที่จะเขารวม

ขั้นตอน 11

ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ Wi-Fi ของคุณและกด เชื่อมตอ

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา
คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ดวยโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 ของคุณ แตโทรศัพท
IP ของ Cisco รุน 8865NR ไมสนับสนุน Wi-Fi
ขึ้นอยูกับการกําหนดคาโทรศัพทของคุณ ระบบอาจขอใหคุณลงชื่อเขาใชเมื่อคุณเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi หรือ
เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทของคุณ
คุณไมสามารถยกเลิกหนาตางลงชื่อเขาใช Wi-Fi โดยไมปอนชื่อผูใชและรหัสผานที่ถูกตองได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ Wi-Fi เมื่อไดรับแจง

ขั้นตอน 2

เลือก ลงชื่อเขาระบบ
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับ VPN

เชื่อมตอกับ VPN
คุณสามารถเชื่อมตอกับ VPN ไดสองวิธ:ี
• โดยปอนขอมูลประจําตัว (ชื่อผูใชและรหัสผาน หรือเฉพาะรหัสผาน)
• ใชใบรับรอง
ถาคุณมีใบรับรองติดตั้งอยูในโทรศัพท คุณไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับ VPN
โดยอัตโนมัติ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ VPN

ขั้นตอน 2

เลือก ลงชื่อเขาระบบ

ตั้งคาโทรศัพทเพื่อใชกับ VPN
กอนเริ่มตนภารกิจ
ในการดําเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณจะตองมีที่อยูของเซิรฟเวอร TFTP ที่ถูกตอง ถาไมมีขอมูลนี้ โปรดติดตอผู
ดูแลระบบของคุณ
คุณไมสามารถใชไคลเอ็นต Wi-Fi กับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865NR
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ

ขั้นตอน 3

เลือกรายการเมนูตอไปนี:้
• โทรศัพททั้งหมดเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต: การตั้งคาอีเทอรเน็ต
• ผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 และ 8865 ที่ใช Wi-Fi: การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต
Wi-Fi

ขั้นตอน 4

เลือก การตั้งคา IPv4

ขั้นตอน 5

ไปที่ TFTP สํารอง และเลือก เปด

ขั้นตอน 6

เลือก เซิรฟเวอร TFTP 1

ขั้นตอน 7

ปอนที่อยูของเซิรฟเวอร TFTP ในฟลด เซิรฟเวอร TFTP 1

ขั้นตอน 8

กด ใช

ขั้นตอน 9

กด ทําตอ

ขั้นตอน 10

กด ออก
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอดวยการเตรียมพรอมรหัสการเปดใชงาน

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

ขั้นตอน 1

ใสรหัสการเปดใชงานบนหนาจอการเปดใชงาน

ขั้นตอน 2

กด สง

เปดใชงานโทรศัพทดวยคิวอารโคด
ถาโทรศัพทของคุณมีกลอง คุณสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเปดใชงานโทรศัพท ถาคุณกด ปอนดวยตนเอง โดย
ไมตั้งใจ ใหกด กลับไป
เพื่อกลับสูหนาจอของรหัส QR
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองใชคิวอารโคดสําหรับโทรศัพทของคุณ ถาคุณไดรับการกําหนดใหใชโทรศัพท รหัสจะแสดงอยูบน Self
Care Portal แตผูดูแลระบบอาจบล็อกไมใหคุณเห็นขอมูลนี้
รหัสมีอายุ 1 สัปดาหตามคาเริม
่ ตน และมีวน
ั หมดอายุอยูท
 ด
่ี า นลางของกราฟก ถารหัสหมดอายุ หรือถาคุณตองการ
รหัส ใหติดตอผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เตรียมรหัส QR ใหพรอมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• พิมพอีเมลที่มีรหัส QR และถือกระดาษไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ และถืออุปกรณไวดานหนาของกลองโทรศัพท

ขั้นตอน 2

หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร

ขั้นตอน 3

สแกนรหัส QR
เมื่อสแกนสําเร็จ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร และคุณจะพรอมโทรออกเปนครั้งแรก

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เมือ
่ ทํางานนอกสํานักงาน เนือ
่ งจากโทรศัพทของคุณไมไดมก
ี ารกําหนดคาทีอ
่ ยู TFTP ไว โทรศัพทจะแสดงหนา
จอตอนรับเพื่อเริ่มตนกระบวนการลงชื่อเขาระบบ
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เมื่อทํางานนอกสํานักงาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
14

โทรศัพทของคุณ
เปดใชงานโทรศัพท ของคุณโดยอัตโนมัติดวยคิวอารโคด

กอนเริ่มตนภารกิจ
ถาคุณใชโทรศัพทที่สํานักงานหรือใชกับ VPN กอนหนานี้ ใหรีเซ็ตโหมดของเซอรวิสกอนที่จะเชื่อมตอกับ
Expressway
ถาคุณตองการเชือ
่ มตอกับ การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway on-premise ใหเริม
่ ตน
โทรศัพทใหม และกด เลือก เมื่อไดรับขอความแจง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รีเซ็ตโหมดของเซอรวิสผาน การตั้งคา > การตั้งคาผูดูแลระบบ > รีเซ็ตการตั้งคา > โหมดของเซอรวิส

ขั้นตอน 2

กด เลือก เมื่อไดรับขอความแจงใหเปลี่ยนโหมดของเซอรวิส

ขั้นตอน 3

ปอนรหัสเปดใชงานหรือโดเมนเซอรวิสในหนาจอ ยินดีตอนรับ และกด ทําตอ

ขั้นตอน 4

ใสโดเมนเซอรวิสและกด ทําตอ

ขั้นตอน 5

ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

ขั้นตอน 6

กด สง

ขั้นตอน 7

เลือก ลงชื่อเขาระบบ

เปดใชงานโทรศัพท ของคุณโดยอัตโนมัติดวยคิวอารโคด
ถาโทรศัพทของคุณมีกลอง คุณสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเปดใชงานโทรศัพท ถาคุณกด ปอนดวยตนเอง โดย
ไมตั้งใจ ใหกด กลับไป
เพื่อกลับสูหนาจอของรหัส QR
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองใชรหัส QR จากขอความตอนรับ
ถารหัสจากขอความเริ่มตนหมดอายุ ใหสรางรหัสเปดใชงานสําหรับอุปกรณของคุณกับ Self Care Portal หรือ
ขอรับรหัสเปดใชงานจากผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เตรียมรหัส QR ใหพรอมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• พิมพอีเมลที่มีรหัส QR และถือกระดาษไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ และถืออุปกรณไวดานหนาของกลองโทรศัพท
• แสดงรหัส QR ในคอมพิวเตอร และถือโทรศัพทไวดานหนาของจอคอมพิวเตอร

ขั้นตอน 2

หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร

ขั้นตอน 3

สแกนรหัส QR
เมื่อสแกนสําเร็จ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร และคุณจะพรอมโทรออกเปนครั้งแรก

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

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
15

โทรศัพทของคุณ
รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock

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

รักษาความปลอดภัยใหโทรศัพทของคุณดวย Cable Lock
คุณสามารถรักษาความปลอดภัยโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ของคุณดวย cable lock แล็ปท็อปที่กวางสูง
สุดถึง 20 มม.
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใชปลายที่เปนหวงของสายล็อคคลองรอบๆ วัตถุที่ตองการใชยึดโทรศัพท

ขั้นตอน 2

สอดตัวล็อคผานหวงที่ปลายสาย

ขั้นตอน 3

ปลดล็อคของสายล็อค

ขั้นตอน 4

กดปุมล็อคคางไวเพื่อใหฟนของล็อคตรงกัน

ขั้นตอน 5

ใสสายล็อคในชองล็อคของโทรศัพทและปลอยปุมล็อค

ขั้นตอน 6

ล็อคสายล็อค

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

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

ขั้นตอน 8

ถาคุณมีอุปกรณหลายเครื่อง ใหเลือกอุปกรณที่จะแทนที่จากรายชื่อและกด ดําเนินการตอ

ปกปองกลองวิดีโอของโทรศัพท
กลองวิดีโอบนโทรศัพทวิดีโอของคุณมีความเปราะบางและอาจแตกหักไดระหวางการขนสงโทรศัพท
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กลองบรรจุดั้งเดิมของโทรศัพทและวัสดุบรรจุภัณฑ
• วัสดุบรรจุภัณฑ เชน โฟมหรือกันกระแทก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถาคุณมีกลองบรรจุดั้งเดิม:
a) วางโฟมบนกลองในรูปแบบที่ชวยปกปองเลนสอยางดี
b) ใสโทรศัพทในกลองบรรจุดั้งเดิม

ขั้นตอน 2

หากคุณไมมก
ี ลอง ใหใชโฟมหรือแผนกันกระแทกหอหุม
 โทรศัพทอยางระมัดระวังเพือ
่ ปกปองกลอง ดูแลใหแนใจ
วาโฟมปกปองและลอมรอบกลองโดยไมมอ
ี ะไรทีส
่ ามารถกดทับกลองจากทิศทางใดๆ หรือทําใหกลองไดรบ
ั ความ
เสียหายในการขนสง

เปดใชงานและลงชื่อเขาใชโทรศัพท
คุณอาจตองเปดใชงานหรือลงชือ
่ เขาใชโทรศัพทของคุณ การเปดใชงานจะเกิดขึน
้ เพียงหนึง่ ครัง้ สําหรับโทรศัพท
และจะเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบควบคุมการโทร ผูดูแลระบบของคุณจะใหขอมูลประจําตัวในการลงชื่อเขา
ใชและเปดใชงาน
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โทรศัพทของคุณ
ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ

ลงชื่อเขาใชโทรศัพทของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
รับ ID ผูใชและ PIN หรือรหัสผานจากผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอน ID ผูใชของคุณในฟลด ID ผูใช

ขั้นตอน 2

ใส PIN หรือรหัสผานของคุณในฟลด PIN หรือ รหัสผาน แลวกด สง

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

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด แอป

ขั้นตอน 3

เลือก Extension Mobility (ชื่ออาจแตกตางกันไป)

ขั้นตอน 4

ปอน ID ผูใชและ PIN

ขั้นตอน 5

หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ

ออกจากหมายเลขภายในของคุณจากโทรศัพทเครื่องอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด แอป

ขั้นตอน 3

เลือก Extension Mobility

ขั้นตอน 4

กด ใช เพื่อออกจากระบบ
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โทรศัพทของคุณ
ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ

ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ
คุณสามารถใช Cisco Extension Mobility เพือ
่ ลงชือ
่ เขาใชโทรศัพทเครือ
่ งอืน
่ ในเครือขายของคุณ และใหโทรศัพท
เครื่องนั้นทํางานไดเหมือนกับโทรศัพทของคุณ หลังจากลงชื่อเขาใช โทรศัพทจะใชโปรไฟลผูใชของคุณ รวม
ถึงสายโทรศัพท คุณสมบัติ เซอรวิสที่กําหนดไว และการตั้งคาทางเว็บ ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาบริการ Cisco
Extension Mobility ใหคุณ
การลงชื่อเขาระบบของหูฟงรองรับสําหรับการเขาถึงแบบเคลื่อนที่และระยะไกล (MRA)
เมือ
่ โทรศัพทของคุณเชือ
่ มตอกับการเขาถึงอุปกรณเคลือ
่ นทีแ
่ ละระยะไกลคุณจะไมไดรบ
ั หนาจอการลงชือ
่ เขาใช
คุณตอ หูฟง Cisco ซีรีส 500 หรือ หูฟง Cisco รุน 730 ของคุณไปยังโทรศัพทของผูอื่น ชุดหูฟงจําเปนตองใช
USB หรือสาย Y เพื่อเขาถึงคุณสมบัตินี้หรือถูกจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพทผาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 Standard
Base หรือ หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase หูฟง Cisco รุน 730 จําเปนตองเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสาย USB
ไมรองรับดองเกิล USB ของ หูฟง Cisco รุน 730
ถาหูฟงของคุณไมแมปกับ ID ผูใชของคุณ ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้โทรศัพทจะเตือนใหคุณแมปหูฟงกับ ID
ของคุณและ Cisco Unified Communications Manager จะแมปหูฟงกับขอมูลบันทึกผูใชของคุณ ขอความแจงนี้
จะขึ้นอยูกับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพท เมื่อมีการแมปหูฟงของคุณกับคุณ โทรศัพทจะไดรับ ID ผูใชของ
คุณตามหมายเลขซีเรียลของหูฟง และแสดง ID ของคุณในหนาจอลงชื่อเขาใช Extension Mobility

หมายเหตุ

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

ขั้นตอน 1

เสียบหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2

หากมีขอความแจง ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณเพื่อแมปหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ

ขั้นตอน 3

ในหนาจอ Extension Mobility ใหปอน ID ผูใชและรหัส PIN ของคุณแลวกด สง

ขั้นตอน 4

หากมีพรอมทแสดงขึ้น ใหเลือกโปรไฟลอุปกรณ

ขั้นตอน 5

เมื่อเสร็จแลว ใหถอดหูฟงออก

ขั้นตอน 6

กด ลงชื่อออก
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โทรศัพทของคุณ
Self Care Portal

หัวขอที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ, ในหนาที่ 105

Self Care Portal
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาบางอยางของโทรศัพทดวยเว็บไซต Self Care Portal ซึ่งสามารถเขาถึงไดจาก
คอมพิวเตอร Self Care Portal เปนสวนหนึ่งของ Cisco Unified Communications Manager ขององคกร
ผูดูแลระบบของคุณให URL ที่ใชเขาถึงพอรทัลการดูแลรักษาตนเอง และให ID ผูใชและรหัสผานของคุณ
ใน Self Care Portal คุณสามารถควบคุมคุณลักษณะ การตั้งคาสาย และบริการของโทรศัพทได
• คุณลักษณะของโทรศัพทรวมถึงการโทรดวน หามรบกวน และสมุดที่อยูสวนบุคคล
• การตั้งคาสายจะมีผลกับสายโทรศัพทที่เจาะจง (หมายเลขไดเร็กทอรี) ในโทรศัพทของคุณ การตั้งคาสาย
รวมถึงการฝากสาย สัญญาณแบบภาพและเสียงเมื่อมีขอความ รูปแบบเสียงกริ่ง และการตั้งคาเฉพาะสาย
อื่นๆ
• บริการโทรศัพทอาจรวมถึงคุณลักษณะพิเศษของโทรศัพท ขอมูลเครือขาย และขอมูลทางเว็บ (เชน ราคา
หุนและรายชื่อภาพยนตร) ใช Self Care Portal สมัครรับบริการโทรศัพทกอนที่จะเขาถึงไดทางโทรศัพท
ถาคุณใชโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 คุณจะสามารถกําหนดคาการโทรดวน และ
บริการโทรศัพทอื่นๆ ได
ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวย Self Care Portal สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารของ Self Care Portal สําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ
ตารางที่ 15: คุณลักษณะที่มีใน Self Care Portal

คุณลักษณะ

คําอธิบาย

การฝากสาย

ใชหมายเลขที่รับสายเมื่อเปดใชการโอนสายในโทรศัพท ใช Self Care Portal เพื่อตั้งคา
ฟงกชันการฝากสายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสายของคุณไมวาง

โทรศัพทเพิ่มเติม

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

โทรดวน

ระบุหมายเลขโทรศัพทใหกบ
ั หมายเลขการโทรดวนเพือ
่ ใชโทรถึงบุคคลนัน
้ ไดอยางรวดเร็ว

หัวขอที่เกี่ยวของ
การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ, ในหนาที่ 81
โทรดวน, ในหนาที่ 49
ฝากสาย, ในหนาที่ 66
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โทรศัพทของคุณ
หมายเลขโทรดวน

หมายเลขโทรดวน
เมือ
่ คุณหมุนหมายเลขทางโทรศัพท จะเปนการปอนชุดของตัวเลข เมือ
่ คุณตัง้ คาหมายเลขการโทรดวน หมายเลข
การโทรดวนจะตองมีตัวเลขทั้งหมดที่คุณตองกดเพื่อที่จะโทรออก ตัวอยางเชน ถาคุณตองกด 9 เพื่อตอสายนอก
คุณตองใสหมายเลข 9 จากนั้นกดตัวเลขที่จะโทร
นอกจากนีย
้ งั สามารถเพิม
่ ตัวเลขอืน
่ ๆ ทีก
่ ดเพือ
่ เรียกหมายเลขนัน
้ ตัวอยางของตัวเลขเพิม
่ เติมไดแกรหัสการเขาถึง
การประชุม หมายเลขภายใน รหัสผานของขอความเสียง หรือรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน
ชุดของตัวเลขการหมุนสามารถมีอักขระตอไปนี:้
• 0 ถึง 9
• ปอนด (#)
• เครื่องหมายดอกจัน (*)
• เครื่องหมายจุลภาค (,) ซึ่งเปนอักขระหยุด ซึ่งจะทําใหการหมุนหมายเลขชะลอลง 2 วินาที คุณสามารถใส
เครื่องหมายจุลภาคหลายตัวตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน เครื่องหมายจุลภาคสองตัว (,,) หมายถึงการหยุด 4
วินาที
กดสําหรับชุดการหมุนหมายเลขมีดังนี:้
• ใชเครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นสวนของชุดตัวเลข
• รหัสการอนุมัติตองอยูกอนรหัสการเรียกเก็บเงินเสมอในชุดหมายเลขการโทรดวน
• ตองมีเครื่องหมายจุลภาคหนึ่งตัวระหวางรหัสการมอบอํานาจและรหัสเรียกเก็บเงินในชุดหมายเลข
• ตองมีปายกํากับสําหรับหมายเลขการโทรดวนที่มีรหัสการอนุมัติและรหัสการเรียกเก็บเงิน
กอนทีจ
่ ะกําหนดคาการโทรดวน ใหลองกดหมายเลขในชุดดวยตนเองอยางนอยหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ใหมน
่ั ใจวามีลาํ ดับ
ถูกตอง
โทรศัพทของคุณจะไมบน
ั ทึกรหัสการอนุมต
ั ิ รหัสการเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิม
่ เติมจากหมายเลขการโทรดวน
ไวในขอมูลการใชโทรศัพท ถาคุณกด โทรซํ้า หลังจากคุณตอสายกับปลายทางการโทรดวน โทรศัพทจะใหคุณ
ใสรหัสการมอบอํานาจ รหัสเรียกเก็บเงิน หรือตัวเลขเพิ่มเติมดวยตนเอง
ตัวอยาง
ในการตัง้ คาหมายเลขการโทรดวนเพือ
่ โทรหาบุคคลทีม
่ ห
ี มายเลขภายในทีเ่ จาะจงและถาตองใชรหัสการอนุมต
ั ิ
และรหัสการเรียกเก็บเงิน โปรดพิจารณาขอกําหนดตอไปนี:้
• คุณตองกดหมายเลข 9 เพื่อตอสายนอก
• คุณตองการโทรไปที่หมายเลข 5556543
• คุณตองปอนรหัสการอนุมัติ 1234
• คุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน 9876
• คุณตองรอ 4 วินาที
• หลังจากตอสายไดแลว คุณตองตอหมายเลขภายใน 56789#
ในกรณีนี้ หมายเลขการโทรดวนคือ 95556543,1234,9876,,56789#
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวร

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัต,ิ ในหนาที่ 53
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 24

ปุมและฮารดแวร
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 มีฮารดแวรสองประเภทที่แตกตางกัน:
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811, 8841, 8851, 8851NR และ 8861 ไมมีกลอง
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR มีกลองในตัว
ภาพตอไปนี้แสดงโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845
รูปที่ 3: ปุมและฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 16: ปุมโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

1

หูฟงและแถบไฟของหูฟง

แสดงวาคุณมีสายเขา (สีแดงกะพริบ) หรือขอความเสียงใหม (สี
แดงคงที)่

2

กลอง

ใชกลองสําหรับการโทรวิดีโอ

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 8845
, 8865 และ 8865NR เทานั้น

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
22

โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวร

3

ปุม
 คุณลักษณะทีต
่ ง้ั โปรแกรมได
การเขาถึงคูสายโทรศัพทของคุณ คุณลักษณะ และเซสชัน
และปุมคูสาย
การโทร
เมื่อเพิ่มคุณลักษณะใหกับปุมสายโทรศัพท คุณจะถูกจํากัดดวย
จํานวนปุม
 สายทีม
่ ี คุณไมสามารถเพิม
่ คุณลักษณะมากกวาจํานวน
ปุมสายบนโทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม โปรดดูสว
 นปุม
 Softkey, สาย และคุณลักษณะ
ในบท "ฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco"

4

ปุม Softkey

เพื่อเขาถึงฟงกชันและบริการตางๆ
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม โปรดดูสว
 นปุม
 Softkey, สาย และคุณลักษณะ
ในบท "ฮารดแวรของโทรศัพท IP ของ Cisco"

5

กลับไป, ปุมลูกศรนําทาง และ
ปลอย

กลับไป

กลับสูหนาจอหรือเมนูกอนหนา

ปุมลูกศรนําทาง
วงแหวนนําทางและปุม เลือก—เลื่อนเมนู
ไฮไลทรายการและเลือกรายการที่ไฮไลทไว
รีลีส
6

สิ้นสุดการโทรหรือเซสชันที่เชื่อมตอ

พักสาย/พูดตอ, ประชุมสาย และ พักสาย/พูดตอ
โอนสาย
ตอ

พักสายทีส
่ นทนาอยูแ
 ละดึงสายกลับเพือ
่ สนทนา

ประชุมสาย
โอนสาย
7

สรางการประชุมสาย
โอนการโทร

สปกเกอรโฟน, ปดเสียง และ ชุด สปกเกอรโฟน
สลับเปดหรือปดสปกเกอรโฟน เมื่อเปดสปก
หูฟง
เกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง
ปดเสียง
สลับเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน เมื่อปดเสียง
ไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง
ชุดหูฟง
สลับเปดหรือปดชุดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะสวาง
เพือ
่ ออกจากโหมดหูฟง ใหคณ
ุ ยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง

8

รายชื่อผูติดตอ, แอปพลิเคชัน
และ ขอความ

รายชือ
่ ผูต
 ด
ิ ตอ
องคกร

เขาถึงไดเร็กทอรีสว
 นบุคคลและสมุดโทรศัพท

แอปพลิเคชัน
เขาถึงการโทรลาสุด การกําหนดคุณลักษณะ
ของผูใช การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลรุนโทรศัพท
ขอความ
อัตโนมัติ
9

ปุม ระดับเสียง

หมุนหมายเลขไปทีร่ ะบบขอความเสียงของคุณโดย

ปรับระดับเสียงของหูฟง ชุดหูฟง และลําโพง (เมื่อยกหู
ฟง) และเสียงกริ่ง (เมื่อวางหูฟงบนแคร)
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โทรศัพทของคุณ
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท
แปนกดของโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถใสตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ คุณสามารถกดปุม สอง (2) ถึง
เกา (9) เพือ
่ รับตัวอักษรและตัวเลข คุณใชปม
ุ หนึง่ (1), ศูนย (0)), เครือ
่ งหมายดอกจัน (*) และ เครือ
่ งหมายสีเ่ หลีย
่ ม
(#) สําหรับอักขระพิเศษ ตารางตอไปนี้แสดงอักขระพิเศษสําหรับปุมแตละปุมของภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ จะมี
อักขระของตนเอง
ตารางที่ 17: อักขระพิเศษบนแปนกด

ปุมของแปนกด

อักขระพิเศษ

หนึ่ง (1)

/ . @ : ; = ? -_ & %

ศูนย (0)

(เวนวรรค) , ! ^ ' " |

เครื่องหมายดอกจัน (*)

+*~`<>

ปอนด (#)

#$£

\(){}[]

การนําทาง
ใชวงแหวนดานนอกของชุดปุม
 การนําทางเพือ
่ เลือ
่ นไปตามเมนูและเลือ
่ นระหวางฟลด ใชปม
ุ เลือก ภายในชุดปุม

การนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู
รูปที่ 4: ชุดปุมการนําทาง

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

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

ปุมคุณสมบัติและปุมคูสายจะสวางเพื่อแสดงสถานะตอไปนี้
สีและสถานะของ LED

โหมดสายปกติ: ปุมคูสาย

โหมดสายปกติ: ปุมคุณสมบัติ
โหมดสายที่ปรับปรุง

ไฟ LED สีเขียวสวางนิ่ง

สายใชงานอยูหรือสายโทรอินเต
สายใชงานอยูหรือสายโทรอินเต
อรคอมสองทาง พักสาย สายใชงาน อรคอมสองทาง สายใชงานสวนตัว
สวนตัว

ไฟ LED สีเขียวกะพริบ

ไมมี

สายที่รออยู

ไฟ LED สีเหลืองอําพันสวางนิง่ สายเรียกเขา, การคืนกลับสาย, สาย สายโทรอินเตอรคอมทางเดียว, การ
โทรอินเตอรคอมทางเดียว, การเขา เขาสูระบบกลุมวนสาย
สูระบบกลุมวนสาย
ไฟ LED สีเหลืองอําพันกะพริบ ไมมี

สายเรียกเขา, การคืนกลับสาย

ไฟ LED สีแดงสวางนิ่ง

สายระยะไกลใชงานอยู, สายระยะ สายระยะไกลใชงานอยู, เปดใชงาน
ไกลพักสาย, เปดใชงานหามรบกวน หามรบกวน

ไฟ LED สีแดงกะพริบ

ไมมี

สายระยะไกลพักสายอยู

ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาฟงกชันบางอยางเปน Softkey หรือเปนปุมคุณสมบัติได คุณสามารถเขาถึง
ฟงกชันบางอยางดวย Softkey หรือปุมที่เชื่อมโยงกัน
หัวขอที่เกี่ยวของ
โหมดสายโทรศัพท, ในหนาที่ 42

คุณสมบัติในหนาจอโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเกีย
่ วกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขไดเร็กทอรี, การโทรทีใ
่ ชงานและสถานะ
ของสาย, Softkey, หมายเลขการโทรดวน สายทีโ่ ทรออก และรายการเมนูของโทรศัพท หนาจอประกอบดวยสาม
สวน: แถวสวนหัว สวนกลาง และแถวสวนลาง
รูปที่ 5: หนาจอของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800

ตารางตอไปนี้อธิบายสวนประกอบหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco
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โทรศัพทของคุณ
ไอคอนโทรศัพท

ตารางที่ 18: ขอมูลหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco

1

ที่ดานบนของหนาจอคือแถวสวนหัว แถวสวนหัวจะแสดงหมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาปจจุบัน
ตลอดจนไอคอนจํานวนหนึ่ง ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณสมบัติทํางาน

2

สวนกลางของหนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับสายและปุมคุณสมบัติของโทรศัพท

3

แถวดานลางของหนาจอเปนปายกํากับ Softkey ปายกํากับแตละรายการจะระบุการทํางานสําหรับ
ปุม Softkey ใตหนาจอ

ไอคอนโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนจํานวนมาก สวนนี้จะแสดงรูปภาพของไอคอนทั่วไป
ไอคอนจะเปนสีหรือเปนโทนสีเทาขึ้นอยูกับหนาจอ
สาย
ไอคอน

คําอธิบาย
หมายเลขคูสาย/หมายเลขโทรศัพท
โทรดวน
สายภายใน
สายที่รออยู
การโทรที่ใชงานอยู

สายรวม
ไอคอน

คําอธิบาย
สายเรียกเขาในสายที่ใชรวมกัน
สายที่ใชรวมกันใชงานอยูโดยผูใชอื่น

ลาสุด
ไอคอน

คําอธิบาย
สายเรียกเขา
สายโทรออก
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โทรศัพทของคุณ
ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

ไอคอน

คําอธิบาย
สายที่ไมไดรับ

ไอคอน Bluetooth
หากรุนโทรศัพทของคุณรองรับ Bluetooth คุณจะเห็นไอคอนเหลานี้
ตารางที่ 19: ไอคอน Bluetooth

ไอคอน

คําอธิบาย
Bluetooth เปดอยู
อุปกรณเชื่อมตอดวย Bluetooth
Bluetooth เปดอยูแตไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณ

ไอคอนเครือขาย Wi-Fi
หากโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi คุณจะเห็นไอคอนเหลานี้
ตารางที่ 20: ไอคอนเครือขาย

ไอคอน

คําอธิบาย
Wi-Fi เชื่อมตอกับแถบหลายแถบที่ระบุความแรงของสัญญาณ

ไมมีการเชื่อมตอ Wi-Fi

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม
ขอควร
ระวัง

หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํา
งานผิดพลาด
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โทรศัพทของคุณ
ไอคอนที่ติดปาย

ไอคอนที่ติดปาย
หากคุณมีสายที่ไมไดรับ ไอคอนสายที่ไมไดรับและตัวนับที่แสดงจํานวนสายที่ไมไดรับ จะแสดงบนเดสกท็อป
โทรศัพทของคุณ หากคุณไดรับขอความเสียง ไอคอนสายที่ไมไดรับจะเปลี่ยนเปนไอคอนขอความเสียงและตัว
นับขอความเสียงจนกวาคุณจะฟงขอความของคุณ
นอกจากนี้ หากคุณกําลังโทรมากกวาหนึ่งสาย ไอคอนพักสายหรือไอคอนยกหูจะเปลี่ยนไปแสดงจํานวนสาย

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

พอรต USB
โทรศัพทของคุณอาจมีพอรต USB หนึ่งพอรตขึ้นไป พอรต USB แตละจุดรองรับอุปกรณ USB สูงสุดหาเครื่อง
อุปกรณแตละอยางที่เชื่อมตอกับพอรตจะรวมในจํานวนอุปกรณสูงสุด รวมถึงโมดูลสวนขยายคียดวย
ตัวอยางเชน โทรศัพทของคุณสามารถรองรับอุปกรณ USB หาเครือ
่ งในพอรตดานขาง และอุปกรณ USB มาตรฐาน
เพิ่มเติมอีกหาเครื่องในพอรตดานหลัง ผลิตภัณฑ USB ของผูผลิตรายอื่นจํานวนมากมีอุปกรณ USB มากกวา
หนึ่งชนิดในตัว จึงนับวามีมากกวาหนึ่งอุปกรณ
ถาคุณใชฮับ USB และนําสาย USB ออกจากโทรศัพทระหวางการโทร โทรศัพทอาจเริ่มตนการทํางานใหม
หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

การชารจอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถใชพอรต USB บนโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ ถาอุปกรณนั้นมีการเชื่อมตอ USB พอรตตอ
ไปนี้สนับสนุนการชารจผาน USB:
• พอรตดานขาง - ใชสําหรับการชารจอุปกรณมาตรฐาน
• พอรตดานหลัง (โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
 8861, 8865 และ 8865NR เทานัน
้ )—ใชสาํ หรับการชารจอุปกรณ
มาตรฐานและการชารจเร็ว
โทรศัพทของคุณจะชารจอุปกรณมือถือตอไปในขณะที่อยูในโหมดประหยัดพลังงาน แตจะหยุดชารจในโหมด
Power Save Plus
เมื่อใชโทรศัพทเพื่อชารจอุปกรณเคลื่อนที่ จะมีเงื่อนไขการใชงานดังนี:้
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• อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่การชารจจะเริ่ม
• ในบางสถานการณ อุปกรณของคุณจะไมแสดงไอคอนการชารจ ตัวอยางเชน ไอคอนอาจไมปรากฏเมื่อ
อุปกรณมีการชารจจนเต็ม
• เมื่อมีการเชื่อมตอ โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 กับโทรศัพทของคุณมากกวา
หนึ่งเครื่อง พอรต USB ดานหลังจะไมสามารถชารจอุปกรณแบบเร็วได
ถาคุณถอดปลัก
๊ แท็บเล็ตและตอชุดหูฟง USB เขากับโทรศัพททน
ั ที จะมีความลาชาไป 3 วินาทีกอ
 นทีโ่ ทรศัพทจะ
รับรูวามีชุดหูฟง USB
หัวขอที่เกี่ยวของ
การประหยัดพลังงาน, ในหนาที่ 41

การสนับสนุนภาษาจีน
คุณสามารถปอนตัวอักษรจีน และใหตัวอักษรจีนแสดงบนโทรศัพทของคุณโดยการเลือก 拼音 คุณลักษณะนี้ได
รับการสนับสนุนบนการโทรดวน ประวัติการโทร และไดเร็กทอรีสวนบุคคลและบริษัท
คุณลักษณะนี้ไดรับการสนับสนุนทั้งบนโทรศัพทและโมดูลสวนขยายคีย แต ใชไดเฉพาะกับประเทศในเอเชีย
และสนับสนุนเฉพาะภาษาจีน (จีน) การปอนขอมูลภาษาจีนใชวิธีปอนขอมูล Pinyin ซึ่งสวนใหญใชกับเครื่องพี
ซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศในเอเชีย
คุณลักษณะนี้ตองการ Locale Installer ภาษาจีน แตไมตองกําหนดคาใดๆ เพิ่มเติม

คนหาขอมูลการใชโทรศัพท
การปอนขอมูลภาษาจีนใชวธ
ิ ป
ี อ
 นขอมูล Pinyin ซึง่ สวนใหญใชกบ
ั เครือ
่ งพีซี และโทรศัพทมอ
ื ถือในหลายประเทศ
ในเอเชีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด
เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น

ขั้นตอน 3

เลือก ABC

ขั้นตอน 4

เลือก 拼音

ขั้นตอน 5

ใชชุดปุมการนําทาง และแปนคียเพื่อเลือกขอมูลที่คุณปอน

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
ผูใชภาษาจีนสามารถกําหนดคาปุมโทรดวนไดจากโทรศัพทของคุณ ถาคุณไมสามารถเขาถึง Self Care Portal
การปอนขอมูลภาษาจีนใชวธ
ิ ป
ี อ
 นขอมูล Pinyin ซึง่ สวนใหญใชกบ
ั เครือ
่ งพีซี และโทรศัพทมอ
ื ถือในหลายประเทศ
ในเอเชีย
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายคางไว 2 วินาที

ขั้นตอน 2

เลือก 拼音

ขั้นตอน 3

ในฟลดชื่อ ใสชื่อของหมายเลขการโทรดวน

ขั้นตอน 4

ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพท ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก

ขั้นตอน 5

เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีบริษัทหรือสวนบุคคลของคุณ
ผูใ
 ชภาษาจีนสามารถเก็บขอมูลผูต
 ด
ิ ตอสําหรับเพือ
่ น ครอบครัว หรือเพือ
่ นรวมงาน การปอนขอมูลภาษาจีนใชวธ
ิ ี
ปอนขอมูล Pinyin ซึ่งสวนใหญใชกับเครื่องพีซี และโทรศัพทมือถือในหลายประเทศในเอเชีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือกไดเร็กทอรีสวนบุคคล หรือไดเร็กทอรีบริษัท

ขั้นตอน 3

เลือก 拼音

ขั้นตอน 4

ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน

ขั้นตอน 5

กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

Bluetooth และโทรศัพทของคุณ
หากโทรศัพทของคุณสนับสนุน Bluetooth ใหใชชุดหูฟง Bluetooth เชื่อมตอโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตกับ
โทรศัพท
การเชื่อมตอ Bluetooth จะทํางานไดผลดีที่สุดเมื่อคุณอยูภายในระยะ 3 ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) จากโทรศัพท แต
คุณอาจใชงานไดในระยะไกลถึง 66 ฟุต (20 เมตร) การเชือ
่ มตอ Bluetooth อาจลดคุณภาพลงถาคุณมีสง่ิ กีดขวาง
(ผนัง ประตู หนาตาง) วัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ระหวางโทรศัพทและอุปกรณ
ที่เชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอโทรศัพทมือถือหรือชุดหูฟงกับโทรศัพทที่มี Bluetooth ใหเริ่มดวยการจับคูอุปกรณกับโทรศัพท
ของคุณ คุณสามารถจับคูอุปกรณเคลื่อนที่และชุดหูฟงไดถึง 50 รายการกับโทรศัพท
หลังจากจับคูช
 ด
ุ หูฟง หรืออุปกรณเคลือ
่ นทีแ
่ ลว โทรศัพทจะเชือ
่ มตอกับชุดหูฟง หรีออุปกรณเคลือ
่ นทีเ่ มือ
่ เปดชุดหู
ฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่แลว
เมื่อใชชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้
• ชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth ชิ้นสุดทายที่เชื่อมตอกับโทรศัพทคืออุปกรณที่โทรศัพทจะใชเปน
คาเริ่มตน
• คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) หนึ่งเครื่อง และชุดหูฟงหนึ่งเครื่องในเวลา
เดียวกัน
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• โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่ที่จับคูไวไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น ถาโทรศัพทมือถือของ
คุณเชื่อมตออยูและคุณเปดแท็บเล็ต แท็บเล็ตจะเชื่อมตอกับโทรศัพทและโทรศัพทมือถือจะตัดการเชื่อมตอ
• เมื่อชุดหูฟงหรืออุปกรณเคลื่อนที่ Bluetooth เชื่อมตอกับโทรศัพท คุณจะไมสามารถใชชุดหูฟง Bluetooth
เพื่อรับสายของ Desk phone จากอุปกรณเคลื่อนที่ได
หัวขอที่เกี่ยวของ
จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone ของคุณ, ในหนาที่ 76
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับโทรศัพท IPของ
Cisco ซีรีส 8800
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรส
ี  8800 มีคณ
ุ ลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูท
 ม
่ี องไมเห็น และผูม
 ป
ี ญ
 หา
ในการมองเห็น การไดยินและการเคลื่อนไหว เนื่องจากหลายๆ คุณลักษณะเหลานี้เปนคุณลักษณะมาตรฐาน ผู
ใชที่มีความพิการสามารถใชคุณลักษณะเหลานี้ไดโดยไมตองมีการกําหนดคาพิเศษใดๆ
ในเอกสารนี้ คําศัพท เพจการสนับสนุนดานโทรศัพท หมายถึงเว็บเพจทีผ
่ ใ
ู ชสามารถเขาถึงเพือ
่ ตัง้ คาคุณลักษณะ
เฉพาะ สําหรับ Cisco Unified Communications Manager (รุน 10.0 และรุนภายหลัง) เพจเหลานี้คือพอรทัลการ
ดูแลรักษาตนเอง สําหรับ Cisco Unified Communications Manager (รุน 9.1 และรุนกอนหนา) เพจเหลานี้คือเว็บ
เพจตัวเลือกของผูใช
Cisco มุงมั่นที่จะออกแบบและมอบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีในการเขาถึงไดเพื่อใหตรงกับความตองการของ
องคกรของคุณ คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco และพันธสัญญาของบริษัทที่มีตอความชวยเหลือใน
การเขาถึงไดที่ URL นี:้ http://www.cisco.com/go/accessibility

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

รูปที่ 6: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่แสดง

ตารางตอไปนีอ
้ ธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูม
 ป
ี ญ
 หาในการไดยน
ิ บนโทรศัพท IP ของ
Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 21: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึง คําอธิบาย

1

สัญญาณขอความภาพที่รอรับ (หู
โทรศัพท)

แถบไฟนี้มองเห็นไดจากทุกมุม โทรศัพทของคุณยังมี
สัญญาณเสียงแจงขอความที่รอรับ
ในการเปลี่ยน voice-message indicator ไฟหรือเสียง ให
ลงชื่อเขาใชเพจการสนับสนุนโทรศัพท และเขาถึงการ
ตั้งคา message-indicator คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาแตละรายการเปนเปดหรือปด
ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาของคุณไดเชน
กัน

2

การแจงเตือนสถานะโทรศัพทดวยภาพ

• สลับปุม
 ปดเสียง และ สปกเกอรโฟน เปดและปดเพือ
่
ระบุสถานะโทรศัพท
• ใชปม
ุ ปดเสียง เพือ
่ สลับเปดหรือปดไมโครโฟน เมือ
่
ปดเสียงไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง
• ใชปุม สปกเกอรโฟน เพื่อสลับเปดหรือปดสปก
เกอรโฟน เมื่อเปดสปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึง คําอธิบาย

3

เสียงกริ่ง ระดับเสียง และความดังที่ปรับ
ได

• เลือก แอปพลิเคชัน > คาความตองการ
• ปรับระดับความดังของเสียงกริ่งโทรศัพท ขณะที่หู
โทรศัพทอยูใ นแครและปุม
 หูฟง และสปกเกอรโฟนปด
อยู ใหกด ระดับเสียง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาของคุณไดเชน
กัน

4

การสนับสนุนตัวขยายเสียงอินไลน (หู
โทรศัพท)

หูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco สนับสนุนตัวขยาย
เสียงอินไลนของผูผ
 ลิตรายอืน
่ คุณติดตัง้ ตัวขยายเขากับ
หูโทรศัพท และสายไฟ และอยูระหวางหูโทรศัพทและ
โทรศัพท IP

5

หูโทรศัพทที่เขากันไดกับเครื่องชวยฟง สนับสนุนคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงเหลา
(HAC)
นี้
• เขากันไดกับเครื่องชวยฟง
• คูตอประกบแมเหล็กของเครื่องชวยฟง
• ขอกําหนดความดังของ Federal Communications
Commission (FCC) สําหรับ Americans with
Disabilities Act (ADA)
• ขอกําหนดความดังในสวน 508 ซึ่งไดรับการปฏิบัติ
ตามโดยใชตว
ั ขยายเสียงหูโทรศัพทอน
ิ ไลนทไ
่ี ดรบ
ั
มาตรฐานอุตสาหกรรม

6

การสนับสนุน TTY และ TDD แบบเสียง โทรศัพท IP ของ Cisco สนับสนุนคุณลักษณะ TTY และ
(หูโทรศัพท)
TDD เหลานี:้
• TTY แบบเสียงหรือแบบเชือ
่ มตอโดยตรงจากผูผ
 ลิต
ชั้นนําในอุตสาหกรรม
• การสงขอความแบบเรียลไทมผานสายโทรศัพท
• การถายทอดการไดยิน/เสียงผานโทรศัพท (HCO/
VCO)
• การปฏิบัติงานเครือขาย VoIP ที่ G.711
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา TTY โปรดติดตอผูดูแล
ระบบ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผู
พิการทางสายตา
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา

รูปที่ 7: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861
ที่แสดง

ตารางตอไปนี้อธิบายถึงคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น และผูพิการ
ทางสายตาในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 22: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ คําอธิบาย
เขาถึง

1

การแจงเตือน incoming call ดวย
ภาพคอนทราสตสูงและเสียง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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แจงเตือนใหคุณทราบวามี incoming call แถบไฟของหูฟง
กะพริบระหวาง incoming call และไฟติดสวางเมื่อไดรับ
ขอความเสียง

โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ คําอธิบาย
เขาถึง

2

ปุม
 สาย คุณลักษณะ และเซสชันบน ใชปม
ุ บรรทัดเพือ
่ เริม
่ ตอบ หรือสลับไปยังการโทรบนบรรทัด
โทรศัพท IP ของ Cisco
เฉพาะ
• ปุม
 สายและคุณลักษณะอยูท
 าง คุณลักษณะตางๆ เชนการโทรดวน สถานะสาย ความเปน
ดานซายของ LCD ปุม
 เซสชัน สวนตัว หามรบกวน (DND) และ URL ของบริการ สามารถ
อยูทางดานขวาของ LCD
กําหนดใหกับปุมคุณลักษณะได
• สําหรับทองถิ่นที่อานจากขวา
ไปซาย เชนภาษาอาหรับ ปุม
เซสชันจะอยูท
 างดานซาย และ
ปุมสายและคุณลักษณะจะอยู
ทางดานขวา

ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาปุมคุณลักษณะที่ตั้งโปรแกรมได
ในโทรศัพทของคุณ
ใชปม
ุ เซสชันเพือ
่ ดําเนินงานตางๆ เชนการรับสาย หรือกลับ
สูการโทรที่พักสายไว
สีแสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:
• สีเขียวคงที่—การโทรที่ใชงานหรือการโทรอิน
เทอรคอมแบบสองทาง
• สีเขียวกะพริบ—สายที่รออยู
• สีเหลืองคงที่—ใชความเปนสวนตัว, การโทรอิน
เทอรคอมแบบทางเดียว, DND ทีใ
่ ชงาน หรือลงชือ
่ เขา
ใชกลุมวนสาย
• สีเหลืองกะพริบ—สายเขาหรือสายที่คืนกลับ
• สีแดงคงที—
่ สายระยะไกลใชงานอยู (สายทีใ
่ ชรว
 มกัน
หรือสถานะสาย)
• สีแดงกะพริบ - สายระยะไกลพักสายอยู

3

หนาจอ LCD สีพรอมแสงพื้นหลัง
บนโทรศัพท IP ของ Cisco

ใหคุณปรับความสวางของหนาจอโทรศัพทของคุณ

• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8811 มี LCD เกรยสเกลพ
รอมแสงพื้นหลังที่มีคอนทรา
สตที่ปรับได
4

Softkey

เพื่อเขาถึงฟงกชันพิเศษ ฟงกชันจะแสดงบน LCD

• ปุม
 เหลานีเ้ ปนปุม
 ขนาดใหญท่ี
อยูดานลาง LCD

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็นและผูพิการทางสายตา

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ คําอธิบาย
เขาถึง

5

ชุดปุมการนําทาง (รวมถึงวงแหวน ใชวงแหวนการนําทางเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซาย และขวาใน
การนําทาง และปุม เลือก)
LCD โทรศัพท ปุม เลือก อยูตรงกลางชุดปุมการนําทาง
• ชุดปุมการนําทางอยูเหนือ
แปนคีย

ใชปุม กลับไป เพื่อกลับสูหนาจอหรือเมนูกอนหนา

ใชปุม ปลอย (สิ้นสุดการโทร) เพื่อสิ้นสุดการโทรหรือเซส
• ปุม
 ยอนกลับ ทางดานซายของ ชัน
ชุดปุมการนําทาง
• ปุม
 ปลอย ทางดานขวาของชุด
ปุมการนําทาง
6

ปุม
 ขอความ, ปุม
 แอปพลิเคชัน และ อนุญาตใหคุณเขาถึงขอความ แอปพลิเคชัน และผูติดตอ
ของคุณไดงาย
ปุม ผูติดตอ
• ปุม
 ขนาดใหญสามปุม
 นีอ
้ ยูท
 าง
ดานซายของแปนคีย
• ในกลุมของปุมกลุมนี้ ปุม
ขอความ เปนปุมเดี่ยวในแถว
บนสุด ดานลางปุม ขอความ
ปุม แอปพลิเคชัน อยูทางดาน
ซายและปุม ผูติดตอ อยูทาง
ดานขวา

7

ปุม พักสาย, ปุม โอนสาย และปุม
ประชุมสาย

อนุญาตใหคุณใชฟงกชันเหลานี้บนโทรศัพทของคุณได

• ปุม
 ขนาดใหญสามปุม
 นีอ
้ ยูท
 าง
ดานขวาของแปนคีย
• ในกลุมนี้ ปุม พักสาย เปนปุม
เดีย
่ วในแถวบนสุด ดานลางปุม

พักสาย ปุม โอนยาย อยูทาง
ดานซายและปุม ประชุมสาย
อยูทางดานขวา
8

คีย ความดัง

อนุญาตใหคณ
ุ เพิม
่ หรือลดระดับเสียงของกริง่ หรือเสียงผาน
หูโทรศัพท หูฟง หรือสปกเกอรโฟน

• คียน
 อ
้ี ยูท
 างทีด
่ า นลางซายของ
กดดานขวาของปุมเลื่อนขึ้นลงเพื่อเพิ่มระดับเสียง กดดาน
โทรศัพท
ซายของปุมเลื่อนขึ้นลงเพื่อลดระดับเสียง
9

รูปแบบมาตรฐาน 12 คีย

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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ใหคุณใชตําแหนงคียที่มีอยูแลวหรือที่คุนเคย คีย 5 มีตุม
เล็กๆ ยื่นออกมา

โทรศัพทของคุณ
เสียงตอบรับ

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ คําอธิบาย
เขาถึง

10

ปุม หูฟง, สปกเกอรโฟน และ ปด
เสียง
• ปุมเหลานี้อยูทางดานลางขวา
ของโทรศัพท
• ในกลุมนี้ ปุม ปดเสียง เปนปุม
เดี่ยวในแถวลางสุด เหนือปุม
ปดเสียง ปุม หูฟง อยูทางดาน
ซายและปุม
 สปกเกอรโฟน อยู
ทางดานขวา

ระบุการแจงเตือนสถานะโทรศัพทดวยเสียง:
• สลับปุม หูฟง, ปดเสียง และ สปกเกอรโฟน เปดและปด
เพื่อระบุสถานะโทรศัพท
• ใชปุม ชุดหูฟง เพื่อสลับเปดหูฟง เมื่อเปดหูฟง ปุมนี้จะ
สวาง ยกหูโทรศัพท หรือเลือก ลําโพง
เพื่อออก
จากโหมดหูฟง
• ใชปม
ุ ปดเสียง เพือ
่ สลับเปดหรือปดไมโครโฟน เมือ
่ ปด
เสียงไมโครโฟน ปุมนี้จะสวาง เมื่อคุณเปดปุมปดเสียง
โทรศัพทของคุณสงเสียงเตือนหนึง่ ครัง้ เมือ
่ คุณปดปุม

ปดเสียง โทรศัพทของคุณสงเสียงเตือนสองครั้ง
• ใชปุม สปกเกอรโฟน เพื่อสลับเปดหรือปดสปก
เกอรโฟน เมื่อเปดสปกเกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

ขาตั้งที่ปรับได
คุณสามารถปรับขาตัง้ เพือ
่ ใหสามารถมองเห็นหนาจอของโทรศัพทไดดท
ี ส
่ี ด
ุ และเขาถึงปุม
 และคียท
 ง้ั หมดไดงา ย

เสียงตอบรับ
เสียงตอบรับชวยใหผท
ู ม
่ี ป
ี ญ
 หาในการมองเห็นสามารถใชงานโทรศัพท IP ของ Cisco ของตนได เมือ
่ เปดใชงาน
Voice prompt จะชวยนําทางปุมโทรศัพทของคุณ และเพื่อใช และตั้งคาคุณลักษณะโทรศัพท เสียงจะอาน Caller
ID ขาเขา หนาจอที่แสดง และการตั้งคา รวมถึงการทํางานของปุม
ในที่นี้เปนรายการสําคัญบางรายการที่ตองคํานึงถึงเมื่อคุณใชคุณลักษณะนี้
• เปดใชงานเสียงตอบรับดวยปุม เลือก ที่อยูตรงกลางของชุดปุมการนําทาง เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน ให
แตะ เลือก เร็วๆ สามครั้งเพื่อปด หรือปดคุณลักษณะนี้ Voice prompt แจงเตือนใหคุณทราบสถานะของ
คุณลักษณะ
• กด Softkey หนึ่งครั้ง จากนั้นเสียงตอบรับจะอานคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับคียนั้น กด softkey สองครั้งเร็วๆ
เพื่อเรียกใชลักษณะการทํางาน
• ฮารดคีย เชน ปุม
 ผูต
 ด
ิ ตอ แอปพลิเคชัน และขอความจะไดรบ
ั การปฏิบต
ั แ
ิ ตกตางกัน กดปุม
 ฮารดคียห
 นึง่ ครัง้
จากนั้นจะมีเสียงอานชื่อหนาจอตามดวยแอปพลิเคชัน หรือการตั้งคาที่แสดงบนโทรศัพท
ปรับความดังดวยปุม
 ความดัง เมือ
่ ตองการปรับความดังในหูโทรศัพทของคุณ ใหยกหูโทรศัพทออกจากแคร และ
กด ความดัง ถาคุณใชหูฟง เลือกปุม หูฟง จากนั้น ความดัง ถาคุณใชลําโพง เลือก ลําโพง และ ความดัง
คุณอาจไมไดยินเสียงตอบรับ ถาคุณเลือกปุม หูฟง แตไมไดเชื่อมตอหูฟงไว เลือก ลําโพง และคุณจะไดยินเสียง
ตอบรับอีกครั้ง
เมื่อโทรศัพท คุณเทานั้นที่จะไดยินเสียงตอบรับ เพื่อความเปนสวนตัวของคุณ เสียงตอบรับสําหรับผูใชภาษา
อังกฤษเทานั้น หากคุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานสําหรับคุณ คุณลักษณะจะถูกปดใชงานบนโทรศัพทของคุณ
หัวขอที่เกี่ยวของ
เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง, ในหนาที่ 103
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

ปรับความเร็วเสียง, ในหนาที่ 104

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

รูปที่ 8: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว—โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่แสดง

ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหวในโทรศัพท
IP ของ Cisco ซีรีส 8800
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โทรศัพทของคุณ
ความชวยเหลือในการเขาถึงชุดอุปกรณติดผนังโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

ตารางที่ 23: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึง คําอธิบาย

1

ปุมพรอมไฟสองสวาง

อนุญาตใหคุณเขาถึงคุณลักษณะตอไปนี:้
• สายโทรศัพทและสายอินเทอรคอม (ปุมสาย)
• หมายเลขการโทรดวน (ปุมการโทรดวนที่มี
คุณลักษณะสถานะสายการโทรดวน)
• บริการบนเว็บ เชนสมุดที่อยูสวนบุคคล
• คุณลักษณะโทรศัพท เชนความเปนสวนตัว
แสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:
• สีเขียวคงที่ - การโทรที่ใชงานหรือการโทร
ภายในแบบสองทาง
• สีเขียวกะพริบ - สายที่พักไว
• สีเหลืองคงที—
่ ใชความเปนสวนตัว, การโทรอิน
เทอรคอมแบบทางเดียว, DND ที่ใชงาน หรือ
ลงชื่อเขาใชกลุมวนสาย
• สีเหลืองกะพริบ - สายเขาหรือสายที่คืนกลับ
• สีแดงคงที่ - สายระยะไกลใชงานอยู (สายที่ใช
รวมกันหรือสถานะสาย)

2

ปุมขนาดใหญเพื่อเขาถึง แอปพลิเคชัน, อนุญาตใหคณ
ุ เขาถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท ขอความ
ขอความ, ผูต
 ด
ิ ตอ, พักสาย, โอนสาย และ เสียง ไดเร็กทอรีองคกรและสวนบุคคล และ
ประชุมสาย
คุณลักษณะการโทรไดโดยงาย

3

สปกเกอรโฟนในตัว

ระบุวาสปกเกอรโฟนเปดหรือปด เมื่อเปดสปก
เกอรโฟน ปุมนี้จะสวาง

4

ปุมและฟงกชันที่สัมผัสและมองเห็นได
รวมถึงตุมเล็กๆ ที่ยื่นออกมาบนคีย 5

อนุญาตใหคุณคนหาคียโทรศัพทของคุณไดงาย
ตัวอยางเชน คีย 5 มีตุมเล็กๆ ยื่นออกมาซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อคนหาตําแหนงคียอื่นๆ

ความชวยเหลือในการเขาถึงชุดอุปกรณติดผนังโทรศัพท IPของCiscoซีรีส 8800
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สามารถติดตั้งอยูบนผนังไดโดยใชหนึ่งในชุดยึดกับผนังตอไปนี:้
• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800—ใชเพื่อยึดโทรศัพทเครื่องเดียวไวบนกําแพง
• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 แบบ KEM เดียว—ใชเพื่อยึดโทรศัพทเครื่องเดียว
ที่มีหนึ่งโมดูลสวนขยายคียเชื่อมตออยูบนกําแพง
• ชุดยึดกับผนังสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีสวิดีโอ 8800—ใชเพื่อยึดโทรศัพทวิดีโอเครื่องเดียวไวบน
กําแพง
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โทรศัพทของคุณ
เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท

ชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 และชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ
Cisco ซีรีส 8800 แบบ KEM เดียวตรงตามสวน 307.2 Protrusion Limits ของขอกําหนด Americans with
Disabilities Act (ADA) ADAAG สําหรับการยึดโทรศัพทไวบนผนัง
ชุดยึดกับผนังสํารองสําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรส
ี ว
 ด
ิ โี อ 8800 มีขนาดใหญกวาเล็กนอยแตไมตรงตามสวน
307.2 Protrusion Limits ของขอกําหนด Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG สําหรับการยึด
โทรศัพทไวบนผนัง
ภาพตอไปนี้แสดงมุมมองดานขางของโทรศัพทที่ติดตั้งชุดยึดกับผนัง
รูปที่ 9: มุมมองดานขางของโทรศัพทที่ิติดตั้งดวยชุดยึดกับผนัง

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมาพรอมเฟรมแวรที่ติดตั้งไวแลวและเจาะจงสําหรับระบบควบคุมการโทร
บางครั้งผูดูแลระบบของคุณจะอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพทใหกับคุณ การอัพเกรดนี้เกิดขึ้นเบื้องหลัง แมวาคุณ
กําลังใชโทรศัพทของคุณ

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

กด หนวงเวลา เพื่อเลื่อนการอัพเกรดออกไป
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โทรศัพทของคุณ
ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท

ดูความคืบหนาของการอัพเกรดเฟรมแวรโทรศัพท
ระหวางการอัพเกรดเฟรมแวรของโทรศัพท คุณสามารถดูความคืบหนาของการอัพเกรดได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 3

เลือก ขอมูลโทรศัพท > แสดงรายละเอียด

ขั้นตอน 4

เลือก ขอมูลระบบ แลวกด แสดงรายละเอียด

ขั้นตอน 5

กด ออก

การประหยัดพลังงาน
ผูดูแลระบบของคุณสามารถลดระดับพลังงานที่หนาจอโทรศัพทใชดวยตัวเลือกตอไปนี้
• ประหยัดพลังงาน - ไฟหนาจอหรือหนาจอดับลงเมื่อไมไดใชโทรศัพทในชวงเวลาที่ตั้งคาไว
• Power Save Plus - หนาจอโทรศัพทจะเปดและปดตามกําหนดเวลาทํางานของคุณ ถาเวลาทํางานหรือวัน
ทํางานของคุณเปลี่ยนแปลง โปรดติดตอผูดูแลระบบเพื่อขอใหกําหนดคาโทรศัพทใหม
ตัวอยางเชน ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอนที่จะปดเครื่อง คุณจะไดรับขอความวา
โทรศัพทของคุณถูกปดในไมชาและคุณจะไดรับการแจงเตือนในชวงเวลาดังตอไปนี้
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 10 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 7 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 4 นาทีกอนปดเครื่อง
• เสียงเรียก 15 ครั้ง 30 วินาทีกอนปดเครื่อง
ถาโทรศัพทมก
ี ารใชงานอยู ระบบจะรอจนกวาจะเลิกใชงานเปนระยะเวลาหนึง่ กอนทีจ
่ ะแจงวาจะมีการปดเครือ
่ ง

เปดโทรศัพทของคุณ
เมือ
่ โทรศัพทของคุณปดการทํางานเพือ
่ ประหยัดพลังงาน หนาจอของโทรศัพทจะวางเปลา และปุม
 เลือก จะสวาง
ขึ้น
กระบวนการ

กด เลือก เพื่อใหโทรศัพทกลับมาทํางานอีกครั้ง
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โทรศัพทของคุณ
โหมดสายโทรศัพท

โหมดสายโทรศัพท
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทในโหมดตอไปนี:้
• โหมดสายปกติ - ในโหมดนี้ ปุมทางซายและขวาของหนาจอมีฟงกชันการทํางานตางกัน ตามปกติ ปุมดาน
ซายคือปุม
 คูส
 าย และปุม
 ดานขวาคือปุม
 คุณลักษณะ ปุม
 คูส
 ายและคุณลักษณะจะกลับกันสําหรับทองถิน
่ ทีอ
่ า น
จากขวาไปซาย โหมดนี้เรียกอีกอยางวาโหมดคูสายแบบเซสชัน
• โหมดสายทีป
่ รับปรุง - ในโหมดนีส
้ ามารถตัง้ คาปุม
 ทางซายและขวาของหนาจอเปนปุม
 คูส
 าย โหมดนีจ
้ ะเพิม
่
จํานวนสายโทรศัพทที่คุณจะเห็นและใชได คุณจะเห็นการเตือนสายเรียกเขา
หัวขอที่เกี่ยวของ
ปุม Softkey, สาย และคุณสมบัต,ิ ในหนาที่ 24

โหมดสายปกติ
เมือ
่ โทรศัพทของคุณไดรบ
ั การตัง้ คาสําหรับโหมดสายปกติ (เซสชัน) คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไป
นี:้
• ใชหนาตางโทรใหมเพื่อโทรออก
• เลือก ตอบรับ เพื่อรับสาย ยกเวนในกรณีที่โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา ถาโทรศัพท
ของคุณมีการตั้งคาการเตือนสายเรียกเขา ใหเลือก ตอบรับ, ปฏิเสธ หรือ ละเวน
• มีปุมคูสายที่ใชไดหาปุม ถาโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตผาน Bluetooth จะ
สามารถใชไดเพียงสี่คูสาย
เฟรมแวรรุน 12.6(1) แนะนําโหมดคูสายแบบเซสชันที่ปรับปรุงแลว ตอนนี้ สายโทรออกของคุณทั้งหมดจะถูก
จัดการดวยคูสายหลัก เวนแตคุณจะเลือกคูสายอื่น ถาคุณมีสายเรียกเขาหลายสาย จะมีการจัดการสายดังกลาว
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสายสุดทาย โทรศัพทของคุณจะกลับไปยังคูสายหลัก

โหมดสายที่ปรับปรุง
เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับการตั้งคาสําหรับโหมดสายที่ปรับปรุง คุณจะทํางานกับโทรศัพทในลักษณะตอไปนี:้
• เลือกสายโทรศัพทและปอนหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก รายการสายลาสุดจะแสดงหมายเลขโทรศัพท
ที่คลายกับหมายเลขที่กําลังหมุนหมายเลข
• เลือก ตอบรับ, ปฏิเสธ หรือ ละเวน เพื่อรับสาย
• มีปุมคูสายที่ใชไดสิบปุม
คุณสามารถดูสายทีไ
่ มไดรบ
ั ไดโดยการเลือกปุม
 สายเพือ
่ ดูสายทีไ
่ มไดรบ
ั สําหรับสายนัน
้ ในหนาตางการโทร
ตัวนับสายที่ไมไดรับจะลางขอมูลเมื่อคุณกลับไปที่หนาจอวาง
ทัง้ นี้ ขึน
้ กับวิธก
ี ารกําหนดคาโหมดสายทีป
่ รับปรุง แตคณ
ุ จะมองเห็นสถานะสายทีก
่ าํ ลังสนทนาและปายกํากับสาย
ดวยคารวมกันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
• ชื่อของบุคคลที่โทร และสายที่รับการโทรนั้น
• หมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลที่โทร และสายที่รับการโทรนั้น
• ชื่อของบุคคลที่โทร และหมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลนั้น
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• หมายเลขไดเร็กทอรีของบุคคลที่โทร
รวมทั้งมีการระบุการโอนสาย

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-8800-series/
products-user-guide-list.html
• สําหรับคําแนะนําในภาษาอื่น ใหเขาสูลิงกตอไปนี:้
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-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-8800-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-8800-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 ขอมูลระบบ

ขั้นตอน 3

เลือก ขอมูลโทรศัพท

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) กด แสดงรายละเอียด เพื่อดูขอมูลโหลดที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 5

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 > รายงานปญหา

ขั้นตอน 3

เลือก การตั้งคา > ขอมูลระบบ > รายงานปญหา

ขั้นตอน 4

ใสวันและเวลาที่คุณพบปญหาในฟลดวันที่เกิดปญหา และเวลาที่เกิดปญหา

ขั้นตอน 5

เลือก คําอธิบายปญหา
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ขั้นตอน 6

เลือกคําอธิบายจากรายชื่อที่แสดง แลวกด สง

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

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

2

สาย
• เลือกเสนทางสัญญาณเสียง, ในหนาที่ 47
• โทรออก, ในหนาที่ 48
• โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน, ในหนาที่ 53
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 54
• ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม, ในหนาที่ 58
• การโทรวิดีโอ, ในหนาที่ 60
• ปดเสียงการโทร, ในหนาที่ 62
• พักสาย, ในหนาที่ 63
• ฝากสาย, ในหนาที่ 66
• โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 67
• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 67
• การโทรสายภายใน, ในหนาที่ 69
• กํากับดูแลและบันทึกการโทร, ในหนาที่ 70
• สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ, ในหนาที่ 71
• หลายคูสาย, ในหนาที่ 73
• อุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone ของคุณ, ในหนาที่ 76
• ขอความเสียง, ในหนาที่ 83

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

• เลือก ลําโพง
เมื่อคุณโทรออก หรือรับสาย และสายการโทรของคุณทั้งหมดจะถูกสงไปลําโพงของคุณ
จนกวาคุณจะยกหูโทรศัพท หรือเลือก ชุดหูฟง
หัวขอที่เกี่ยวของ
ปุมและฮารดแวร, ในหนาที่ 22

โทรออก
โทรศัพทของคุณจะทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใชโทรศัพทของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพททั่วไป
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนหมายเลขและยกหูขึ้น

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขและกด โทร

โทรออกดวยสปกเกอรโฟน
ใชสปกเกอรโฟนเพื่อสนทนาทางโทรศัพทโดยไมตองยกหู โปรดทราบวาเพื่อนรวมงานของคุณอาจไดยินการ
สนทนาดวย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด

ขั้นตอน 2

กด สปกเกอรโฟน

โทรออกดวยชุดหูฟงมาตรฐาน
ใชชุดหูฟงของุณสําหรับการโทรแบบไมยกหูและไมรบกวนเพื่อนรวมงาน พรอมทั้งใหความเปนสวนตัวอีกดวย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ตอชุดหูฟง

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโดยใชปุมกด
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สาย
โทรออกดวยที่อยูโทรศัพทหรือวิดีโอ

ขั้นตอน 3

กด ชุดหูฟง

โทรออกดวยที่อยูโทรศัพทหรือวิดีโอ
บางครัง้ แทนทีจ
่ ะมีแคหมายเลขโทรศัพทของใครสักคน คุณอาจมีทอ
่ี ยูโ ทรศัพทหรือวิดโี อทีใ
่ ชในการโทรหาได
ดวย
ทีอ
่ ยูเ หลานีอ
้ าจมีลก
ั ษณะคลายทีอ
่ ยูอ
 เี มล เชน username1@example.com หรืออาจประกอบดวยตัวเลข เชน
username2@209.165.200.224
ถาคุณและบุคคลปลายสายมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะสามารถเห็นหนากันได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การโทรใหม

ขั้นตอน 2

กด ABC คุณจะสามารถปอนขอความโดยใชแปนกดได

ขั้นตอน 3

กดหมายเลขบนแปนกดเพื่อดูตัวเลือกที่ใชได และจากนั้นกดหมายเลขอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกดังกลาว
ตัวอยางเชน กด 1 สามครั้งเพื่อปอนสัญลักษณ @

ขั้นตอน 4

กด โทร

โทรหมายเลขซํ้า
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เรียกลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) เลือกคูสาย

ขั้นตอน 2

กด โทรซํ้า

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดปุม
 หรือรหัสเพือ
่ หมุนหมายเลขของคนทีต
่ ด
ิ ตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนทีจ
่ ะใชคณ
ุ ลักษณะ
โทรดวนในโทรศัพท ใหกาํ หนดคาปุม
 โทรดวนใน Self Care Portal หรือบนโทรศัพข
 องคุณ ปุม
 โทรดวนทีก
่ าํ หนด
คาจากโทรศัพทจะไมปรากฏใน Self Care Portal
คุณสามารถกําหนดรหัสเพื่อหมุนหมายเลขของคนที่ติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะใชคุณลักษณะโทร
ดวนในโทรศัพท ใหตง้ั คาโทรดวนใน Self Care Portal Speed-dial code อนุญาตใหคณ
ุ โทรหาหมายเลขจากรหัส
(บางครั้งเรียกวาการโทรอยางยอ)
ขึ้นอยูกับการตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนคุณลักษณะเหลานี:้
• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพทจากปุมสายที่ตั้งคาไวสําหรับการโทรดวน
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สาย
โทรออกดวยปุมโทรดวน

• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 21

โทรออกดวยปุมโทรดวน
โทรศัพทแตละรุน
 มีหมายเลขเฉพาะของสายทีม
่ อ
ี ยูส
 าํ หรับคุณลักษณะของโทรศัพท แตละคุณลักษณะตองมีหนึง่
สายเพื่อทํางานจึงไมสามารถใชงานไดกับหมายเลขการโทรดวนของสายทั้งหมด บางสายสามารถใชไดกับ
คุณลักษณะอืน
่ ๆ ถาคุณเพิม
่ หมายเลขการโทรดวนมากกวาคูส
 ายทีม
่ อ
ี ยู หมายเลขการโทรดวนทีเ่ หลือจะไมแสดง
บนโทรศัพทของคุณ
ตัวอยางเชน ถาคุณเพิม
่ หมายเลขการโทรดวน 10 หมายเลข แตโทรศัพทของคุณมีเพียง 7 คูส
 าย ดังนัน
้ หมายเลข
การโทรดวน 7 คูเทานั้นที่จะแสดงบนโทรศัพท
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal
กระบวนการ

กดปุมโทรดวน
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

โทรออกดวยรหัสโทรดวน
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนรหัสโทรดวนและกด โทรดวน

ขั้นตอน 2

ใส Speed-dial code และกด Abbr dial
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20
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และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

สาย
โทรออกดวยปุมโทรเร็ว

โทรออกดวยปุมโทรเร็ว
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองตั้งคารหัสโทรเร็วในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โทรเร็ว

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสโทรเร็ว และจากนั้นกด Softkey โทรออก
หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ, ในหนาที่ 89

เพิ่มปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถกําหนดคาปุมโทรดวนไดจากโทรศัพทของคุณนอกเหนือจาก Self Care Portal แตปุมโทรดวนที่
กําหนดคาจากโทรศัพทจะไมแสดงใน Self Care Portal
คุณลักษณะนี้สามารถใชไดในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 และโมดูลสวนขยายคียตอไปนี:้
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ 8861
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865
รีเซ็ตทั้งหมด จะลางขอมูลปุมการโทรดวนใดๆ ที่สรางขึ้นจากโทรศัพทของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายคางไว 2 วินาที

ขั้นตอน 2

ในฟลดชื่อ ใสชื่อของหมายเลขการโทรดวน

ขั้นตอน 3

ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพท ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก

ขั้นตอน 4

เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

แกไขปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนหรือแกไขปุมการโทรดวน ถาคุณไมสามารถเขาถึง Self Care
Portal แตจะไมใชกับปุมการโทรดวนที่สรางจาก Self Care Portal หรือจาก Cisco Unified Communications
Manager โดยผูดูแลระบบของคุณ
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สาย
ลบปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายคางไว 2 วินาที

ขั้นตอน 2

ในฟลดชื่อ ใสชื่อใหมของหมายเลขการโทรดวนถาจําเปน

ขั้นตอน 3

ในฟลดหมายเลข ใสหมายเลขโทรศัพทใหมถาจําเปน ใสตัวเลขทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการโทรออก

ขั้นตอน 4

เลือก ใช เพื่อบันทึกหมายเลขการโทรดวน

ลบปุมการโทรดวนจากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณลบปุม
 การโทรดวน วิธน
ี ใ
้ี ชไดตอ
 เมือ
่ คุณเพิม
่ ปุม
 การโทรดวนจากโทรศัพทเทานัน
้
โดยไมใชกับปุมการโทรดวนที่เพิ่มจาก Self Care Portal หรือจาก Cisco Unified Communications Manager
โดยผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายคางไว 2 วินาที

ขั้นตอน 2

เลือก ลบ

ขั้นตอน 3

เลือก ใช เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

กดหมายเลขระหวางประเทศ
คุณสามารถกดหมายเลขเพือ
่ โทรระหวางประเทศเมือ
่ นําหนาหมายเลขโทรศัพทระหวางประเทศดวยเครือ
่ งหมาย
บวก (+)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

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

ขั้นตอน 2

ใสหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 3

กด โทร หรือรอ 10 วินาทีหลังใหกดคียลาสุดเมื่อตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ

รับการแจงเตือนเมื่อผูติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวยเสียงกริ่งพิเศษ และขอ
ความเมื่อบุคคลนั้นติดตอได
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สาย
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โทรกลับ ขณะที่ไดยินเสียงสัญญาณไมวางหรือเสียงสัญญาณกริ่ง

ขั้นตอน 2

กด ออก เพื่อออกจากหนาจอการยืนยัน

ขั้นตอน 3

เมื่อไดยิน ringtone วาบุคคลนั้นติดตอไดแลวและเห็นขอความ ใหกด โทร เพื่อโทรออกอีกครั้ง

สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ
ผูดูแลระบบของคุณอาจกําหนดใหคุณตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ (หรือทั้งสองอยาง)
หลังจากหมุนหมายเลขโทรศัพท รหัสการเรียกเก็บเงิน ซึง่ เรียกวารหัสเรือ
่ งของลูกคาใชสาํ หรับการลงบัญชีหรือ
การเรียกเก็บเงิน รหัสการอนุมัติ หรือที่เรียกวารหัสอนุมัติบังคับจะควบคุมการเขาถึงหมายเลขโทรศัพทบาง
หมายเลข
เมือ
่ ตองใสรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเรือ
่ งของลูกคา หมายเลขทีก
่ ดจะเปลีย
่ นเปน
“********” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ
เมื่อตองปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสเรื่องของลูกคา ปอนรหัสเรียกเก็บเงิน
โทรศัพทแสดงรหัสเรียกเก็บเงินที่คุณใส และคุณจะไดยินสัญญาณพิเศษ
เมื่อตองใสรหัสการอนุมัติ โทรศัพทจะแสดงขอความ ปอนรหัสการอนุมัติ หมายเลขที่กดจะเปลี่ยนเปน “*******
*” และคุณจะไดยินเสียงสัญญาณพิเศษ เพื่อความปลอดภัย โทรศัพทจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่ปอน
เมื่อกําหนดใหปอนทั้งรหัสการเรียกเก็บเงินและรหัสการอนุมัติ คุณจะไดรับขอความใหปอนรหัสการอนุมัติกอน
จากนั้นจะไดรับขอความใหปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน
หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 21

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

โทรออกดวยโทรศัพทสายดวน
สถานทีท
่ าํ งานบางแหงมีโทรศัพททใ
่ี ชสาํ หรับการโทรฉุกเฉินหรือสายดวน โทรศัพทเหลานีจ
้ ะโทรไปยังหมายเลข
ที่กําหนดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกหู มักนิยมใชงานในลิฟต ล็อบบี้ของโรงแรม หรือบูธรักษาความปลอดภัย
โทรศัพทสายดวนสวนใหญจะไมอนุญาตใหคณ
ุ โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทปกติ เนือ
่ งจากติดตัง้ เพือ
่ ใชใน
การโทรออกไปยังหมายเลขที่กําหนดหมายเลขเดียว อยางไรก็ตาม โทรศัพทสายดวนบางเครื่องอาจอนุญาตให
คุณใชโทรออกตามปกติได หากมีการกําหนดคาคุณสมบัตน
ิ ไ
้ี ว คุณจะมีเวลาไมเกิน 15 วินาทีเพือ
่ ทําการโทรออก
ไมเชนนั้น โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลขสายดวนโดยอัตโนมัติ
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สาย
ตอบรับสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ยกหูฟงและรอใหมีเสียงสัญญาณ

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) กดหมายเลขโทรศัพท

ตอบรับสาย
โทรศัพท Cisco ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดายยิ่งขึ้น

รับสาย
กระบวนการ

เมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา ใหกดปุมคูสายที่กะพริบเพื่อรับสาย

รับสายเรียกซอน
ขณะที่สนทนาในอีกสายหนึ่ง คุณทราบวามีสายเรียกซอนเมื่อไดยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งและเห็นปุมคูสายกะพริบ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ถามีสายเรียกซอนมากกวาหนึ่งสาย ใหเลือกสายเรียกเขาที่ตองการ

ปฏิเสธสาย
คุณสามารถสงการโทรทีด
่ งั ขึน
้ ไปยังระบบขอความเสียง (ถากําหนดคาไว) ถาไมไดตง้ั คาไว การโทรจะถูกปฏิเสธ
และผูโทรไดยินโทนเสียงไมวาง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปฏิเสธสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กด ปฏิเสธ
• ถามีสายเรียกเขาหลายสาย ใหไฮไลตสายเรียกเขาที่ตองการ และกด ปฏิเสธ
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สาย
ไมรับสาย

ขั้นตอน 2

กด ปฏิเสธ

ไมรับสาย
ถาคุณไมตองการใหมีการรบกวน คุณสามารถละเวนสายเรียกเขาได สายนั้นจะถูกสงไปยังขอความเสียง
กระบวนการ

ละเวนสายโดยทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• เลือก ละเวน
• กด ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้งเพื่อปดเสียง (กริ่ง) เรียกเขา จากนั้นใหสายเรียกเขานั้นไปที่ขอความเสียงหรือ
หมายเลขโทรศัพทที่ตั้งคาไว

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND) เพื่อปดเสียงโทรศัพทและไมสนใจการแจงเตือนสายเรียกเขาเมื่อคุณตองการ
ไมใหมีการเบี่ยงเบนความสนใจ
เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยังหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งคาไว
เมื่อเปด DND ไว สวนหัวของหนาจอโทรศัพทจะเปลี่ยนสี และขอความ Do not disturb จะปรากฏบนหนา
จอโทรศัพท
เมือ
่ เปดใช DND จะมีผลกับทุกสายในโทรศัพท แตคณ
ุ ยังสามารถรับสายภายในและสายเรงดวน แมขณะที่ DND
เปดอยู
หากมีการตั้งคาระดับ Precedence และการแทนที่แบบหลายระดับ (MLPP) สําหรับโทรศัพทของคุณ สายสําคัญ
จะดังขึ้นดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ แมจะเปด DND ไวก็ตาม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด หามรบกวน เพื่อเปด DND

ขั้นตอน 2

กด หามรบกวน อีกครั้งเพื่อปด DND

ขั้นตอน 3

กด ปด DND เมื่อตองการปด DND

รับสายโทรศัพทของเพื่อนรวมงาน (รับสายแทน)
ถาคุณทําหนาที่รับโทรศัพทรวมกันกับเพื่อนรวมงาน คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาอยูที่โทรศัพทของเพื่อนรวม
งานได ขั้นแรก ผูดูแลระบบตองกําหนดกลุมการดึงสายใหกับคุณอยางนอยหนึ่งกลุม
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สาย
รับสายภายในกลุมของคุณ (รับแทน)

รับสายภายในกลุมของคุณ (รับแทน)
คุณสามารถรับสายที่เรียกเขาโทรศัพทอื่นภายในกลุมรับสายแทนของคุณ ถามีสายที่สามารถรับแทนไดหลาย
สาย คุณจะรับสายที่มีการเรียกเปนเวลานานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด รับแทน เพื่อโอนสายเขาภายในกลุมรับแทนไปที่โทรศัพทของคุณ

ขั้นตอน 3

กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมอื่น (การรับสายแทนกลุม)
กลุม
 การดึงสายอนุญาตใหคณ
ุ รับสายบนโทรศัพททอ
่ี ยูน
 อกกลุม
 การดึงสายของคุณ คุณสามารถใชหมายเลขรับ
แทนของกลุมเพื่อรับแทนการโทร หรือคุณสามารถใชหมายเลขของสายโทรศัพทที่กําลังมีสายเรียกเขา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด รับสายแทนกลุมอื่น

ขั้นตอน 3

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

ขั้นตอน 4

กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา

รับสายจากกลุมที่เกี่ยวของ (การรับสายแทนคนอื่น)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

(ทางเลือก) กดปุมสาย

ขั้นตอน 2

กด ดึงสาย เพื่อรับสายในกลุมรับสายแทนของคุณหรือกลุมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพทของคุณ

ขั้นตอน 3

ถามีสายเรียกเขา กด ตอบรับ เพื่อเชื่อมตอสายเมื่อมีสายเรียกเขา
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สาย
รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ

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

ขั้นตอน 2

กด ปรับปรุง เพื่อรีเฟรชสถิติ

ขั้นตอน 3

กด ออก

รับสายโดยอัตโนมัติ
หากมีการตั้งคาโทรศัพทของคุณใหรับสายโดยอัตโนมัติ คุณไมตองทําอะไรเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา
หลังจากเสียงกริ่งหนึ่งครั้ง คุณจะเชื่อมตอการโทรโดยอัตโนมัติโดยใชสปกเกอรโฟน
ถาคุณตองการใชชุดหูฟงเพื่อรับสาย คุณจะตองตั้งคาชุดหูฟงกอน
หากคุณรับสายโดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยสปกเกอรโฟน และคุณเปลีย
่ นไปใชชด
ุ หูฟง เครือ
่ งจะรับสายเรียกเขาครัง้ ถัดไป
โดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยชุดหูฟง หากคุณรับสายโดยอัตโนมัตด
ิ ว
 ยชุดหูฟง และคุณเปลีย
่ นไปใชสปกเกอรโฟน สายเรียก
เขาครั้งถัดไปจะดังโดยอัตโนมัติในสปกเกอรโฟน การรับสายอัตโนมัติชวยใหมั่นใจวาจะมีการรับสาย แตจะไม
เปลี่ยนที่ที่คุณใชสําหรับสายกอนหนา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท

ขั้นตอน 2

ตรวจสอบวาปุม ชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

เมื่อโทรศัพทของคุณรับสายเขาโดยอัตโนมัติ ใหสนทนากับผูโทรโดยใชชุดหูฟง

สวางอยู

ถาคุณไมตองการใชชุดหูฟงแลว ยกหูโทรศัพท และคุณจะออกจากโหมดชุดหูฟง

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

กด รายงานผูโทร

ทําเครื่องหมายสายของคุณเปนสแปม
คุณสามารถใชคณ
ุ สมบัตท
ิ าํ เครือ
่ งหมายเปนสแปมเพือ
่ ลดจํานวนสายโทรศัพททค
่ี ณ
ุ ไมตอ
 งการไดรบ
ั ดวยคุณสมบัติ
นี้ คุณจะกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา ถาคุณกําหนดสาย
นัน
้ เปนสายหลอกลวงแลว ระบบจะปฏิเสธและหมายเลขจะถูกบล็อคและไมสามารถโทรหาคุณไดอก
ี ถาคุณกําหนด
สายนัน
้ เปนสายโทรเพือ
่ ขายสินคา สายนัน
้ จะยังโทรหาคุณได แตสายจากหมายเลขนีจ
้ ะแสดงขอความ สายโทร
เพื่อขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนที่อยูติดกับรายการเหลานั้นในลาสุด
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สาย
ทําเครื่องหมายสายที่ใชงานอยูที่ไมพึงประสงค

ผูดูแลระบบของคุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อปดใชงาน คุณจะไมเห็น softkey รายการ
สแปมจะวางเปลา และคุณจะไมสามารถดูหรือเพิม
่ ลงในรายการ ถาคุณสมบัตน
ิ เ้ี ปดใชงานอยูแ
 ละผูด
 แ
ู ลระบบของ
คุณปดใชงาน โทรศัพทจะลบรายการสแปม
คุณสามารถดูและแกไขรายชื่อสายสแปมของคุณไดในเมนู การตั้งคา รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย

ทําเครื่องหมายสายที่ใชงานอยูที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเครือ
่ งหมายสายทีใ
่ ชงานอยูเ ปนสายทีน
่ า จะหลอกลวงหรือสายโทรเพือ
่ ขายสินคา วิธน
ี จ
้ี ะชวยลด
จํานวนสายที่ไมพึงประสงค รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย คุณสามารถเพิ่มสายไดมากกวา 150 สาย แต
จะไมปรากฏในรายชื่อของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ทําเครื่องหมายสแปม เมื่อคุณอยูในสาย

ขั้นตอน 2

เลือกสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท
• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกปฏิเสธและถูกบล็อคหากโทรมาอีก
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดงขอความ
สายโทรเพือ
่ ขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนทีอ
่ ยูต
 ด
ิ กับรายการเหลานัน
้ ในลาสุด

ขั้นตอน 3

กด ใช

ทําเครื่องหมายสายวิดีโอที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเครื่องหมายสายวิดีโอที่ใชงานอยูเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา วิธีนี้จะ
ชวยลดจํานวนสายวิดีโอที่ไมพึงประสงค
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด รายการโทร เมื่อคุณใชสายวิดีโออยู

ขั้นตอน 2

กด ทําเครื่องหมายสแปม

ขั้นตอน 3

เลือกสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท
• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกปฏิเสธและถูกบล็อคหากโทรมาอีก
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดงขอความ
สายโทรเพือ
่ ขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนทีอ
่ ยูต
 ด
ิ กับรายการเหลานัน
้ ในลาสุด

ขั้นตอน 4

กด ใช

ทําเครื่องหมายสายลาสุดที่ไมพึงประสงค
คุณสามารถทําเครื่องหมายสายลาสุดเปนสายที่นาจะหลอกลวงหรือสายโทรเพื่อขายสินคา สายที่หลอกลวงจะ
ถูกบล็อคในครั้งตอไปที่พวกเขาโทรหาคุณ สายโทรเพื่อขายสินคาจะยังคงติดตอคุณได แตสายเหลานี้จะแสดง
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สาย
ลบหรือแกไขการโทรที่ทําเครื่องหมาย

ขอความ สายโทรเพื่อขายสินคา ในการแจงเตือนสายเรียกเขาและแสดงไอคอนที่อยูติดกับรายการเหลานั้นใน
ลาสุด
รายชื่อสายสแปมมีไดสูงสุด 150 สาย คุณสามารถเพิ่มสายไดมากกวา 150 สาย แตจะไมปรากฏในรายชื่อของ
คุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด
เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณยังสามารถดูรายการโทรลาสุดไดโดยการกดขึ้นในชุดปุมการนําทาง

ขั้นตอน 3

ใชชุดปุมการนําทางและเลือกหมายเลขโทรศัพทจากรายการโทรลาสุดของคุณ

ขั้นตอน 4

กด ทําเครื่องหมายสแปม

ขั้นตอน 5

เลือกคาสถานะสําหรับหมายเลขโทรศัพท
• สายที่นาจะหลอกลวง: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะถูกบล็อค
• สายโทรเพื่อขายสินคา: สายเรียกเขาจากหมายเลขนี้จะแสดงขอความ สายโทรเพื่อขายสินคา ในการแจง
เตือนสายเรียกเขาและมีไอคอนติดกับรายการนั้นในลาสุด

ขั้นตอน 6

กด ใช

ลบหรือแกไขการโทรที่ทําเครื่องหมาย
คุณสามารถแกไขการโทรที่ทําเครื่องหมายไดถาคุณตองการเปลี่ยนสถานะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบสาย
ออกจากรายชื่อสายสแปมของคุณเพื่อไมใหถูกกรองออกหรือถูกบล็อคอีก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > รายชื่อสายสแปม

ขั้นตอน 3

ใชชุดปุมการนําทางเพื่อนําทางและเลือกการโทร

ขั้นตอน 4

เปลี่ยนสถานะการโทร:
• กด ยกเลิกทําเครื่องหมายสแปม เพื่อลบสาย ที่หนาตางคําเตือน ใหกดลบ
• กด แกไข เพื่อเปลี่ยนคาสถานะ กด ใช

การโทรวิดีโอ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอดวยกลองวิดีโอในตัว
คุณสามารถโทรดวยเสียงในการโทรทางวิดีโอดวยการเปดชัตเตอรกลองของคุณ
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สาย
ใชการโทรวิดีโอ

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาวิดีโอ, ในหนาที่ 101

ใชการโทรวิดีโอ
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845, 8865 และ 8865NR สนับสนุนการโทรทางวิดีโอ หากบุคคลที่คุณโทรหามี
โทรศัพทที่ถายวิดีโอได วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุมชัตเตอร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) กด มุมมองตนเอง และเลื่อนกลองขึ้นและลงเพื่อปรับปรุงภาพที่ได

ขั้นตอน 3

โทรออก

หยุดการสงวิดีโอ
เมือ
่ คุณใชการโทรวิดโี อ คุณสามารถปดการสงสัญญาณวิดโี อของกลองได วงแหวนดานนอกของกลองจะควบคุม
ชัตเตอร เมื่อคุณปดชัตเตอร คนที่ปลายสายจะไมเห็นคุณอีก แตจะยังสามารถไดยินเสียงคุณ
หากคุณปดชัตเตอร คุณจะยังคงไดรับวิดีโอจากอีกฝายในสายตอไป
หากคนทั้งสองฝายในสายปดชัตเตอรกลองของตน การโทรจะกลายเปนการโทรดวยเสียง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

หมุนชัตเตอรของกลองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปดชัตเตอรของกลอง และหยุดการแชรวิดีโอ

ขั้นตอน 2

หมุนวงแหวนชัตเตอรตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอรของกลอง และแชรวิดีโออีกครั้ง

สลับระหวางการแสดงผลโทรศัพทและวิดีโอ
ถาตองการดูเดสกท็อปของโทรศัพทขณะที่อยูระหวางการโทรทางวิดีโอ คุณสามารถสลับระหวางวิดีโอและเด
สกท็อปไดสะดวก เมื่อคุณซอนวิดีโอ จะเปนเบลอภาพและยายไปที่พื้นหลัง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ซอนวิดีโอ เพื่อซอนวิดีโอ

ขั้นตอน 2

กด แสดงวิดีโอ เพื่อแสดงวิดีโอ
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สาย
ปรับตําแหนงของภาพซอน

ปรับตําแหนงของภาพซอน
ขณะที่ใชการโทรวิดีโอ คุณสามารถดูวิดีโอขาเขาและขาออกไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกวา Picture-in-Picture
(PiP) ตามปกติ วิดีโอขาเขาจะแสดงในหนาจอแบบเต็มและหนาจอเล็กที่ซอนอยูภายในจะแสดงวิดีโอจากกลอง
ของคุณ
เมื่อ PiP ทํางาน คุณสามารถยายภาพที่ซอนภายในไปยังมุมอื่นๆ ของหนาจอ และสามารถเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให
วิดีโอจากกลองของคุณปรากฏเต็มหนาจอ และแสดงวิดีโอขาเขาในหนาจอเล็กแทน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

คลิก PiP เพื่อเปดใช PiP

ขั้นตอน 2

กด PiP อีกครั้งเพื่อยายหนาตาง PiP ทวนเข็มนาฬิการอบๆ หนาจอโทรศัพท
เมื่อหนาตางกลับสูตําแหนงขวาลางตามคาเริ่มตน PiP จะปดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางมุมมองเต็มหนาจอและมุมมอง PiP

การโทรวิดีโอและการรักษาความปลอดภัย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพื่อปองกันการโทรวิดีโอของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอก ถา
คุณเห็นไอคอน ปลอดภัย ปรากฏระหวางการโทรวิดโี อ แสดงวาผูด
 แ
ู ลระบบของคุณไดดาํ เนินการเพือ
่ ใหมค
ี วาม
เปนสวนตัว
หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ปลอดภัย, ในหนาที่ 53

ปดเสียงการโทร
ขณะทีโ่ ทรศัพทอยู คุณสามารถปดเสียง ซึง่ จะทําใหคณ
ุ ไดยน
ิ เสียงจากปลายสาย แตอก
ี ฝายจะไมไดยน
ิ เสียงคุณ
หากคุณมีการโทรวิดีโอ เมื่อคุณปดเสียง กลองจะยังคงสงภาพวิดีโอตอไป
เมื่อคุณปดเสียงการโทร แถบ LED จะสวางเปนสีแดง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ปดเสียง

ขั้นตอน 2

กด ปดเสียง

บนโทรศัพทหรือ ปดเสียง

บนไมโครโฟนขยาย

เมื่อคุณกด ปดเสียง บนไมโครโฟนขยาย โทรศัพทและไมโครโฟนทั้งหมดจะถูกปดเสียง
ขั้นตอน 3

กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง
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สาย
พักสาย

พักสาย
วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม
คุณสามารถพักสายทีส
่ นทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมือ
่ พรอม เมือ
่ คุณพักสายการโทรวิดโี อ การรับสงวิดโี อ
จะถูกบล็อคจนกวาจะกลับสูการสนทนา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด พักสาย

ขั้นตอน 2

กด พักสาย

ขั้นตอน 3

ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พักสาย อีกครั้ง

ขั้นตอน 4

ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พูดตอ

รับสายที่พักไวนานเกินไป
เมื่อคุณพักสายนานเกินไป คุณจะไดรับสัญญาณเตือนดังตอไปนี:้
• เสียงกริ่งเดียว ดังซํ้าเปนระยะ
• ปุมคูสายสีเหลืองกะพริบ
• สัญญาณขอความกะพริบบนหูโทรศัพท
• แถบ LED กะพริบ
• การแจงเตือนบนหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

กดปุมสายสีเหลืองที่กะพริบ หรือ ตอบรับ พูดในสายที่พักไวตอ

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
คุณสามารถสลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไวไดโดยงาย
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สาย
วางพักสาย

กระบวนการ

กด สลับ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว

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

พักสายดวยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท และจากนั้นใชโทรศัพทอีกเครื่องในระบบ
ควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย
คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาการพักสายไดหนึ่งในสองวิธ:ี
• สายทีถ
่ ก
ู พักไวจะแสดงบนหนาจอโทรศัพทของคุณและคุณสามารถกด พูดตอ เพือ
่ รับสายได หมายเลขสาย
สําหรับสายที่ถูกพักไวจะแสดงบนสายของคุณ
• หมายเลขสายสําหรับสายทีถ
่ ก
ู พักไวจะแสดงในหนาตางปอปอัพ สายของคุณจะกลายเปนสายวาง ในกรณี
นี้ คุณโทรออกเพื่อรับสายที่ถูกพักไว
กอนเริ่มตนภารกิจ
การโทรจะตองมีสถานะใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด วางพัก จากนั้นวางหู

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) แจงหมายเลขที่วางพักสายใหกับคนที่ตองรับสายนั้น
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สาย
เรียกสายที่พักดวยการวางพักสาย

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

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวและเรียกสายนั้นกลับมา

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

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF ในสายทีแ
่ สดงสถานะสายไมใชงานเพือ
่ ใชการวางพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง

เรียกสายที่พักไวดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง
กระบวนการ

กด วางพักสายแบบกําหนดตําแหนง BLF

การพักสายดวยการวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถพักสายและเรียกสายที่ใชงานโดยใชหมายเลขพักสายที่กําหนดไว คุณสามารถใชการพักสายดวย
การวางพักสายแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเองเพื่อโอนสายที่สนทนาอยูไปยังหมายเลขพักสายแบบกําหนด
ตําแหนง ซึ่งผูดูแลระบบตั้งคาไว
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สาย
การเรียกสายที่วางพักแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย

ขั้นตอน 2

บังคับ: ปอนหมายเลขวางพักสายแบบกําหนดตําแหนง

ขั้นตอน 3

บังคับ: กด โอนสาย อีกครั้งเพื่อวางพักสาย

การเรียกสายที่วางพักแบบกําหนดตําแหนงดวยตนเอง
คุณสามารถรับสายที่วางพักไปยังหมายเลขวางพักสายที่กําหนดไว
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองมีหมายเลขที่วางพักสายแบบกําหนดตําแหนงและคานําหนาสําหรับการเรียกคืนการวางพักสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดคานําหนาสําหรับการเรียกคืนสายที่วางพักไว

ขั้นตอน 2

กดหมายเลขพักสายแบบเจาะจง

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

กับสาย

เมื่อมีการฝากสายโทรศัพท คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด

บนหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เมื่อสายที่จะฝากไมใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอน 2

เมื่อโทรศัพทไมไดใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอน 3

ปอนหมายเลขเปาหมายของการฝากสายตามที่ตองการใหหมุนหมายเลขจากโทรศัพทของคุณ หรือเลือกจาก
รายการการโทรลาสุดของคุณ
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สาย
โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น
เมื่อคุณโอนการโทร คุณสามารถอยูในการโทรเริ่มตนจนกวาบุคคลที่โอนใหจะตอบรับ วิธีนี้คุณสามารถสนทนา
แบบสวนตัวกับบุคคลอื่นกอนที่จะออกจากการโทร ถาคุณไมตองการสนทนา ใหโอนสายกอนบุคคลอื่นรับสาย
คุณยังสามารถสลับระหวางผูโทรทั้งสองเพื่อหารือกับแตละคนกอนที่คุณจะออกจากการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอน

จากสายที่ไมไดพักสายอยู

ขั้นตอน 2

กด โอนสาย จากสายที่ไมไดพักสายอยู

ขั้นตอน 3

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน
ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อเลือกหมายเลขโทรดวนของคุณ

ขั้นตอน 5

(ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย

ขั้นตอน 6

กด โอนสาย อีกครั้ง

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

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร
เมื่อคุณเพิ่มคนมากกวาหนึ่งคนในการโทร ใหรอสักครูระหวางการเพิ่มผูเขารวม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จากการโทรที่กําลังสนทนา ใหกด ประชุมสาย

ขั้นตอน 2

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทรโดยทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กดการโทรที่ ใชงานอยู และเลือกสายที่พักไว
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สาย
สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ

• ปอนหมายเลขโทรศัพทและกด โทร
• กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อ
เลือกหมายเลขของคุณ
ขั้นตอน 3

กด ประชุมสาย

สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนทีจ
่ ะเพิม
่ บุคคลนัน
้ ในการประชุมสาย และสามารถสลับระหวางสายทีป
่ ระชุมกับ
สายที่คุยกับบุคคลนั้น
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 วางสาย เพื่อหยุดโทร และนําผูเขารวมออกจากการประชุม

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด เอาออก เพื่อนําผูเขารวมประชุมนั้นออกจากการประชุมสาย

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

จัดการประชุมแบบ Meet-Me
กอนเริ่มตนภารกิจ
รับหมายเลขโทรศัพท Meet-Me จากผูดูแลระบบ และแจกจายหมายเลขใหกับผูรวมประชุม
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สาย
เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ยกหูฟงเพื่อฟงเสียงสัญญาณการโทร และกด Meet Me

ขั้นตอน 2

กด Meet Me

ขั้นตอน 3

หมุนหมายเลขโทรศัพท Meet-me

เขารวมการประชุมแบบ Meet-Me
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบ Meet-Me จนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูก
 ารประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสายและลองอีกครั้ง
คุณจะไมสามารถเขารวมการประชุมแบบ Meet-Me จนกวาโฮสตของการประชุมจะหมุนหมายเลขเขาสูก
 ารประชุม
ถาไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง แสดงวาโฮสตยังไมไดเขาสูการประชุม วางสาย และลองโทรอีกครั้ง
กระบวนการ

หมุนหมายเลขโทรศัพท Meet-Me ที่โฮสตของการประชุมใหมา

การโทรสายภายใน
คุณสามารถใชสายอินเทอรคอมเพื่อโทรออกและรับสายแบบทางเดียว
เมื่อคุณโทรออกโดยใชสายภายใน โทรศัพทของผูรับจะรับสายโดยอัตโนมัติและปดเสียงไมโครโฟน (โหมด
กระซิบ) ขอความของคุณจะกระจายเสียงผานสปกเกอรโฟน ชุดหูฟง หรือหูฟง ของผูร บ
ั ถาอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งขางตนนี้ใชงานอยู
แตบางครั้งการโทรอินเทอรคอมถูกปฏิเสธขณะคุณกําลังโทรอยู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการตั้งคาเครือขายโทรศัพท
ของบริษัทคุณ ติดตอผูดูแลของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
หลังจากไดรบ
ั การโทรสายภายใน ผูร บ
ั สามารถเริม
่ ตนการสือ
่ สารสองทาง (โหมดเชือ
่ มตอ) เพือ
่ ใหสามารถสนทนา
กันเพิ่มเติมได

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

ขั้นตอน 1

กด สายภายใน

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ปอนรหัสสายภายใน

ขั้นตอน 3

ฟงเสียงเตือนของสายภายใน จากนั้นเริ่มพูด
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สาย
รับสายภายใน

ขั้นตอน 4

กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

รับสายภายใน
คุณสามารถรับสายภายในเพื่อสนทนากับอีกฝาย
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณจะไดรับขอความในหนาจอโทรศัพท และเสียงเตือน โทรศัพทของคุณจะรับสายภายในในโหมดกระซิบ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

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

ขั้นตอน 2

กด สายภายใน เพื่อสิ้นสุดการโทร

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

ตั้งคาการโทรที่มีผูกํากับดูแล
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รับสายเรียกเขา
บันทึก จะปรากฏถาระบบพิจารณาวาการโทรนั้นตองมีการดูแลและบันทึกไว

ขั้นตอน 2

กด ประชุมสาย

เพื่อสรางการประชุมสาย

ขั้นตอน 3

กด Conf เพื่อสรางการประชุมสาย

ขั้นตอน 4

ปอนหมายเลขโทรศัพทของหัวหนางานและกด โทร

ขั้นตอน 5

กด ประชุมสาย เมื่อหัวหนางานรับสาย
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สาย
บันทึกการโทร

ขั้นตอน 6

กด Conf เมื่อหัวหนางานรับสาย

ขั้นตอน 7

กด วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

บันทึกการโทร
คุณสามารถบันทึกการโทรได คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกการโทร
กระบวนการ

กด บันทึก เพื่อเริ่มตนหรือหยุดการบันทึก

สายที่กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการทํางานของคุณ คุณอาจตองจัดการกับสถานการณเรงดวนหรือสถานการณรายแรงกับโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถระบุการโทรวามีความสําคัญมาก ซึง่ มีลาํ ดับความสําคัญมากกวาการโทรสายทัว
่ ไป ลําดับความสําคัญ
นี้มีตั้งแตระดับ 1 (ตํ่า) ไปจนถึงระดับ 5 (สูง) ระบบระดับความสําคัญเรียกวา ระดับ Precedence และการแทนที่
แบบหลายระดับ (MLPP)
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาลําดับความสําคัญที่คุณสามารถใชได และพิจารณาวาคุณตองมีขอมูลในการเขาสู
ระบบหรือไม
เมื่อสายที่มีลําดับความสําคัญสูงเรียกเขาโทรศัพทของคุณ คุณจะเห็นระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และ
การโทรนัน
้ จะอยูด
 า นบนสุดของรายการการโทร ถาคุณอยูร ะหวางการโทรขณะทีม
่ ส
ี ายทีม
่ ค
ี วามสําคัญสูงเขามา
สายทีม
่ ล
ี าํ ดับความสําคัญสูงจะมาแทนทีส
่ ายปจจุบน
ั และคุณจะไดยน
ิ เสียงเรียกเขาของการแทนทีพ
่ เิ ศษ คุณควร
วางสายปจจุบันเพื่อรับสายที่มีลําดับความสําคัญสูง
หากคุณเปดฟงกชันหามรบกวน (DND) ไว การโทรสายสําคัญจะสงเสียงดังดวยเสียงเรียกเขาพิเศษ
ขณะที่คุณอยูระหวางการโทรที่มีลําดับความสําคัญสูง ลําดับความสําคัญของการโทรจะไมเปลี่ยนเมื่อคุณ:
• พักสาย
• โอนสาย
• เพิ่มสายเปนการประชุมสามสาย
• ใชการดึงสายเพื่อรับสาย
ตารางตอไปนี้อธิบายไอคอน Multilevel Precedence and Preemption Priority และระดับที่สอดคลองกัน
ตารางที่ 24: ระดับการแทนที่แบบหลายระดับ

ไอคอน MLPP

ลําดับความสําคัญ
ระดับ 1 — ผูโทรสําคัญ
ระดับ 2 — ลําดับความสําคัญปานกลาง (ทันที)
ระดับ 3 — ลําดับความสําคัญสูง (แฟลช)
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สาย
โทรออกเปนสายสําคัญ

ไอคอน MLPP

ลําดับความสําคัญ
ระดับ 4 — การแทนที่แฟลช
ระดับ 5 — การแทนที่ระดับสูง

โทรออกเปนสายสําคัญ
ในการโทรออกเปนสายสําคัญ คุณอาจตองลงชือ
่ เขาใชดว
 ยขอมูลประจําตัวพิเศษ คุณสามารถปอนขอมูลประจํา
ตัวเหลานี้ไดสามเวลา และคุณจะไดรับแจงถาปอนไมถูกตอง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รับสายที่หูฟง

ขั้นตอน 2

กด PrecLevel

ขั้นตอน 3

เลือกระดับความสําคัญสําหรับการโทร

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) ปอนขอมูลประจําตัวในหนาจอการอนุมัติ

ขั้นตอน 5

ปอนหมายเลขปลายทาง
คุณจะเห็นไอคอนระดับความสําคัญในหนาจอโทรศัพท และจะไดยินเสียงสัญญาณระดับความสําคัญกลับ

ตอบรับสายสําคัญ
ถาคุณไดยินเสียงพิเศษที่เร็วกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังรับสายสําคัญ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมเซสชันสีเหลืองกะพริบเมื่อไดยินเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายสําคัญ

ขั้นตอน 2

กด ตอบรับ เมื่อคุณไดยินเสียง ringtone พิเศษสําหรับการโทรแบบ Precedence

รับสายสําคัญขณะกําลังสนทนาสายอื่น
ถาไดยินเสียงสัญญาณตอเนื่องที่มาขัดจังหวะการโทรของคุณ แสดงวาคุณหรือเพื่อนรวมงานกําลังไดรับสาย
สําคัญ ใหวางสายทันที และใหสายสําคัญไปถึงบุคคลที่เปนปลายสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ปลอย
หรือวางหูฟง
การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

ขั้นตอน 2

กด วางสาย
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สาย
หลายคูสาย

การโทรจะสิ้นสุดลง และสายสําคัญจะเรียกเขาในโทรศัพทที่เปนปลายสาย

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

รับสายที่มาถึงแรกสุดกอน
คุณสามารถรับสายที่เขามาแรกสุดในสายโทรศัพทของคุณ รวมถึงการคืนสายที่พักไวและการดึงกลับสายที่พัก
ไวซึ่งอยูในสถานะการเตือน สายเขาจะมีความสําคัญเหนือกวาสายที่พักไวหรือสายที่คืนจากการพักเสมอ
เมื่อทํางานกับหลายสาย ตามปกติคุณจะกดปุมสายสําหรับสายเขาที่ตองการตอบรับ ถาคุณตองการรับสายที่เขา
มาแรกสุดไมวาจะเปนสายใด ใหกด ตอบรับ

ดูการโทรทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถดูรายการของการโทรทีใ
่ ชงานทัง้ หมดจากสายโทรศัพททก
ุ สายของคุณ โดยจัดเรียงตามลําดับเวลา
เกาสุดไปยังใหมสุด
รายการการโทรทัง้ หมดนีม
้ ป
ี ระโยชนถา คุณมีหลายสาย หรือถาคุณใชสายรวมกับผูใ
 ชคนอืน
่ รายการนีจ
้ ะแสดง
การโทรทั้งหมดของคุณไวดวยกัน
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการโทรที่ใชงานอยูในสายหลักของคุณ ซึ่งจะเปนประโยชนถาคุณตองการใหการ
โทรทั้งหมดปรากฏในหนาจอเดียว
ถาคุณมีสายในกลุม
 วนสายทีใ
่ ชงานอยู รายการโทรทัง้ หมดจะมีขอ
 ความกลุม
 วนสายตามดวยหมายเลขกลุม
 หรือ
ชื่อของกลุมวนสาย การปรับปรุงนี้จะชวยใหคุณสามารถระบุสายของกลุมวนสาย
กระบวนการ

กด ทุกสาย หรือปุมเซสชันสําหรับสายหลัก

ดูสายสําคัญ
คุณสามารถดูรายการสายการเตือนทัง้ หมดตามลําดับเวลา (เกาสุดจนถึงลาสุด) สายการเตือนคือหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณถือวามีความสําคัญ และคุณตองการรับการเตือนเมื่อไดรับสายเขาหรือโทรออกไปยังหมายเลขดังกลาว
กระบวนการ

กด สายการเตือน
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สาย
แสดงการแจงเตือนการโทรในสายที่เลือกพรอมฟลเตอรของสาย

แสดงการแจงเตือนการโทรในสายที่เลือกพรอมฟลเตอรของสาย
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทเพือ
่ รับการเตือนเมือ
่ มีคนโทรไปทีห
่ มายเลขโทรศัพทหรือสายทีม
่ ค
ี วามสําคัญสูง
ตัวอยางเชน สายโทรศัพทของผูบริหารระดับสูงหรือสายดวนบริการลูกคา เครื่องมือนี้จะมีประโยชนถาคุณทํา
งานกับสายโทรศัพทหลายสายและมีการโทรเขาจํานวนมาก
คุณอาจสามารถใชตว
ั กรองสายระหวางชวงเวลาทีก
่ าํ หนดในแตละวันดวย ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
 บ
ั การกําหนดคาโทรศัพท
โดยผูดูแลระบบของคุณ

สรางตัวกรองสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนสายเรียกเขา > เพิ่มตัวกรองใหม
ตัวกรองที่กําหนดเองนั้นมีไดสูงสุด 20 รายการ ถาคุณสรางตัวกรองที่กําหนดเองถึงจํานวนสูงสุดแลว ใหลบตัว
กรองกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนนี้ตอ

ขั้นตอน 3

กด เลือก เพื่อใหแกไขขอความได

ขั้นตอน 4

ยอมรับชื่อเริ่มตนสําหรับตัวกรองใหม หรือปอนชื่อใหม

ขั้นตอน 5

เลือกสายเพื่อเพิ่มในตัวกรองใหม
สายที่ใชไดทั้งหมดจะปรากฏในรายการ ถาตองการสายที่ไมอยูในรายการ โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขั้นตอน 6

คลิก ใช

ขั้นตอน 7

ในการดูตัวกรอง ใหกด กลับไป

ใชตัวกรองสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร

ขั้นตอน 3

ไฮไลทตัวกรองที่จะใชและกด เลือก

เปลี่ยนตัวกรองสาย
คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองสายที่คุณควบคุมได ผูดูแลระบบของคุณควบคุมตัวกรอง ทุกสาย และ ตารางประจํา
วัน
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สาย
สายที่ใชรวมกัน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > การแจงเตือนการโทร

ขั้นตอน 3

ไฮไลทตัวกรองและกด แกไข เพื่อเปลี่ยนตัวกรองที่มีอยู

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

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

ขั้นตอน 1

กดปุมสายสําหรับคูสายรวมหรือเลือกสายและกด แทรกสาย
คุณตองกด การโทร เพื่อเพิ่มตนเองในสายบนคูสายรวม

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ถาคุณเห็นขอความยืนยัน กด ใช เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในการโทร

รับการแจงเตือนกอนเขารวมการโทรในสายรวม
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณเมื่อคุณเขารวมในการโทร โดยคาเริ่มตน ขอความเตือนจะปดอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน
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สาย
เปดใชความเปนสวนตัวในสายรวม

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > การเตือนการแทรกสาย

ขั้นตอน 3

คลิก เปด เพื่อเปดใชการเตือน

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

ขั้นตอน 1

กด ความเปนสวนตัว เพื่อเปดใชคุณสมบัติ

ขั้นตอน 2

กด ความเปนสวนตัว อีกครั้งเพื่อปดคุณสมบัติ

อุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone ของคุณ
ถาคุณมีอุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนั้นกับ Desk phone การเชื่อมตอ
นี้จะทําใหคุณสามารถโทรออกและรับสายไดทั้งในอุปกรณเคลื่อนที่และ Desk phone
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ 8861 สนับสนุนคุณลักษณะนี้
โปรดอยาจับคูโทรศัพทบนโตะของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 สองเครื่องขึ้นไป

หมายเหตุ

เมื่ออุปกรณเคลื่อนที่ของคุณเชื่อมตอกับ Desk Phone อุปกรณเคลื่อนที่ไมสามารถเขาถึงหรือใชรายชื่อผูติดตอ
ของ Desk Phone ได คุณไมสามารถยายหรือคัดลอกรายชื่อผูติดตอของ Desk Phone ไปยังอุปกรณเคลื่อนที่ของ
คุณ

การโทรศัพทโดยใช Intelligent Proximity
คุณสามารถใช Bluetooth เพื่อจับคูอุปกรณเคลื่อนที่ (โทรศัพทหรือแท็บเล็ต) เขากับ Desk phone หลังจากที่จับ
คูแ
 ละเชือ
่ มตออุปกรณเคลือ
่ นทีแ
่ ลว โทรศัพทของคุณจะแสดงสายโทรศัพทเพิม
่ เติม ซึง่ ก็คอ
ื สายอุปกรณเคลือ
่ นที่
ของคุณ (หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือของคุณ) คุณสามารถโทรออกและรับสายของสายมือถือนีไ
้ ดจาก Desk phone
ความสามารถในการใชสายของโทรศัพทมือถือใน Desk phone นี้เรียกวา Intelligent Proximity

จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone ของคุณ
หลังจากที่จับคูอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone โทรศัพทจะเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่เมื่ออุปกรณอยูในระยะ
และจะตัดการเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่เมื่อพนระยะ
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สาย
สลับอุปกรณเคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ

ถาคุณเชือ
่ มตอชุดทัง้ หูฟง Bluetooth และอุปกรณเคลือ
่ นทีใ
่ นเวลาเดียวกัน คุณจะไมสามารถใชชด
ุ หูฟง Bluetooth
เพื่อรับสายจากอุปกรณเคลื่อนที่ได
หลังจากเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่กับโทรศัพทแลว คุณสามารถบันทึกรายชื่อผูติดตอและขอมูลการใชโทรศัพท
ของอุปกรณเคลื่อนที่ไวใน Desk phone ได
กอนเริ่มตนภารกิจ
โปรดตรวจสอบวา Bluetooth ของอุปกรณเคลื่อนที่เปดอยูและสามารถคนพบได อานเอกสารที่มากับอุปกรณ
เคลื่อนที่ ถาตองการความชวยเหลือ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใน Desk phone ใหกด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth > เพิ่มอุปกรณ Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชไดเพื่อจับคู

ขั้นตอน 4

ยืนยันคียรหัสผานของอุปกรณเคลื่อนที่

ขั้นตอน 5

ยืนยันคียรหัสผานของ Desk phone

ขั้นตอน 6

(ทางเลือก) เลือกเพื่อกําหนดใหผูติดตอของโทรศัพทมือถือและขอมูลการใชโทรศัพทของคุณสามารถใชไดใน
Desk phone
หัวขอที่เกี่ยวของ
Bluetooth และโทรศัพทของคุณ , ในหนาที่ 30
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800, ในหนาที่ 1

สลับอุปกรณเคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ
ถาคุณมีอป
ุ กรณเคลือ
่ นทีจ
่ บ
ั คูอ
 ยูม
 ากกวาหนึง่ เครือ
่ งในระยะใชงานของโทรศัพท IP ของ Cisco คุณสามารถเลือก
วาจะเชื่อมตอกับเครื่องใด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชได

ลบอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถลบอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อไมใหเชื่อมตอโดยอัตโนมัติโดยใช Bluetooth
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน
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ดูอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูไว

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกอุปกรณเคลื่อนที่จากรายการอุปกรณที่ใชได

ขั้นตอน 4

เลือก ลบ

ดูอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูไว
อุปกรณมอ
ื ถือทีจ
่ บ
ั คูไ
 วจะแสดงในรายการอุปกรณทจ
่ี บ
ั คู คุณจะเห็นอุปกรณนป
้ี รากฏอยูจ
 นกวาจะยกเลิกการจับ
คูกับ Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

Intelligent Proximity สําหรับโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถใชรายชื่อผูติดตอและขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone และยายการโทร
ระหวางโทรศัพทมอ
ื ถือกับ Desk phone ได และยังสามารถดูความแรงของสัญญาณและระดับแบตเตอรีข
่ องอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดบน Desk phone
การรับสายเขาของโทรศัพทมือถือ
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
กระบวนการ

เมื่อมีสายเรียกเขาในโทรศัพทมือถือ ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน Desk phone:
• กด ตอบรับ เพื่อรับสาย
• กด ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธการโทรและสงไปยังขอความเสียง
• กด ละเวน เพื่อปดเสียงกริ่งและปฏิเสธสาย

การโทรออกสายของโทรศัพทมือถือ
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
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ยายการโทรระหวาง Desk Phone และอุปกรณเคลื่อนที่

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือกสายของโทรศัพทมือถือบน Desk phone

ขั้นตอน 2

ใสหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 3

กด โทร

ยายการโทรระหวาง Desk Phone และอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถใช Desk phone เพื่อยายสายที่สนทนาอยูไปยังหรือจากอุปกรณเคลื่อนที่ได
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
กระบวนการ

กด สลับเครื่อง เพื่อยายการโทรจาก Desk phone ไปยังอุปกรณเคลื่อนที่หรือกลับกัน

ปรับระดับเสียงของอุปกรณเคลื่อนที่
การควบคุมระดับเสียงในโทรศัพทและอุปกรณเคลือ
่ นทีจ
่ ะตรงกัน การซิงโครไนซจะเกิดขึน
้ เฉพาะเมือ
่ มีการโทร
ที่ใชงานอยูเทานั้น
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
กระบวนการ

ใชตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กด ระดับเสียง
บนโทรศัพท กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือกด - เพื่อลดระดับเสียง
• กดปุม ระดับเสียง บนอุปกรณเคลื่อนที่

ดูรายชื่อผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone
ใช Desk phone เพือ
่ ดูรายชือ
่ ผูต
 ด
ิ ตอในโทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ องคุณ วิธน
ี จ
้ี ะใหความสะดวกในการดูรายชือ
่ ผูต
 ด
ิ ตอ
โดยไมตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่
กอนเริ่มตนภารกิจ
กอนที่จะใชอุปกรณเคลื่อนที่กับ Desk phone คุณจะตองจับคูโทรศัพททั้งสองโดยใช Bluetooth เลือกตัวเลือกใน
การใชผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่รวมกัน
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สาย
บันทึกผูติดตอจากโทรศัพทมือถือไวใน Desk phone

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือกโทรศัพทมือถือจากรายการ

บันทึกผูติดตอจากโทรศัพทมือถือไวใน Desk phone
คุณสามารถบันทึกผูติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่ไปยัง Desk phone ได รายชื่อผูติดตอจากอุปกรณเคลื่อนที่นี้จะ
คงอยูใน Desk phone แมวาคุณจะตัดการเชื่อมตอหรือยกเลิกการจับคูอุปกรณเคลื่อนที่แลวก็ตาม
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือกโทรศัพทมือถือ

ลบผูติดตอในรายชื่อผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่
คุณสามารถนําผูติดตอของอุปกรณเคลื่อนที่ออกจาก Desk phone รายชื่อผูติดตอในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
จะยังคงเดิม
กอนเริ่มตนภารกิจ
โทรศัพทมือถือของคุณมีการจับคูกับ Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือกโทรศัพทมือถือจากรายการไดเร็กทอรี

ขั้นตอน 3

เลือก ลบ

ดูขอมูลการใชโทรศัพทของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone
คุณสามารถดูการโทรลาสุด หรือที่รับสายจากโทรศัพทมือถือของคุณไดบน desk phone ของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
กอนที่จะสามารถดูประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่ใน Desk phone คุณจะตองจับคูโทรศัพททั้งสองโดยใช
Bluetooth เลือกตัวเลือกเพื่อใชประวัติการโทรของอุปกรณเคลื่อนที่รวมกับ Desk phone

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
80

สาย
Intelligent Proximity สําหรับแท็บเล็ต

กระบวนการ

ใน Desk phone ใหกด โทรใหม

Intelligent Proximity สําหรับแท็บเล็ต
ถาคุณใชแท็บเล็ต คุณสามารถจับคูแท็บเล็ตกับ Desk phone โดยใช Bluetooth หลังจากจับคู เสียงจากแอป
โทรศัพทบนแท็บเล็ตจะสามารถเปดบน Desk phone ได คุณไมสามารถใชคุณลักษณะการโทรหลายอยางใน
แท็บเล็ตเทาที่จะใชไดกับโทรศัพทมือถือ
Desk phone สนับสนุนการเชื่อมตอกับแท็บเล็ต Android และ iOS
สลับเครื่องจากแท็บเล็ตไปยัง Desk phone
กอนเริ่มตนภารกิจ
แท็บเล็ตของคุณเชื่อมตอกับ Desk phone และมีผูโทรหาคุณทางแท็บเล็ต
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

บนแท็บเล็ต ใหตั้งคาเสนทางเสียงไปใช Bluetooth

ขั้นตอน 2

ใชชุดหูฟง หูโทรศัพท หรือสปกเกอรโฟนเพื่อฟงเสียงทางโทรศัพท

สลับเครื่องจาก Desk phone ไปยังแท็บเล็ต
กอนเริ่มตนภารกิจ
แท็บเล็ตของคุณเชือ
่ มตอกับ Desk phone และคุณอยูร ะหวางการสนทนาบนแท็บเล็ตโดยสัญญาณเสียงอยูท
 ่ี Desk
phone
กระบวนการ

ทําตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• วางหูโทรศัพท
• กด ปลอย
• รับสายอีกสายทาง Desk phone

การโทรโดยใชการเชื่อมตอกับมือถือ
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายที่เชื่อมโยงกับหมายเลข Desk phone ของคุณได บริการนี้เรียกวาการ
เชื่อมตอกับมือถือ
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สาย
เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ

คุณจะเชื่อมโยงโทรศัพทมือถือกับ Desk phone ใน Self Care Portal เปนโทรศัพทเพิ่มเติม คุณสามารถควบคุมได
วาการโทรใดจะสงไปยังโทรศัพทมือถือ
เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติม:
• Desk phone และโทรศัพทเพิ่มเติมจะรับสายการโทรพรอมกัน
• เมื่อคุณรับสายจาก Desk phone โทรศัพทเพิ่มเติมจะหยุดเสียงกริ่ง ตัดการเชื่อมตอ และแสดงขอความแจง
สายที่ไมไดรับ
• เมือ
่ คุณรับสายบนโทรศัพทเพิม
่ เติมเครือ
่ งหนึง่ โทรศัพทเพิม
่ เติมเครือ
่ งอืน
่ และ Desk phone จะหยุดเสียงกริง่
และตัดการเชื่อมตอ ขอความแสดงสายที่ไมไดรับจะปรากฏบนโทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องอื่นๆ
• คุณสามารถรับสายในโทรศัพทเพิ่มเติม และสลับการโทรไปยัง Desk phone ซึ่งใชสายรวมกัน ในกรณีนี้
Desk phone ที่ใชสายเดียวกันจะแสดงขอความ Remote In Use
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

เปดใชการเชื่อมตอกับมือถือ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด เคลื่อนที่ เพื่อแสดงสถานะปลายทางระยะไกลในปจจุบัน (เปดใชหรือปดใช)

ขั้นตอน 2

กด เลือก เพื่อเปลี่ยนสถานะ

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

ขั้นตอน 1

กด เคลื่อนที่

ขั้นตอน 2

กด เลือก เพื่อสงการโทรไปยังโทรศัพทมือถือ

ขั้นตอน 3

รับสายที่ใชงานบนโทรศัพทมือถือของคุณ

ยายการโทรจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone
คุณสามารถยายสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone การโทรนั้นยังคงเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือของคุณ
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สาย
โอนสายจากโทรศัพทมือถือไปยัง Desk phone

กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณตองเปดใชการเชื่อมตอกับมือถือใน Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร

ขั้นตอน 2

กดสายบน Desk phone ภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อสนทนาตอไดจาก Desk phone

ขั้นตอน 3

กด ตอบรับ บนโทรศัพทสําหรับการประชุมของคุณภายใน 5 ถึง 10 วินาทีเพื่อโทรตอไดจาก desk phone

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

ขั้นตอน 1

บนโทรศัพทมือถือ ใหปอนรหัสเขาถึงสําหรับคุณสมบัติการสงผานสัญญาณ

ขั้นตอน 2

วางสายในโทรศัพทมือถือเพื่อตัดสายของโทรศัพทมือถือ แตไมสิ้นสุดการโทร

ขั้นตอน 3

กด ตอบรับ บน Desk phone ภายใน 10 วินาที และเริ่มการสนทนาไดจาก Desk phone

ขอความเสียง
คุณสามารถเขาถึงขอความเสียงโดยตรงจากโทรศัพท ผูด
 แ
ู ลระบบตองตัง้ คาบัญชีขอ
 ความเสียงและตัง้ คาโทรศัพท
ของคุณกอนที่คุณจะเขาถึงระบบขอความเสียงได
ปุม ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง
Softkey ขอความ บนโทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนการโทรดวนไปยังระบบขอความเสียง

หมายเหตุ

ถาโทรศัพทสําหรับการประชุมเปนโทรศัพทที่ใชรวมกันที่ใชในหองประชุม Softkey ขอความ อาจไมแสดง
เมื่อคุณไมอยูโตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ ผูดูแลระบบ
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทภายนอกของระบบขอความเสียงแกคุณ
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สาย
สัญญาณบงบอกขอความเสียง

หมายเหตุ

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

สัญญาณบงบอกขอความเสียง
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม ใหมองหาสัญญาณตอไปนี:้
• แถบไฟบนหูโทรศัพทเปนสีแดงคงที่
• แถบไฟแสดงสายที่ไมไดรับและขอความเสียงจะแสดงบนหนาจอของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99
รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ
และคุณจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณเสียงจากหูโทรศัพท ชุดหูฟง หรือสปกเกอรโฟนเมือ
่ คุณใชสายโทรศัพท สัญญาณ
เสียงนี้จะทํางานเฉพาะสาย ซึ่งคุณจะไดยินเฉพาะเมื่อคุณใชสายที่มีขอความเสียง
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

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

ขั้นตอน 1

ถาคุณมีมากกวาหนึ่งสาย กดปุมสายที่เหมาะสม

ขั้นตอน 2

กด ขอความ

ขั้นตอน 3

กด ขอความ

ขั้นตอน 4

ทําตามคําแนะนําเสียง

Visual Voicemail
Visual Voicemail เปนทางเลือกนอกเหนือจากขอความเสียงที่คุณอาจใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบขอความเสียง
ของคุณ โดยคุณจะใชหนาจอโทรศัพทเพื่อทํางานกับขอความ แทนที่จะตอบสนองขอความแจงที่เปนเสียง คุณ
สามารถดูรายการขอความและเปดขอความเสียงได และสามารถเขียน ตอบ สงตอ และลบขอความได
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สาย
เขาถึงขอความเสียงของคุณ

คุณอาจสามารถเขาถึงขอความเสียงแบบเสียงไดดวยการเลือกกลองจดหมายเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบขอความ
เสียงของคุณ ใชคณ
ุ ลักษณะนีถ
้ า คุณทํางานกับขอความแจงแบบเสียงเปนบางโอกาส แตมก
ี ารตัง้ คาการแจงดวย
ภาพเปนคาเริ่มตน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู คูมือเริ่มตนฉบับยอสําหรับ Visual Voicemail for Unity Connection ที่ http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถรับขอความสียงไดโดยไมตองดูรายการขอความ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีที่ผูดูแลระบบตั้งคาโทรศัพทของ
คุณ ตัวเลือกนี้มีประโยชนถาคุณตองการใชรายการขอความเสียง แตบางครั้งเขาถึงขอความโดยไมมีขอความ
แจงแบบภาพ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในหนาจอ ใหกด Softkey เสียง

ขั้นตอน 2

เมื่อไดรับขอความแจง ใหปอนขอมูลประจําตัวสําหรับขอความเสียง

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

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย

ขั้นตอน 2

ปอน * ตามดวยหมายเลขภายในของบุคคล

ขั้นตอน 3

กด โอนสาย
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สาย
โอนสายไปยังระบบฝากขอความ
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ผูติดตอ
• ไดเร็กทอรีบริษัท, ในหนาที่ 87
• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, ในหนาที่ 87
• Cisco Web Dialer, ในหนาที่ 91

ไดเร็กทอรีบริษัท
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย ผูดูแลระบบเปนผูตั้ง
คาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

โทรหาผูติดตอในไดเร็กทอรีบริษัท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

เลือก ไดเร็กทอรีบริษัท

ขั้นตอน 4

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 5

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 6

เลือกผูติดตอและกด โทรออก

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

หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 20

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

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ขั้นตอน 4

ปอนรหัสผูใชและ PIN จากนั้นกด สง

ขั้นตอน 5

ในการออกจากระบบ ใหเลือก ล็อกเอาต กด เลือก จากนั้นกด ตกลง

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล แลวกด สง

ขั้นตอน 5

กด ใหม

ขั้นตอน 6

ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน

ขั้นตอน 7

กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
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ผูติดตอ
โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 5

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 6

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง

โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 5

เลือกรายการในสมุดที่อยูสวนบุคคลที่ตองการหมุนหมายเลข

ขั้นตอน 6

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ
รหัสโทรเร็วชวยใหการโทรหาผูติดตอทําไดงายขึ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 5

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 6

ปอนขอมูลเกณฑการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 7

เลือกผูติดตอ

ขั้นตอน 8

กด โทรเร็ว

ขั้นตอน 9

เลือกหมายเลขและกด เลือก

ขั้นตอน 10

เลื่อนไปยังดัชนีโทรเร็วที่ยังไมไดระบุ และกด สง
หัวขอที่เกี่ยวของ
โทรออกดวยปุมโทรเร็ว, ในหนาที่ 51
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ผูติดตอ
โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว

โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และเลื่อนไปที่รหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 5

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 5

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข

ขั้นตอน 6

แกไขขอมูลรายการ

ขั้นตอน 7

กด โทรศัพท เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 8

กด อัพเดต

นํารายชื่อผูติดตอออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 5

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข จากนั้น ลบ

ขั้นตอน 6

กด OK เพื่อยืนยันการลบ
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ผูติดตอ
ลบรหัสโทรเร็ว

ลบรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 3

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และคนหารหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 5

เลือกรหัสที่ตองการและกด เอาออก

ขั้นตอน 6

เลือกดัชนีและกด เอาออก

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

4

การโทรลาสุด
• รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 93
• ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 93
• โทรกลับการโทรลาสุด, ในหนาที่ 94
• ลางรายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 94
• ลบรายการบันทึกการใชสาย , ในหนาที่ 94

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

ดูการโทรลาสุดของคุณ
ตรวจสอบวาใครโทรหาคุณลาสุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด
เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น
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การโทรลาสุด
โทรกลับการโทรลาสุด

ขั้นตอน 3

ถาคุณมีสายมากกวาหนึ่ง เลือกสายที่จะดู
ถากําหนดคาสองสายในโทรศัพทดว
 ยหมายเลขเดียวกัน สายทีร่ บ
ั เทานัน
้ ทีจ
่ ะแสดงรายการการโทรในประวัตก
ิ าร
โทร

โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรหาคนที่เคยโทรหาคุณกอนหนานี้ไดโดยงาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ

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) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ

ขั้นตอน 4

กด ลาง

ขั้นตอน 5

กด ลบ

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถแกไขรายการลาสุดเพื่อลบสายหนึ่งออกจากประวัติของคุณ ซึ่งจะรักษาขอมูลการติดตอที่สําคัญไว
เนื่องจากรายการลาสุดเก็บการโทรไดเพียง 150 รายการแรกเทานั้น
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การโทรลาสุด
ลบรายการบันทึกการใชสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือก ทุกสาย หรือสายที่ตองการ

ขั้นตอน 4

ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุมการโทรที่ตองการลบ

ขั้นตอน 5

กด ลบ

ขั้นตอน 6

กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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การโทรลาสุด
ลบรายการบันทึกการใชสาย
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บทที่

5

แอปพลิเคชัน
• แอปพลิเคชันที่ใชได, ในหนาที่ 97
• ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 97
• สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน, ในหนาที่ 97
• ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 98

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

ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
คุณสามารถดูวามีแอปพลิเคชันใดที่เปดไวบาง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 3

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

กด ออก

สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด การตั้งคา
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แอปพลิเคชัน
ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

เลือกแอปพลิเคชันที่กําลังทํางานและกด สลับไปยัง เพื่อเปดและใชแอปพลิเคชันที่เลือกไว

ขั้นตอน 5

กด ออก

ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 3

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

เลือกแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู และกด ปดแอปฯ เพื่อปดแอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 5

กด ปด จากนั้นกด ออก

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
98

บทที่
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การตั้งคา
• เมนูการตั้งคา, ในหนาที่ 99
• ปรับความดังระหวางการโทร, ในหนาที่ 105
• ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 106
• ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท, ในหนาที่ 106

เมนูการตั้งคา
คุณสามารถควบคุมคาแอตทริบิวตและคุณสมบัติบางอยางบนโทรศัพทไดจากเมนู การตั้งคา

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง
ผูดูแลระบบของคุณอาจอนุญาตใหคุณเปลี่ยนรูปพื้นหลังหรือภาพพื้นหลังของโทรศัพท
รูปพื้นหลังไดรับการรองรับทั้งบนโทรศัพท IP ของ Cisco และโมดูลสวนขยายคียของคุณ หากคุณมีภาพแนบมา
กับโทรศัพทของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งคา > รูปพื้นหลัง

ขั้นตอน 3

เลือกตัวเลือกรูปพื้นหลังและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• กด พรีวิว เพื่อดูรูปพื้นหลังบนหนาจอโทรศัพท
• กด ตั้งคา เพื่อใชรูปพื้นหลังกับโทรศัพท

ขั้นตอน 4

กด ออก

เปลี่ยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่โทรศัพทใชสําหรับสายเรียกเขา
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การตั้งคา
ปรับความสวางของหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก การตั้งคา > การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่ง

ขั้นตอน 2

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 3

เลือก การตั้งคา > เสียงกริ่ง

ขั้นตอน 4

เลือกคูสาย

ขั้นตอน 5

เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน เพื่อฟงเสียงตัวอยาง

ขั้นตอน 6

กด ตั้งคา เพื่อใช ringtone

ปรับความสวางของหนาจอ
คุณสามารถปรับความสวางของหนาจอโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ความสวาง

ขั้นตอน 3

กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง

ขั้นตอน 4

กด บันทึก

ปรับความคม
คุณสามารถเปลี่ยนคอนทราสตของหนาจอโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811 เพื่อใหอานงายขึ้น
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ความคม

ขั้นตอน 3

เลือก คอนทราสต

ขั้นตอน 4

กดลูกศรนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มคอนทราสต

ขั้นตอน 5

กด บันทึก เพื่อบันทึกความคม
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และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

การตั้งคา
เปลี่ยนขนาดฟอนต

เปลี่ยนขนาดฟอนต
คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนตของโทรศัพทเพื่อใหอานงายขึ้น แตถาคุณเพิ่มขนาดฟอนต ขอความบางอยาง
อาจถูกตัดออก
ขนาดฟอนตมีผลกับปายกํากับตอไปนี:้
• หนาจอการโทร (ชื่อผูโทรและปายกํากับปุมคุณลักษณะ)
• ชื่อผูโทรใน ลาสุด
• ปายกํากับสายในหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ขนาดฟอนต

ขั้นตอน 3

เลือกขนาดฟอนตและกด ตั้งคา

ขั้นตอน 4

กด ออก เพื่อกลับสูหนาตาง แอปพลิเคชัน

เปลี่ยนชื่อโทรศัพท
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ โทรศัพทจากชือ
่ เริม
่ ตน อุปกรณเคลือ
่ นทีข
่ องคุณจะแสดงชือ
่ นีเ้ มือ
่ คุณจับคูอ
 ป
ุ กรณเคลือ
่ นที่
เขากับ Desk phone
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ชื่อโทรศัพท

ขั้นตอน 3

ใชแปนกดของคุณเพื่อปอนชื่อ

ขั้นตอน 4

กด ใช

ขั้นตอน 5

กด ออก

การตั้งคาวิดีโอ
ถาคุณมีโทรศัพทวิดีโอ คุณจะมีการตั้งคาเพื่อควบคุมวิดีโอ

ปรับความสวางของวิดีโอ
ถาแสงสวางในสํานักงานทําใหคุณเห็นวิดีโอไมชัด คุณสามารถปรับความสวางได
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การตั้งคา
ปรับแบนดวิธของวิดีโอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

หมุนเลนสของกลองตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชัตเตอร

ขั้นตอน 2

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 3

เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > การรับแสง

ขั้นตอน 4

กดแถบนําทางไปทางซายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสวาง

ขั้นตอน 5

กด บันทึก

ปรับแบนดวิธของวิดีโอ
ระหวางการโทรวิดีโอ วิดีโอของคุณอาจหยุดหรือชากวาเสียง เวลาที่ลาชานี้มักจะเกิดจากเครือขายไมวาง
โดยคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะเลือกการตั้งคาแบนดวิธที่ทําใหความตองการของเครือขายเสียงและวิดีโอ
สมดุลกัน ถาคุณพบความลาชาของวิดีโอบอย คุณสามารถเลือกแบนดวิธคงที่ เราขอแนะนําใหคุณเริ่มจากการ
ตั้งคาตํ่าสุด และเพิ่มการตั้งคาเฉพาะเมื่อความลาชาของวิดีโอยังไมหายไป
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > วิดีโอ > แบนดวิธ

ขั้นตอน 3

เลือกการตั้งคาแบนดวิธ

ขั้นตอน 4

กด บันทึก เพื่อบันทึกแบนดวิธ

ดูการโทรวิดีโอในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถดูสวนวิดีโอของการโทรทางคอมพิวเตอรแทนที่จะดูทางหนาจอของโทรศัพท สวนของเสียงในการ
โทรจะยังคงอยูที่โทรศัพท
คุณไมสามารถใชความสามารถวิดีโอจากโทรศัพทตั้งโตะบนโทรศัพท หากมีกลองวิดีโอติดตั้งอยู เชน โทรศัพท
IP ของ Cisco รุน 8845 หรือ 8865
กอนเริ่มตนภารกิจ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับพอรต PC ของโทรศัพทเขาดวยกันดวยสายอีเทอรเน็ต และล็อกอินเขาสู Cisco Jabber
สําหรับ Windows หรือ Cisco Jabber สําหรับ Mac โทรศัพทจะตองเชื่อมตอกับการดอินเทอรเฟซเครือขายแรก
(NIC1) ในคอมพิวเตอร
พอรตคอมพิวเตอรของโทรศัพทถูกปดใชงานเมื่อเปดใชงาน Wi-Fi บนโทรศัพทของคุณ
คุณตองใช Cisco Media Services Interface (MSI) เวอรชันสุดทาย และผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• Cisco Jabber สําหรับ Windows 9.7(5) ขึ้นไป
• Cisco Jabber สําหรับ Mac 10.8.1 หรือใหมกวา
โปรดติดตอผูดูแลระบบ ถาคุณไมมี Cisco Jabber หรือ MSI เวอรชันลาสุด โปรดดูรายการความตองการสําหรับ
ฮารดแวรและซอฟตแวรไดท:ี่
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การตั้งคา
ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ

• หมายเหตุรุนของ Cisco Jabber สําหรับ Windows ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html
• หมายเหตุรุนของ Cisco Jabber สําหรับ Mac ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > วิดีโอ

ขั้นตอน 3

เลือก วิดีโอผานคอมพิวเตอร

ขั้นตอน 4

เลือก เปด เพื่อเปดใชงานวิดีโอ

ปดการแจงเตือนลดระดับเสียงของคุณ
ถาคุณพูดเสียงดัง คุณสามารถตัง้ คาโทรศัพทของคุณเพือ
่ เตือนใหคณ
ุ พูดในระดับความดังทีเ่ หมาะสม เมือ
่ คุณพูด
ดังขึ้น (เกินคาเกณฑที่กําหนดไว) ขอความเตือนจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท เสียงเตือนจะเลน เมื่อคุณพูดดัง
ขึ้นหลังจากเสียงเตือนแรก
คุณควรจะลดเสียงของคุณหรือเลือก ละเวน เมื่อตองการยกเลิกขอความ
ผูดูแลระบบของคุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อปดใชงาน คุณจะไมเห็นขอความหรือ
รายการนั้นในเมนู การตั้งคา
เมื่อผูดูแลระบบเปดใชงานไว ลดระดับเสียงของคุณจะถูกเปดใชงานโดยคาเริ่มตนบนโทรศัพทของคุณ แตคุณ
สามารถเปดคาได สามารถใชไดกับโทรศัพทและหูฟงเทานั้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งคา > ลดระดับเสียงของคุณ

ขั้นตอน 3

กด ปด

ขั้นตอน 4

กด ตกลง บนหนาตางปอปอัพ

เปดใชงานเสียงตอบรับจากการชวยสําหรับการเขาถึง
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานคุณลักษณะเสียงตอบรับโดยการกดปุมเลือกบนวงแหวนการนําทางสาม
ครั้ง แตคุณยังสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดจากการตั้งคาความชวยเหลือในการเขาถึงบนโทรศัพทของคุณ
เมื่อเปดใชงานเสียงตอบรับ ใหคุณกดปุม Softkey สองครั้งเพื่อใชหรือกําหนดคาคุณลักษณะ
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ปรับความเร็วเสียง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การชวยสําหรับการเขาถึง > เสียงตอบรับ

ขั้นตอน 3

เลือก เปด เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะ

ขั้นตอน 4

เลือก ออก สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา และกลับไปยังแอปพลิเคชัน
หัวขอที่เกี่ยวของ
เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37

ปรับความเร็วเสียง
คุณสามารถปรับแตงความเร็วของเสียงตอบรับหากเร็วเกินไปหรือชาเกินไป ตองเปดใชงานเสียงตอบรับกอน
คุณจึงจะสามารถเลือกความเร็วเสียงได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การชวยสําหรับการเขาถึง > ความเร็วเสียง

ขั้นตอน 3

กดชุดปุมการนําทางขึ้นหรือลงเพื่อนําทาง กด เลือก เพื่อเลือกความเร็ว

ขั้นตอน 4

เลือก บันทึก สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา และกลับไปยังความชวยเหลือในการเขาถึง

ขั้นตอน 5

เลือก ออก สองครั้งเพื่อกลับไปยังแอปพลิเคชัน
หัวขอที่เกี่ยวของ
เสียงตอบรับ, ในหนาที่ 37

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

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ไฟแสดงสถานะการประหยัดพลังงาน

ขั้นตอน 3

กด ปด เพื่อปดไฟ LED

ขั้นตอน 4

ที่หนาตางคําเตือน ใหกดตกลง
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การตั้งคา
เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ

เชื่อมโยงหูฟงกับขอมูลผูใชของคุณ
คุณสามารถเชือ
่ มโยงหูฟง กับ ID การลงชือ
่ เขาใชของคุณจากโทรศัพทได การเชือ
่ มโยงนีจ
้ ะชวยใหคณ
ุ ใชระบบ
Extension Mobility ได
ถาคุณตองการลบการเชื่อมโยงหูฟงนี้ โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ คุณไมสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงการ
เชื่อมโยงหูฟงจากเมนูโทรศัพท

หมายเหตุ

หากหูฟงกําลังอัพเกรดอยูหรือคุณกําลังใชสายอยู คุณจะไมสามารถทําการเชื่อมโยงได รอจนกวาการอัพเกรด
จะเสร็จสิ้นหรือการโทรเสร็จสิ้น กอนที่คุณจะทําตามขั้นตอนนี้
กอนเริ่มตนภารกิจ
• หูฟง Cisco ซีรีส 500 ตองเชื่อมตอกับโทรศัพทดวย USB หรือสาย Y หรือถูกจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพท
ผาน หูฟง Cisco ซีรีส 560 Standard Base หรือ หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase
หูฟง Cisco รุน 730 ตองเชื่อมตอกับโทรศัพทดวยสาย USB ไมรองรับดองเกิล USB ของ หูฟง Cisco รุน 730
• การอัพเกรดเฟรมแวรของหูฟงไมสามารถดําเนินการ
• โทรศัพทตองไมไดใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ใน Desk phone ใหกด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > หูฟง Cisco > ตั้งคา > เชื่อมโยงผูใช

ขั้นตอน 3

ปอน ID ผูใชและรหัส PIN

ขั้นตอน 4

กด สง
หัวขอที่เกี่ยวของ
ลงชื่อเขาใช Extension Mobility ดวยหูฟง Cisco ของคุณ, ในหนาที่ 19

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

ขั้นตอน 1

กด ความดัง

ซายหรือขวาเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร
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ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท

ขั้นตอน 2

กด ความดัง

ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดงั หรือเบาเกินไปเมือ
่ คุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปลีย
่ นระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ความดัง

ขั้นตอน 2

กด ความดัง

ดานขวาหรือซายเพื่อปรับความดังของเสียงโทรศัพทเมื่อโทรศัพทมีเสียงกริ่งเรียกเขา

ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังเมื่อโทรศัพทไมใชงาน

ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงขอความไดหลายภาษา ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาภาษาที่โทรศัพทใช หากคุณ
ตองการเปลี่ยนภาษา โปรดติดตอผูดูแลระบบ
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บทที่

7

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107
• ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ, ในหนาที่ 109
• ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท, ในหนาที่ 109
• หูฟง, ในหนาที่ 109
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800, ในหนาที่ 140
• ฝาซิลิโคน, ในหนาที่ 145

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชโทรศัพทกบ
ั อุปกรณเสริมประเภทตางๆ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน และลําโพง ตารางในสวนนีแ
้ สดง
อุปกรณเสริมที่ไดรับการสนับสนุนจากโทรศัพทของคุณ
ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมของ Cisco ที่ใชไดสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 25: อุปกรณเสริมของ Cisco สําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

อุปกรณเสริม

ประเภท

โมดูลสวน
โมดูลเสริม
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8800

8811

8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

2

2

3

3

โมดูลสวน
โมดูลเสริม ไมรองรับ
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8851/
8861

ไมรองรับ ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 2 โมดู
ลของชนิด
เดียวกัน

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 2 โมดู
ลของชนิด
เดียวกัน

สนับสนุน
โมดูลสวน
ขยายสูง
สุด 3 โมดู
ลของ
ชนิด
เดียวกัน

ไมรองรับ

8865NR
3

ไมรองรับ
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อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมที่สนับสนุน

อุปกรณเสริม

ประเภท

8811

8841

8845

8851

8851NR

โมดูลสวน
โมดูลเสริม ไมรองรับ
ขยายคียของ
โทรศัพท IP
ของ Cisco
รุน 8865

ไมรองรับ ไมรองรับ

ไมรองรับ ไมรองรับ

ชุดยึดกับผนัง โมดูลเสริม รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

สายล็อค

โมดูลเสริม รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ขาตั้ง

โมดูลเสริม รองรับ

รองรับ

รองรับ

เคสซิลิโคน

เคสโทรศัพท รองรับ

รองรับ

รองรับ

8861

8865

ไมรองรับ รองรับ

8865NR
รองรับ

สนับสนุนโม
ดูลสวน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

สนับสนุนโม
ดูลสวน
ขยายสูงสุด
3 โมดูลของ
ชนิด
เดียวกัน

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco ซี มาตรฐาน รองรับ
รีส 530

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco ซี อะแดป
ไมรองรับ
รีส 530
เตอร USB

ไมรองรับ ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco ซี มาตรฐาน รองรับ
รีส 560

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco ซี อะแดป
ไมรองรับ
รีส 560
เตอร USB

ไมรองรับ รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco
รุน 730

USB

ไมรองรับ ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco
รุน 730

Bluetooth ไมรองรับ

ไมรองรับ รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ

หูฟง Cisco ซี USB
รีส 520

ไมรองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

ตารางตอไปนี้อธิบายอุปกรณเสริมของบริษัทอื่นที่ใชไดสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 26: อุปกรณเสริมของบริษัทอื่นสําหรับ โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

อุปกรณเสริม

ประเภท

8811

8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

ชุดหูฟง

แอนะล็อก

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ชุดหูฟง

แอนะ
ล็อกความ
ถี่กวาง

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ชุดหูฟง

Bluetooth

ไมรองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

ไมรองรับ

ชุดหูฟง

USB

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ
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8865NR

อุปกรณเสริม
ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ

อุปกรณเสริม

ประเภท

8811

8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

8865NR

ไมโครโฟน

PC
ภายนอก

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ลําโพง

PC
ภายนอก

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

ไมรองรับ

รองรับ

รองรับ

รองรับ

ตรวจสอบรุนโทรศัพทของคุณ
สิ่งสําคัญคือคุณตองทราบรุนโทรศัพท เนื่องจากโทรศัพทแตละรุนสนับสนุนชุดของอุปกรณเสริมแตกตางกัน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลขรุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

ดูอุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท
คุณสามารถใชแจ็คหูฟง, Bluetooth หรือพอรต USB เพื่อเชื่อมตอฮารดแวรภายนอกเขากับโทรศัพทของคุณ
โดยคาเริ่มตน รายการอุปกรณเสริมจะประกอบดวยหูฟงแอนะล็อกที่สามารถตั้งคาใหใชงาน Wideband
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• อุปกรณเสริม
• Bluetooth

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) เลือกอุปกรณเสริมและกด แสดงรายละเอียด

ขั้นตอน 4

กด ออก

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
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อุปกรณเสริม
ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ

หัวขอที่เกี่ยวของ
อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 107

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

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

รูปที่ 10: หูฟง Cisco รุน 521

รูปที่ 11: หูฟง Cisco รุน 522

หูฟง Cisco รุน 531 และ 532
หูฟง Cisco รุน 531 และ 532 สามารถใชเปนหูฟงมาตรฐานกับโทรศัพทตางๆ ได คุณเสียบหูฟงเขากับพอรตหูฟง
โดยใชตัวเชื่อมตอ RJ
อะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco สามารถใชไดกับโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851, 8851NR, 8861, 8865 และ
8865NR อะแดปเตอรแปลงหูฟง Cisco รุน 531 และ 532 เปนชุดหูฟง USB และใหคุณใชคุณลักษณะพิเศษเพิ่ม
บางอยาง ซึง่ เปนวิธท
ี ส
่ี ะดวกตอการจัดการการโทร การทดสอบไมโครโฟน และการปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
อัตราขยาย และการตั้งคาเสียงรอบขาง
เฟรมแวรโทรศัพทรุน 12.1(1) เปนตนไป จําเปนสําหรับชุดหูฟงเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง
รูปที่ 12: หูฟง Cisco รุน 531
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อุปกรณเสริม
หูฟง Cisco ซีรีส 500

รูปที่ 13: หูฟง Cisco รุน 532

หูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 เปนชุดหูฟงไรสายสองรุนที่ไดรับการพัฒนาสําหรับใชในสํานักงานในปจจุบัน หู
ฟง Cisco รุน 561 มีหูฟงขางเดียวเพื่อการสวมใสไดยาวนานและความสะดวกสบาย หูฟง Cisco รุน 562 มีหูฟง
สองขางสําหรับใชในสถานที่ที่มีเสียงดัง
หูฟง ทัง้ สองมาพรอมกับฐานตัง้ มาตรฐานหรือ Multibase สําหรับชารจหูฟง และการตรวจสอบระดับพลังงานของ
หูฟงดวยจอแสดงผล LED ฐานตั้งทั้งสองยังแสดงสถานะการโทร เชนสายเรียกเขา สายที่ใชอยู และสายที่ปด
เสียง ถาชุดหูฟงของคุณกําลังอัพเกรดเฟรมแวร ไฟ LED จะแสดงความคืบหนาการอัพเกรด
ฐานตั้งเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชตัวเชื่อมตอ USB หรือสาย Y ขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทของคุณและการกําหนด
ลักษณะสวนบุคคลของคุณ สาย Y เสียบเขาพอรต 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 14: หูฟง Cisco รุน 561
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อุปกรณเสริม
ปุมและฮารดแวรควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

รูปที่ 15: หูฟง Cisco รุน 562

การสนับสนุนหูฟง Cisco ซีรีส 500
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 มีทั้งขั้วตอแบบ RJ และพอรต USB เพื่อเชื่อมตอกับชุดหูฟง และฐานตั้งกับ
โทรศัพท แตชนิดการเชื่อมตอขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทของคุณ ตารางตอไปนี้อธิบายการเชื่อมตอชุดหูฟงและการ
สนับสนุนรุนโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
ตารางที่ 27: การสนับสนุนชุดหูฟงของโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800

หูฟง Cisco ซีรีส 500

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8845

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

หูฟง Cisco รุน 521

ไมรองรับ

หูฟง Cisco รุน 522

รองรับ
(มีตัวควบคุม USB แบบอินไลน)

หูฟง Cisco รุน 531

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 532

(หัวตอ RJ)

(หัวตอ RJ หรือดวยอะแดปเตอร USB)

หูฟง Cisco รุน 561

รองรับ

รองรับ

หูฟง Cisco รุน 562

(สาย Y)

(สาย Y หรือสาย USB)

หัวขอที่เกี่ยวของ
การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131
เชื่อมตอหูฟงเขากับโทรศัพท, ในหนาที่ 126
กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท, ในหนาที่ 128

ปุมและฮารดแวรควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522
ปุมควบคุมของคุณใชสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
113

อุปกรณเสริม
ปุมและฮารดแวรของอะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco รุน 531 และ 532

รูปที่ 16: ตัวควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522
ตารางที่ 28: ปุมควบคุมหูฟง Cisco รุน 521 และ 522

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

ปุมปดเสียง

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน

2

ปุมความดัง

ปรับความดังหูฟงของคุณ

3

โทร

ใชเพื่อจัดการการโทร:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา
• กดคางไวเพื่อวางสาย
• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ชงานอยู กดอีกครัง้ เพือ
่ เลิกพักสาย
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขา

ปุมและฮารดแวรของอะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco รุน 531 และ 532
อะแดปเตอรของคุณใชสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
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อุปกรณเสริม
ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

รูปที่ 17: อะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมของอะแดปเตอร USB ของหูฟง Cisco
ตารางที่ 29: ปุมของ Cisco USB Adapter

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

ปุมปดเสียง

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน

2

ปุมความดัง

ปรับความดังหูฟงของคุณ

3

ปุมโทร

ใชในการโทร รับสาย และจัดการการโทรของคุณ:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อโทร
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสาย
เรียกเขา
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกขาเขา
• กดหนึ่งครั้งเพื่อพักสายที่ใชงานอยู
• กดคางไวเพื่อวางสาย

ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ใชปุมหูฟงของคุณสําหรับคุณลักษณะการโทรพื้นฐาน
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อุปกรณเสริม
ปุมและ LED ของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

รูปที่ 18: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ตารางที่ 30: ปุมชุดหูฟงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

ปุมเปดปดและปุมโทร

ใชเพื่อเปดและปดหูฟง
กดคางไว 4 วินาทีเพื่อเปดและปดชุดหูฟง
การจัดการสายเรียกเขา และสายทีใ
่ ชงานอยูจ
 ะขึน
้ อยูก
 บ
ั วาถาคุณ
มีหนึ่งสายหรือหลายสาย
หนึ่งสาย:
• กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเขา
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ชงานอยู กดอีกครัง้ เพือ
่ เลิกพักสาย
• กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา
• กดคางไวเพื่อวางสาย
หลายสาย:
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายทีใ
่ ชงานอยู และรับสายเรียกขาเขาสาย
ที่สอง
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ พักสายปจจุบน
ั กดอีกครัง้ เพือ
่ สนทนาตอ หรือ
กดคาง 2 วินาที เพื่อสิ้นสุดการโทรปจจุบัน และสนทนาสายที่
พักไวตอ
• กดคางไวเพื่อสิ้นสุดสายที่ใชงานอยู และรับสายเรียกเขาสาย
อื่น
• กดสองครั้งใชงานสายปจจุบัน และปฏิเสธสายเรียกเขาสายที่
สอง
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ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

2

ปุมปดเสียง

3

ปุมความดัง

ปรับความดังหูฟงของคุณ

4

LED

แสดงสถานะของหูฟง:

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน ปุมปดเสียง
สวางขึ้นเมื่อเปดใชการปดเสียงบนหูฟง

บนโทรศัพทจะ

• ไฟสีแดงกระพริบ — สายเรียกเขา
• ไฟสีแดงคงที่ — สายที่ใชงาน
• ไฟกะพริบสีขาว — กําลังดําเนินการอัพเกรดเฟรมแวร

ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
หูฟง Cisco รุน 561 และ 562 มาพรอมกับฐานตั้งมาตรฐานเพื่อชารจชุดหูฟง จอแสดงผล LED ของฐานตั้งจะ
แสดงระดับแบตเตอรีป
่ จ
 จุบน
ั และสถานะการโทรของคุณ นอกจากปุม
 ควบคุมการโทรบนหูฟง แลว คุณยังสามารถ
รับและวางสายเมื่อคุณยกหรือวางหูฟงบนฐาน
การเชื่อมตอระหวางฐานตั้งและชุดหูฟงใช Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
รูปที่ 19: จอแสดงผล LED บนฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

ตารางตอไปนี้อธิบายฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562
ตารางที่ 31: ฐานตั้งมาตรฐานสําหรับหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

บงชี้การชารจแบตเตอรี่ของหูฟง
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หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

2

LED สถานะการโทร

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

หูฟง Cisco 561 และ 562 พรอม Multibase
Multibase สามารถเชือ
่ มตอทีม
่ าของสายไดสงู สุดสามสายผาน Bluetooth, ตัวเชือ
่ มตอ USB หรือสาย Y Multibase
สามารถชวยประหยัดอุปกรณ Bluetooth ไดสูงสุดสี่อุปกรณ คุณสามารถสลับระหวางที่มาของสายโดยใชปุมบน
Multibase คุณสามารถใชปม
ุ ควบคุมการโทรบนหูฟง เพือ
่ รับและวางสาย เมือ
่ หูฟง ของคุณอยูใ
 นฐานตัง้ คุณจะรับ
สายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําหูฟงออกจากฐานตั้ง คุณสามารถวางหูฟงกลับไปที่ฐานตั้งเพื่อวางสาย
Multibase มาพรอมกับสายขั้วตอตอไปนี:้
• สาย USB กับ USB: สําหรับการเชื่อมตอโทรศัพท IP ของ Cisco กับ USB
• สาย Y ของ USB: สําหรับโทรศัพท IP ของ Cisco ที่ไมมีพอรต USB
• สาย Mini USB: สําหรับพีซีหรือ Mac
• สาย Mini USB กับ USB-C: มีจําหนายแยกตางหากสําหรับเครื่องพีซีหรืออุปกรณ Mac
รูปที่ 20: LED ของ Multibase
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ตารางตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED multibase ของหูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase
ตารางที่ 32: LED ของ Multibase

หมายเลข

ชื่อ

คําอธิบาย

1

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

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

2

LED สถานะการโทร

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

3

LED สถานะการปดเสียง

เตือนคุณเมื่อหูฟงของคุณปดเสียงอยู

4

LED สถานะ Bluetooth

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

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

พักสายทีใ
่ ชงานกอนคุณเปลีย
่ นเปนทีม
่ าของสายอืน
่ การโทรบนทีม
่ าของสายหนึง่ จะไมพก
ั สายโดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณสลับไปยังที่มาของสายอื่น
ตารางตอไปนี้แสดงไอคอนที่มาของ Multibase และการเชื่อมตอที่สอดคลองกัน
ตารางที่ 33: คอนโซลที่มาของ Multibase

แหลงที่มา

ไอคอนฐาน

การเชื่อมตอ

Desk Phone

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

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

ไอคอนฐาน

การเชื่อมตอ

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

หูฟง Cisco ซีรีส 700
หูฟง Cisco รุน 730 เปนหูฟงไรสายที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth เพื่อจับคูกับ Cisco soft clients และโทรศัพท IP
ของ Cisco หูฟงมีความสามารถควบคุมการโทรและการเลนเพลงที่ครบถวน นอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวนที่
มีประสิทธิภาพและระบบการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงแวดลอมสําหรับการใชงานในสภาพแวดลอมสํานักงาน
ที่วุนวาย
หูฟง Cisco รุน 730 มาพรอมกับอะแดปเตอร USB Bluetooth สําหรับใชกับอุปกรณที่ไมมีโซลูชัน Bluetooth ที่
เชื่อถือได นอกจากนี้ หูฟงยังสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่มีสายเคเบิล USB-C ตอกับ USB-A ใหมาดวย สาย
เคเบิล USB-C ยังทําหนาที่เปนสายชารจและสามารถเชื่อมตอกับอะแดปเตอร USB ที่มีไฟได นอกจากนี้ สาย
เคเบิล USB-C ยังสามารถเสียบเขากับพอรต USB ของโทรศัพทเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ รวมถึงการ
ควบคุมการโทร การปรับแตงและการตั้งคาภายใน และการอัพเกรดเฟรมแวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headset-700series/index.html

หูฟง Cisco รุน 730 ปุมและฮารดแวร
ใชปุมหูฟงของคุณสําหรับคุณสมบัติตางๆ จํานวนมาก สวนครอบหูฟงแตละชิ้นมีปุมและฟงกชันที่แตกตางกัน
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รูปที่ 21: ดานซายและขวาของ หูฟง Cisco รุน 730

ตารางที่ 34: หูฟง Cisco รุน 730ปุม

หมายเลขคํา ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
1

ขามแทร็กเพลง

2

ปุม AMB และ NC

คําอธิบาย

ขามไปขางหนาและยอนกลับไปยังแทร็กเพลง ใชได
เฉพาะเมือ
่ คุณมีชด
ุ หูฟง ทีจ
่ บ
ั คูก
 บ
ั อุปกรณทส
่ี ามารถเลน
อยูดานขวาและซายของสวนครอบหูฟง
เพลงไดเทานั้น
ดานขวา

ปุม
 นีจ
้ ะอยูท
 ด
่ี า นหลังของสวนครอบหูฟง
ดานขวา

สวิตช 3 ตําแหนง:
• AMB: เลื่อนไปยังดานบนเพื่อเปดใชงานโหมด
แวดลอม
• ไมมีโหมดแวดลอมหรือการตัดเสียงรบกวน:
ตําแหนงกึ่งกลาง
• NC: เลือ
่ นไปทีด
่ า นลางเพือ
่ เปดใชงานการตัดเสียง
รบกวน

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
122

อุปกรณเสริม
หูฟง Cisco รุน 730 ปุมและฮารดแวร

หมายเลขคํา ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
3

หยุดชั่วคราวและเลน

4

ไฟ LED แสดงสถานะ

กดเพือ
่ เลนหรือหยุดเพลงของคุณชัว
่ คราว ใชไดเฉพาะ
เมื่อคุณมีชุดหูฟงที่จับคูกับอุปกรณที่สามารถเลนเพลง
อยูต
 รงกลางของสวนครอบหูฟง ดานขวา
ไดเทานั้น
และมีเครื่องหมายจุดกํากับอยู

ไฟ LED นี้ตั้งอยูบนดานหนาของสวน
ครอบหูทั้งดานขวาและดานซาย

5

คําอธิบาย

ระดับเสียง

แสดงเปนสีแดงเมื่อคุณอยูในสายหรือถาคุณกดปุมปด
เสียงบนหูฟงเมื่อคุณไมไดใชสาย

กดดานบนหรือดานลางเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

อยูด
 า นบนและดานลางของดานหนาสวน
ครอบหูฟงดานขวา

6

ปุมโทร
อยูต
 รงกลางของสวนครอบหูฟง ดานซาย
และมีเครื่องหมายจุดกํากับอยู

ควบคุมฟงกชันการโทรตามสถานะการใชสาย:
• สายเขา
• ตอบรับสาย: กดหนึ่งครั้ง
• ปฏิเสธสาย: กดสองครั้ง
• สายที่ใช
• พักสาย: กดหนึ่งครั้ง
• วางสาย: กดคางไวจนกวาคุณจะไดยินเสียง
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หูฟงของผูผลิตรายอื่น

หมายเลขคํา ชื่อ
บรรยาย
ภาพ
7

ปดเสียง

คําอธิบาย

สลับเปดและปดเสียงไมโครโฟน

ปุม
 นีอ
้ ยูด
 า นหนาของสวนครอบหูฟง ดาน เมื่อปดเสียง ไฟ LED แสดงสถานะจะเปนสีแดงสวาง
ซาย
และปุมปดเสียง
บนโทรศัพทจะสวาง
8

Bluetooth และปุมเปดปด
อยูด
 า นหลังของสวนครอบหูฟง ดานซาย

สวิตช 3 ตําแหนง:
• Bluetooth: เลื่อนไปยังดานบนและกดคางไวเพื่อ
จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
• เปดปด: เลื่อนไปยังตําแหนงกลางเพื่อเปดหูฟง
เลื่อนลงเพื่อปดหูฟง

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

หูฟง Bluetooth
คุณสามารถใชชุดหูฟง Bluetooth ในการโทรได ถาโทรศัพทของคุณสนับสนุน Bluetooth
เมื่อคุณใชชุดหูฟง Bluetooth กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้
• ถาคุณมีทั้งชุดหูฟง Bluetooth และชุดหูฟงมาตรฐานตอกับโทรศัพท ชุดหูฟงจะใชไดเพียงครั้งละหนึ่งชนิด
เทานั้น เมื่อคุณเปดใชชุดหูฟงหนึ่ง อีกชุดหนึ่งจะถูกปดใชงานโดยอัตโนมัติ
• ถาคุณใชชุดหูฟง USB ทั้งชุดหูฟง Bluetooth และแอนะล็อกจะถูกปดใชงาน ถาคุณถอดปลั๊กชุดหูฟง USB
คุณจะตองเปดใชชุดหูฟง Bluetooth หรือชุดหูฟงมาตรฐาน
• เพื่อระยะการใชงาน Bluetooth ที่ไดผลดีที่สุด ใหใชหูฟง Bluetooth ภายในระยะ 10 ฟุต (3 เมตร) จาก
โทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสนับสนุนโปรไฟลแฮนดสฟรีของ Bluetooth ถาชุดหูฟง Bluetooth สนับสนุนคุณลักษณะ
เหลานี้ คุณจะสามารถใชชุดหูฟงเพื่อ:
• รับสายเรียกเขา
• วางสาย
• เปลี่ยนระดับเสียงของชุดหูฟงในการโทร
• โทรหมายเลขซํ้า
• ดูรหัสของสายเรียกเขา
• ปฏิเสธสาย
• โอนสาย
• พักสายดวยการตอบรับสายเรียกเขา
• วางสายดวยการตอบรับสายเรียกเขา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารจากผูผลิตชุดหูฟง Bluetooth
หัวขอที่เกี่ยวของ
กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท, ในหนาที่ 128

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

หูฟงแบบใชสาย
ชุดหูฟงแบบมีสายทํางานไดกับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท IP ของ Cisco รวมถึงปุมปรับความดังและปุมปด
เสียง ปุมเหลานี้จะปรับความดังของหูฟง และปดเสียงจากไมโครโฟนของชุดหูฟง
เมื่อคุณติดตั้งหูฟงแบบมีสาย ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกดสายเขากับชองในโทรศัพท

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายเคเบิล

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

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

เชื่อมตอกับชุดหูฟงมาตรฐาน
คุณสามารถใชชด
ุ หูฟง แบบมาตรฐานกับโทรศัพทได ชุดหูฟง มาตรฐานจะตอเขากับแจคหูฟง ทีอ
่ ยูด
 า นหลังโทรศัพท
โดยใชหัวตอ RJ
รูปที่ 22: การเชื่อมตอหูฟงมาตรฐาน

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ
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เชื่อมตอกับชุดหูฟง USB

กระบวนการ

เสียบชุดหูฟงเขากับแจ็คหูฟงที่ดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

เชื่อมตอกับชุดหูฟง USB
เมื่อคุณใชชุดหูฟง USB กับโทรศัพท โปรดระลึกถึงสิ่งตอไปนี:้
• คุณสามารถใชชุดหูฟงไดเพียงครั้งละชุดเทานั้น ชุดหูฟงที่เชื่อมตอลาสุดคือชุดหูฟงที่ใชงาน
• ถาคุณอยูระหวางการโทร และถอดชุดหูฟง USB การสงสัญญาณเสียงจะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ กด
ปุม ลําโพง หรือยกชุดหูฟงเพื่อเปลี่ยนเสียง
โทรศัพทของคุณอาจมีพอรต USB มากกวาหนึง่ พอรต ขึน
้ อยูก
 บ
ั รุน
 โทรศัพทของคุณ โทรศัพท IP ของ Cisco รุน

8851 และ 8851NR มีชอง USB หนึ่งชองอยูดานขางของโทรศัพท โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861, 8865 และ
8865NR มีพอรต USB 2 พอรต อยูดานหลังและดานขางของโทรศัพท
คุณอาจตองถอดฝาครอบพลาสติกออกเพื่อเขาถึงพอรต USB ดานขาง
กระบวนการ

เสียงหัวตอชุดหูฟง USB เขาในพอรต USB บนโทรศัพท

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

ขอควรระวัง

การไมกดสายเขากับชองในโทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายตอแผนวงจรพิมพภายในโทรศัพท ชองของ
สายเคเบิลชวยลดแรงดึงที่ตัวเชื่อมตอกับแผนวงจรพิมพ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียงหัวตอที่เล็กกวาเขากับแจ็กหูฟงที่อยูดานหลังของโทรศัพท กดสายเขากับชองของสายเคเบิล

ขั้นตอน 2

เสียบสายที่มีขนาดใหญกวาเขากับพอรต AUX ที่อยูติดกับพอรตชุดหูฟง

เชื่อมตอ Multibase กับอุปกรณ Bluetooth
หูฟง Cisco ซีรีส 560 Multibase สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เชน โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ฐาน
ของหูฟง ปรากฏบนอุปกรณการโทรของคุณเปน หูฟง Cisco ตามดวยตัวเลขสามตัวสุดทายบนหมายเลขซีเรียลของ
หูฟง

คูมือผูใชโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800
127

อุปกรณเสริม
ตัดการเชื่อมตอ Multibase จากอุปกรณ Bluetooth

หมายเหตุ

คุณสามารถคนหาหมายเลขซีเรียลของหูฟงไดที่มุมขวาลางใตฐาน
Multibase สามารถจัดเก็บอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูแตกตางกันไดสูงสุดสี่อุปกรณ ถาคุณมีอุปกรณที่จับคูดวย
ครบสี่อุปกรณแลว ฐานตั้งจะแทนที่อุปกรณที่ไมถูกใชงานเปนเวลานานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุม Bluetooth ที่ดานหลังของฐานสองครั้งเพื่อเริ่มตนการจับคู

ขั้นตอน 2

เลือกหูฟงจากเมนู การตั้งคา บนอุปกรณของคุณ
LED ของ Bluetooth สวางเปนสีขาวเมื่อจับคูสําเร็จ

ตัดการเชื่อมตอ Multibase จากอุปกรณ Bluetooth
คุณสามารถตัดการเชื่อมตอ Multibase ของคุณจากอุปกรณการโทรดวย Bluetooth ที่จับคูไว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุม Bluetooth ที่ดานหลังของฐานตั้งหนึ่งครั้ง ไฟ LED อาจใชเวลาสักครูจึงจะปด

ขั้นตอน 2

กดปุม Bluetooth อีกครั้งเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณการโทรเดิมอีกครั้ง

ลบการจับคู Bluetooth ทั้งหมด
คุณสามารถลบการจับคูอุปกรณ Bluetooth ที่บันทึกไวทั้งหมดได
กระบวนการ

กดปุม Bluetooth ทางดานหลัง Multibase คางไวสี่วินาทีเพื่อลางคาหนวยความจํา

กําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพท
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชุดหูฟง คุณอาจตองกําหนดคาชุดหูฟงบนโทรศัพทของคุณ
หากคุณมีชุดหูฟง Cisco ที่มีอะแดปเตอร USB ใหทําตามขั้นตอนใน การปรับแตงหูฟง Cisco, ในหนาที่ 131

รีเซ็ตการตั้งคาหูฟง Cisco จากโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟง Cisco เพือ
่ ลบการตัง้ คาแบบกําหนดเองของคุณ การดําเนินการนีค
้ น
ื คาหูฟง เปนการกําหนด
คาเดิมที่ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาไว
โทรศัพทของคุณตองใชเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3 หรือใหมกวาเพื่อใหคุณลักษณะนี้ทํางานได
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อุปกรณเสริม
ปรับเสียงสะทอนของหูฟง

กอนเริ่มตนภารกิจ
เชื่อมตอหูฟงของคุณเขากับโทรศัพท:
• หูฟง Cisco ซีรีส 520: เชื่อมตอกับอะแดปเตอร USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 530: เชื่อมตอกับสาย USB
• หูฟง Cisco ซีรีส 560: เชื่อมตอ Standard Base หรือ Multibase กับสาย USB หรือสาย Y
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

เปดหรือปด Bluetooth
เมื่อบลูทูธใชงานอยู ไอคอน Bluetooth

จะปรากฏในสวนหัวของหนาจอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

กด เปด หรือ ปด
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อุปกรณเสริม
เพิ่มชุดหูฟง Bluetooth

เพิ่มชุดหูฟง Bluetooth
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กําหนดใหชุดหูฟง Bluetooth อยูในสถานะคนหาได

ขั้นตอน 2

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 3

เลือก Bluetooth > เพิ่มอุปกรณ Bluetooth
โทรศัพทจะคนหาอุปกรณเสริมที่คนหาได

ขั้นตอน 4

เลือกชุดหูฟงและกด เชื่อมตอ

ขั้นตอน 5

(ทางเลือก) ถามีขอความแจง ใหปอน PIN สําหรับชุดหูฟง

ตัดการเชื่อมตอหูฟง Bluetooth
คุณควรตัดการเชื่อมตอชุดหูฟง Bluetooth กอนที่จะนําไปใชกับอุปกรณอื่น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกชุดหูฟง Bluetooth

ขั้นตอน 4

กด ตัดการเชื่อมตอ

นําชุดหูฟง Bluetooth ออก
นําชุดหูฟง Bluetooth ออก ถาคุณจะไมใชกับโทรศัพทนี้อีก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก Bluetooth

ขั้นตอน 3

เลือกชุดหูฟง Bluetooth และกด ลบ

ตั้งคาชุดหูฟงความถี่กวางมาตรฐาน
คุณสามารถใชชด
ุ หูฟง ทีส
่ นับสนุนระบบเสียงความถีก
่ วาง ระบบเสียงความถีก
่ วางจะชวยปรับปรงคุณภาพเสียงที่
คุณไดยินในชุดหูฟง
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อุปกรณเสริม
เปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม > ชุดหูฟงแอนะล็อก > ตั้งคา

ขั้นตอน 3

กด เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชหรือปดใชความถี่กวางสําหรับชุดหูฟงแอนะล็อก

ขั้นตอน 4

กด กลับ

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

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใหใชงานบนเฟรมเวอรโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 12.7(1) และใหมกวา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ในโทรศัพทของคุณ กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > พอรต Aux

ขั้นตอน 3

เลือก เชื่อมตอหูฟง e-hook เพื่อเปดใชงานการควบคุมฮุคสวิตชอิเล็กทรอนิกส

การปรับแตงหูฟง Cisco
หูฟง Cisco ซีรีส 500 บางรุนมีอะแดปเตอร USB ที่ชวยใหคุณสามารถกําหนดการตั้งคาเอง ชุดหูฟงเก็บการตั้ง
คาไวเมื่อคุณสลับโทรศัพท
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาหูฟง หูฟง Cisco รุน 730 ไดเอง ชุดหูฟงเก็บการตั้งคาไวเมื่อคุณสลับโทรศัพท
ปจจุบัน คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาไดเฉพาะเมื่อคุณมีหูฟงที่เชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสายเคเบิล USB-C
เทานั้น
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาชุดหูฟงของคุณถาคุณมีหนึ่งในชุดหูฟง Cisco ตอไปนี:้
• หูฟง Cisco รุน 521 และ 522
• หูฟง Cisco รุน 531 และ 532
• หูฟง Cisco รุน 561 และ 562
• หูฟง Cisco รุน 730
หัวขอที่เกี่ยวของ
หูฟง Cisco ซีรีส 500, ในหนาที่ 110
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อุปกรณเสริม
การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 500

การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 500
ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม
คุณสามารถปรับเสียงเบสและเสียงแหลมปรับเสียงหูฟง ถาคุณตองการหูฟงใหเนนเสียงเบส ใหปรับไปที่การตั้ง
คาเสียงอบอุน ถาคุณตองการใหมีเสียงแหลมยิ่งขึ้น ใหปรับไปที่การตั้งคาเสียงใส
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > การปรับแตง

ขั้นตอน 4

กดชุดปุมการนําทางไปทางซายหรือขวา เพื่อปรับการปรับแตง

ปรับเสียงรอบขางของลําโพง
เสียงรอบขาง (Sidetone) เปนคําศัพททใ
่ี ชเมือ
่ คุณไดยน
ิ เสียงของคุณเองในชุดหูฟง บางคนอาจรูส
 ก
ึ เสียสมาธิใน
การไดยินเสียงของตัวเองระหวางการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจตองการทราบวาหูฟงทํางานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ลําโพง > เสียงรอบขาง

ขั้นตอน 4

กดชุดปุมการนําทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับเสียงรอบขาง

ขั้นตอน 5

เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

ปรับความดังของเสียงไมโครโฟน
ความดังไมโครโฟนหรือเรียกวาอัตราขยาย และการตัง้ คานีค
้ วบคุมความดังของเสียงคุณทีค
่ นอืน
่ ไดยน
ิ ขณะโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > อัตราขยาย

ขั้นตอน 4

กดชุดปุมการนําทางไปทางซายหรือขวา เพื่อปรับอัตราขยาย
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อุปกรณเสริม
เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง

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

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง

ขั้นตอน 3

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

ขั้นตอน 4

เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

การปรับแตงหูฟง Cisco ซีรีส 700
ตั้งระดับการตัดเสียงรบกวนของ หูฟง Cisco รุน 730
ชุดหูฟงของคุณสามารถกรองเสียงพื้นหลังออกไดดวยการตัดเสียงรบกวน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > เสียง > การตัดเสียงรบกวน

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาระดับเสียงรอบขางของ หูฟง Cisco รุน 730
เสียงรอบขาง (Sidetone) เปนคําศัพททใ
่ี ชเมือ
่ คุณไดยน
ิ เสียงของคุณเองในชุดหูฟง บางคนอาจรูส
 ก
ึ เสียสมาธิใน
การไดยินเสียงของตัวเองระหวางการโทร ในขณะที่คนอื่นๆ อาจตองการทราบวาหูฟงทํางานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > เสียง > เสียงรอบขาง

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา
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ตั้งคาอีควอไลเซอร หูฟง Cisco รุน 730

ตั้งคาอีควอไลเซอร หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถปรับแตงการผสมของเสียงเบสและเสียงแหลมในเสียงหูฟงของคุณได เลือกจากการตั้งคาเสียงที่
กําหนดไวลวงหนา รวมถึง เสียง เพลง และ ภาพยนตร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > เสียง > อีควอไลเซอร

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาเสียงแจงเตือน หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถปรับแตงเสียงแจงเตือนดวยเสียงทีค
่ ณ
ุ ตองการไดยน
ิ ในหูฟง ของคุณ โดยคาเริม
่ ตน หูฟง จะเลนเสียง
แจงเตือนเพื่อเตือนใหคุณทราบถึงเหตุการณตางๆ เชน สายเรียกเขา การชารจแบตเตอรี่ และสถานะการเชื่อม
ตอ Bluetooth นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงแจงเตือนของคุณเปนภาษาตางๆ หนึ่งในสิบสองภาษา

หมายเหตุ

เมือ
่ คุณเปลีย
่ นภาษาเสียงแจงเตือนของคุณ หูฟง ตองดาวนโหลดและติดตัง้ ไฟลเฟรม
 แวรทเ่ี กีย
่ วของ รอประมาณ
7-10 นาทีเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเฟรมแวรเสร็จสิ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > เสียง > เสียงแจงเตือน

ขั้นตอน 4

เลือกการตั้งคาที่ตองการแลวกด ตั้งคา

ตั้งคาการตั้งคาทั่วไปของ หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถกําหนดการตั้งคา หูฟง Cisco รุน 730 ผานเมนูบนโทรศัพท IP ของ Cisco
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

เลือก ตั้งคา > ทั่วไป

ขั้นตอน 4

กําหนดคา
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รีเซ็ตการตั้งคา หูฟง Cisco รุน 730

พารามิเตอร

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ปดเสียงอัตโนมัติ

เปด, ปด

เมือ
่ เปดใชงานการปดเสียงอัตโนมัติ
คุณจะสามารถถอดหูฟง ออกเพือ
่ ปด
เสียงไมโครโฟนของคุณในการโทร
ได หูฟงของคุณจะยกเลิกการปด
เสียงอัตโนมัติเมื่อคุณใสหูฟงกลับ
เขาไป

คาเริ่มตน: เปด

การรับสายอัตโนมัติ

เปด, ปด

เมื่อเปดใชงานการรับสายอัตโนมัติ
คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาเมื่อ
คุณใสหูฟงอยู และคุณยังสามารถ
วางสายเมื่อคุณถอดหูฟงออก

คาเริ่มตน: เปด

เลนอัตโนมัต/ิ หยุดชั่วคราว

เปด, ปด

เมื่อเปดใชการเลนอัตโนมัต/ิ หยุด
ชัว
่ คราว คุณจะสามารถหยุดพักและ
เลนเพลงไดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ถอดและใสกลับหูฟงของคุณ

คาเริ่มตน: เปด

ซิงคสถานะ DND

เปด, ปด

เมื่อเปดใชงาน ซิงคสถานะ DND
คุณสามารถกดปุมปดเสียง ปด

คามาตรฐาน: ปด

เสียง เพื่อเปดและปดไฟ LED
แสดงสถานะเมื่อคุณไมไดใชสาย

รีเซ็ตการตั้งคา หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถรีเซ็ตหูฟงเปนการตั้งคามาตรฐานจากโรงงานได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

เลือก ตั้งคา > รีเซ็ตการตั้งคา

ขั้นตอน 4

กด รีเซ็ต เพื่อยืนยันการทํางาน

ดูรายละเอียดของ หูฟง Cisco รุน 730
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับหูฟงของคุณได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง
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เปลี่ยนการตั้งคากริ่งของหูฟง

ขั้นตอน 3

กด แสดงรายละเอียด

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

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่งหูฟง

ขั้นตอน 3

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

ขั้นตอน 4

เลือก ตั้งคา ใชการตั้งคาของคุณ

ทดสอบไมโครโฟน
ตรวจสอบไมโครโฟนเมื่อคุณติดตั้งครั้งแรก และกอนที่จะเริ่มการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก อุปกรณเสริม จากนั้นเลือกชุดหูฟง

ขั้นตอน 3

ไปที่ ตั้งคา > ไมโครโฟน > ทดสอบ

ขั้นตอน 4

กด บันทึก และพูดใสไมโครโฟน

ขั้นตอน 5

กด หยุดบันทึก เมื่อคุณพูดจบ

ขั้นตอน 6

กด เลน เพื่อตรวจสอบการบันทึกการทดสอบของคุณ

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

ขั้นตอน 1

เชื่อมตอหูฟงของคุณกับโทรศัพท IP ของ Cisco
หมายเหตุ คุณสามารถอัปเกรด หูฟง Cisco รุน 730 บนโทรศัพท IP ผานสาย USB เทานั้น
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สลับชุดหูฟงขณะใชสาย

ขั้นตอน 2

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

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

ขั้นตอน 1

กอนที่คุณจะโทรออกหรือรับสาย ใหกด หูฟง

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) หากคุณโทรออก ใหหมุนหมายเลข

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

ยืนยันวาหูฟงของคุณไดลงทะเบียนแลว
กระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการลงทะเบียนชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือไม
ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

นําทางไปยัง อุปกรณเสริม เลือก แสดงขอมูล

ชุดหูฟงไมมีเสียง
ปญหา
เสียงเบา หรือไมมีเสียงออกมาจากชุดหูฟง
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เสียงไมดี

โซลูชัน
ตรวจสอบระดับความดังบนชุดหูฟง โดยกดปุมควบคุมความดัง เพื่อปรับระดับเสียง ถาปญหายังคงมีอยู ใชขั้น
ตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 23: ไมมีขั้นตอนการทํางานของเสียง

เสียงไมดี
ปญหา
ชุดหูฟงของคุณทํางาน แตคุณภาพเสียงไมดี
โซลูชัน
ใชขั้นตอนการทํางานตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาของคุณ
รูปที่ 24: เสียงไมดี

ไมโครโฟนไมรับเสียง
ปญหา
คุณไมไดยินเสียงเมื่อใชชุดหูฟง
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ชุดหูฟงไมชารจ

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

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

รูปที่ 25: การจัดวางตําแหนงของหูฟง Cisco รุน 561 และ 562

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

โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800
โมดูลสวนขยายคียใ
 หคณ
ุ เพิม
่ เลขหมายทีแ
่ สดงบนหนาจอ หรือปุม
 ตัง้ โปรแกรมไดพเิ ศษกับโทรศัพทของคุณ คุณ
สามารถตั้งคาปุมที่ตั้งโปรแกรมไดเปนปุมสายโทรศัพท ปุมโทรดวน หรือปุมคุณลักษณะของโทรศัพทได
โมดูลสวนขยายไมสนับสนุนการหมุนหมายเลขแบบงาย
มีโมดูลสวนขยายพรอมใช 3 โมดูล:
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800—โมดูลหนาจอ LCD เดียว, ปุมสาย 18 ปุม, 2 หนา,
กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งหรือสองคอลัมน
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• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851/8861—โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทดวย
เสียง, ปุม
 สาย 14 ปุม
 , 2 หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึง่ คอลัมนเทานัน
้ ถาคุณอยูใ
 นโหมดสายทีป
่ รับปรุง
และคุณรับสายโทรศัพททางสายสวนขยายคีย การเตือนสายเขา จะแสดงบนโทรศัพท และ Caller ID แสดง
บนสายโมดูลสวนขยาย
• โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865— โมดูลหนาจอ LCD คูสําหรับโทรศัพทวิดีโอ, ปุม
สาย 14 ปุม, 2 หนา, กําหนดคาดวยหนาจอแบบหนึ่งคอลัมนเทานั้น ถาคุณอยูในโหมดสายที่ปรับปรุง และ
คุณรับสายโทรศัพททางสายสวนขยายคีย การเตือนสายเขา จะแสดงบนโทรศัพท และ Caller ID แสดงบน
สายโมดูลสวนขยาย
โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851/8861 ตองใชเฟรมแวรรุน 12.0(1) หรือใหมกวา และ
Cisco Unified Communications Manager 10.5(2) หรือใหมกวาเพือ
่ ทํางาน สนับสนุนโหมดสายทีป
่ รับปรุง (ELM)
บน โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851/8861 และ โมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ
Cisco รุน 8865 เทานั้น ELM ไมไดรับการสนับสนุุนบนโมดูลสวนขยาย LCD เดียว
ถาคุณใชโมดูลสวนขยายมากกวาหนึ่งโมดูล โมดูลทั้งหมดตองเปนชนิดเดียวกัน คุณไมสามารถรวมโมดูลสวน
ขยายที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ
เมื่อคุณกําหนดคารูปพื้นหลังบนอุปกรณโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 แตอุปกรณยังแสดงบนโมดูลสวน
ขยายคีย LCD คูของคุณ เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุุนบนโมดูลสวนขยาย LCD เดียว ภาพพื้นหลังที่กําหนด
เองอาจไมไดรับการสนับสนุน
ตารางตอไปนีอ
้ ธิบายจํานวนโมดูลสวนขยายคียท
 ส
่ี นับสนุนสําหรับแตละรุน
 ในโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรส
ี  8800
ตารางที่ 35: การสนับสนุนโมดูลสวนขยายคีย

รุนของโทรศัพท IP ของ Cisco

โมดูลสวนขยายคียแ
 บบ LCD เดียวที่ โมดูลสวนขยายคียแบบ LCD คูที่
สนับสนุน
สนับสนุน

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851
และ 8851NR

2; มี 72 สายหรือปุม

2; มี 56 สายหรือปุม

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861

3; มี 108 สายหรือปุม

3; มี 84 สายหรือปุม

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865
และ 8865NR

3; มี 108 สายหรือปุม

3; มี 84 สายหรือปุม

เมื่อตอโมดูลสวนขยายคียหลายชุดเขากับโทรศัพท จะมีการกําหนดเลขที่ตามลําดับที่เชื่อมตอกับโทรศัพท เชน
• โมดูลสวนขยายคีย 1 จะอยูใกลกับโทรศัพทมากที่สุด
• โมดูลสวนขยายคีย 2 จะอยูตรงกลาง
• โมดูลสวนขยายคีย 3 จะอยูหางจากโทรศัพทมากที่สุด
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รูปที่ 26: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861 ที่มีโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8800 สามชุด

รูปที่ 27: โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 ที่มีโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8865 สามชุด

ขอควรระวัง

ชองที่ดานขางของโทรศัพทไดรับการออกแบบมาใหใชกับขั้วตอสไปนของโมดูลสวนขยายคียเทานั้น การใส
วัตถุอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย
เมื่อคุณใชโมดูลสวนขยายคีย โปรดสอบถามผูดูแลระบบเกี่ยวกับความตองการในการจายพลังงาน
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ปุมและฮารดแวรโมดูลสวนขยายคีย
รูปที่ 28: ปุมและฮารดแวรของโมดูลสวนขยายคียของโทรศัพท IP ของ Cisco

ตารางตอไปนี้อธิบายถึงคุณลักษณะตางๆ ของโมดูลสวนขยายคีย
ตารางที่ 36: ปุมและฮารดแวรของโมดูลสวนขยายคีย

หนาจอ LCD—แสดงหมายเลขโทรศัพท หมายเลขการโทรดวน (หรือชื่อหรือปายขอความอื่นๆ)
บริการโทรศัพท หรือคุณลักษณะของโทรศัพทที่ระบุใหกับแตละปุม
ไอคอนที่แสดงสถานะสายจะคลาย (ทั้งรูปลักษณและการใชงาน) กับไอคอนบนโทรศัพทที่ตอกับ
โมดูลสวนขยายคีย
1

ปุม
 พรอมไฟสองสวาง - ปุม
 คูส
 าย 18 ปุม
 แตละปุม
 หรือคูข
 องปุม
 จะตรงกับหนึง่ สาย (เหมือนในโทรศัพท)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดการทํางาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมด โปรดดูคําอธิบายของโหมด 1 คอลัมน
และ 2 คอลัมนหลังตารางนี้ ไฟที่ใตแตละปุมแสดงสถานะของแตละสายดังนี:้
•

ไฟดับ — สายใชงานไดหรือมีการโทรที่เรียกเขาในหนาที่ไมไดเปดใชงาน

•

LED ไฟสีเขียวคงที่ — สายมีการใชงานโดยคุณ คุณมีสายที่พักไว หรือมีการโอนสาย

•

LED ไฟสีแดงคงที่ — สายมีการใชงานโดยคนอื่น หรือมีคนอื่นกําลังพักสายที่เปนสาย
รวม

•

LED ไฟสีเหลืองอําพันคงที่ — สายกําลังเรียกเขา
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2

ปุม Shift - 2 ปุม ปุมสําหรับเพจ 1 มีปายชื่อเปน 1 และปุมสําหรับเพจ 2 มีปายชื่อเปน 2 ไฟในแตละ
ปุมแสดงสถานะของเพจดังนี:้
•

ไฟ LED สีเขียวคงที่ — มีการแสดงเพจ

•

ไฟดับ —ไมไดแสดงเพจ

•

ไฟ LED สีเหลืองอําพันคงที่ — ไมไดแสดงเพจ โดยมีการโทรที่เตือนอยูในหนานั้น
อยางนอยหนึ่งรายการ

ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโมดูลสวนขยายคียใหแสดงเปนโหมดหนึ่งคอลัมนหรือสองคอลัมน
โหมดหนึ่งคอลัมน
ในโหมดหนึ่งคอลัมน แตละแถวในการแสดงผลจะตรงกับหนึ่งสาย คุณสามารถเขาถึงสายนี้โดยใชปุมทาง
ขวาหรือทางซายก็ได ในการกําหนดคาแบบนี้ โมดูลสวนขยายคียจ
 ะแสดงเกาสายในเพจ 1 และอีกเกาสาย
บนเพจ 2
รูปที่ 29: โมดูลสวนขยายคียแบบหนึ่งคอลัมน

โหมดสองคอลัมน
ถาคุณใชโมดูลสวนขยายหนาจอ LCD เดียว คุณสามารถตั้งคาโมดูลเปนโหมดสองคอลัมน
ในโหมดสองคอลัมน แตละปุมที่ดานซายและขวาของหนาจอจะไดรับการกําหนดใหหมายเลขโทรศัพท
หมายเลขการโทรดวน (หรือชือ
่ หรือปายขอความอืน
่ ๆ) บริการโทรศัพท หรือคุณลักษณะของโทรศัพททแ
่ี ตก
ตางกัน ในการกําหนดคานี้ โมดูลสวนขยายคียจะแสดงสูงสุด 18 รายการบนเพจ 1 และสูงสุด 18 รายการ
บนเพจ 2
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รูปที่ 30: โมดูลสวนขยายคียแบบสองคอลัมน

โทรออกในโมดูลสวนขยายคีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดปุมสายในโมดูลสวนขยายคีย

ขั้นตอน 2

กดหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 3

ยกหูโทรศัพทของคุณ

ปรับความสวางหนาจอของโมดูลสวนขยายคีย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด แอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคา > ความสวาง > ความสวาง - โมดูลสวนขยายคีย x โดยที่ x คือหมายเลขของโมดูลสวนขยายคีย

ขั้นตอน 3

กดปุมขวาบนแปนลูกศรเพื่อเพิ่มความสวาง กดปุมซายบนแปนลูกศรเพื่อลดความสวาง

ขั้นตอน 4

กด บันทึก

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

หมายเหตุ ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและ

รูปลักษณของเคส
• ลดความเสียหายเมื่อทําหูโทรศัพทตกหรือหลน
สําหรับหมายเลขชิ้นสวนและขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูแผนขอมูลของรุนโทรศัพท คุณสามารถดูแผนขอมูล
โทรศัพท IP ของ Cisco ซีรีส 8800 ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html คุณสามารถดูแผนขอมูลโทรศัพท IP ของ Cisco ซีรส
ี  7800
ไดที่นี่ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html
เมือ
่ ตองการตรวจสอบวาคุณมีโทรศัพทรน
ุ ใด ใหกด แอปพลิเคชัน
รุน แสดงรุนโทรศัพทของคุณ

และเลือก ขอมูลโทรศัพท ฟลด หมายเลข

ตารางที่ 37: ฝาซิลิโคน

โทรศัพท IP ของ Cisco
โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7821

ฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

หมายเหตุ

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

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
7841

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

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

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

อุปกรณเสริม
ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

โทรศัพท IP ของ Cisco

ฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco

โทรศัพท IP ของ Cisco รุน
8845, 8865 และ 8865NR

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

หมายเหตุ
หมายเหตุ ฝาซิลิโคนไมได

ปกปองโมดูลสวน
ขยายคีย

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

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

ติดตั้งฝาซิลิโคนของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยยืดอายุการใชงานโทรศัพท IP ของ Cisco ของคุณและชวยใหปุมและแปนตัวเลขสะอาดเสมอ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จัดตําแหนงโทรศัพทหันเขาหาคุณ

ขั้นตอน 2

ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร

ขั้นตอน 3

วางฝาบนโทรศัพทโดยใหหูโทรศัพทอยูดานซาย

ขั้นตอน 4

ยึดฝาเขากับมุมโดยรอบและดานขางของโทรศัพทใหแนน ฝาควรใสไดอยางพอดีกบ
ั โทรศัพทโดยไมตอ
 งใชแรง
มาก
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อุปกรณเสริม
ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco

ขั้นตอน 5

วางหูโทรศัพทกลับบนแคร

ติดตั้งฝาหูโทรศัพทของโทรศัพท IP ของ Cisco
ฝาซิลิโคนจะชวยปกปองหูโทรศัพทของคุณจากความเสียหายและชวยลดการแพรกระจายของเชื้อโรค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดหูโทรศัพทออกจากแคร

ขั้นตอน 2

ถอดสายออกจากหูโทรศัพท

ขั้นตอน 3

เลื่อนฝาซิลิโคนครอบเหนือหูโทรศัพทจนกระทั่งสวนหูฟงอยูภายในฝาพอดี

ขั้นตอน 4

ดึงฝาครอบปลายอีกดานหนึ่งของหูโทรศัพท

ขั้นตอน 5

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบคลุมทั้งตัวหูโทรศัพทและไมกีดขวางพอรตของสายเคเบิล

ขั้นตอน 6

เชื่อมตอหูโทรศัพทเขากับโทรศัพทและวางลงที่แคร

ทําความสะอาดฝาซิลิโคน
ทําความสะอาดฝาหากคุณกังวลเกีย
่ วกับฝุน
 และสิง่ สกปรก การทําความสะอาดเปนประจํายังชวยปองกันการแพร
กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค
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อุปกรณเสริม
ทําความสะอาดฝาซิลิโคน

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถอดฝาซิลิโคนออก

ขั้นตอน 2

ทําความสะอาดฝา
หมายเหตุ ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าเพื่อยืดอายุการใชงานและรูปลักษณของเคส

ขั้นตอน 3

เช็ดฝาใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท

ขั้นตอน 4

ใสฝากลับไปที่โทรศัพท
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อุปกรณเสริม
ทําความสะอาดฝาซิลิโคน
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
• ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ, ในหนาที่ 151
• คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด, ในหนาที่ 153
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 159
• เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco, ในหนาที่ 159
• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, ในหนาที่ 159

ขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ไฟฟาดับ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินผานโทรศัพทไดเฉพาะเมือ
่ โทรศัพทมพ
ี ลังงานไฟฟา ถาไฟฟาดับ บริการหรือ
บริการติดตอฉุกเฉินจะไมทํางานจนกวาไฟฟาจะกลับมาใชงานไดตามปกติ ถามีเหตุไฟฟาดับ คุณอาจตองรี
เซ็ตหรือกําหนดคาอุปกรณใหมกอนที่จะใชบริการหรือการโทรรับบริการฉุกเฉินได

โดเมนการควบคุม
ความถีว
่ ท
ิ ยุ (RF) สําหรับโทรศัพทนม
้ี ก
ี ารกําหนดคาสําหรับโดเมนการควบคุมทีเ่ จาะจง ถาคุณใชโทรศัพทนน
้ี อก
โดเมนการควบคุม โทรศัพทจะไมทํางานอยางถูกตอง และคุณอาจละเมิดระเบียบขอบังคับทองถิ่น

สภาพแวดลอมในการดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑนไ
้ี มใชอป
ุ กรณทางการแพทย และใชชว
 งความถีซ
่ ง่ึ ไมมใ
ี บอนุญาตและเสีย
่ งตอการรบกวนจากอุปกรณ
อื่น

อุปกรณภายนอก
เราขอแนะนําใหใชอุปกรณภายนอกที่มีคุณภาพดีและมีการปองกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) และความถี่เสียง
(AF) ที่ไมพึงประสงค อุปกรณภายนอกรวมถึงชุดหูฟง สายเคเบิล และขั้วตอ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณเหลานี้และระยะหางกับอุปกรณอื่น เชน โทรศัพทมือถือหรือวิทยุสื่อสาร อาจยังคง
มีสัญญาณรบกวนเสียงเกิดขึ้นได ในกรณีเหลานี้ เราขอแนะนําใหคุณดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• เคลื่อนยายอุปกรณภายนอกออกหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF
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การทํางานของ Bluetooth Wireless Headset

• เดินสายของอุปกรณภายนอกใหหางจากแหลงที่มาของสัญญาณ RF หรือ AF
• ใชสายเคเบิลหุมฉนวนสําหรับอุปกรณภายนอก หรือใชสายเคเบิลที่มีการหุมฉนวนหรือขั้วตอที่ดียิ่งขึ้น
• ลดความยาวของสายเคเบิลอุปกรณภายนอก
• ใชปลอกแมเหล็กหรืออุปกรณอื่นๆ บนสายเคเบิลสําหรับอุปกรณภายนอก
Cisco ไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณภายนอก สายเคเบิล และขั้วตอ

ขอควรระวัง

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

การทํางานของ Bluetooth Wireless Headset
โทรศัพท IP ของ Cisco สนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth คลาส 2 เมื่อหูฟงสนับสนุน Bluetooth Bluetooth ชวยให
สามารถเชื่อมตอแบบไรสายโดยมีแบนดวิธตํ่าภายในชวง 30 ฟุต (10 เมตร) ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยูในระยะ 3
ถึง 6 ฟุต (1 ถึง 2 เมตร) คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไดถึงหาชุด แตระบบจะใชชุดสุดทายที่เชื่อมตอเปนคาเริ่ม
ตน
เนือ
่ งจากมีโอกาสทีจ
่ ะเกิดสัญญาณรบกวน เราขอแนะนําใหคณ
ุ เคลือ
่ นยายอุปกรณ 802.11b/g, อุปกรณ Bluetooth,
เตาไมโครเวฟ, วัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญออกหางจากหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย Bluetooth ไมตองอยูในแนวที่สามารถมองเห็นโทรศัพทได อยางไรก็ตาม สิ่งกีดขวางบางอยาง
เชน ผนังหรือประตู และการรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจมีผลกับการเชื่อมตอ

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

การทํางานของโทรศัพทขณะที่เครือขายมีการใชงานสูง
อะไรก็ตามทีล
่ ดประสิทธิภาพของเครือขายอาจมีผลกับคุณภาพเสียงและวิดโี อของโทรศัพท และในบางกรณีอาจ
ทําใหสายหลุด ที่มาของการลดประสิทธิภาพของเครือขายอาจรวมถึง แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมตอไปนี:้
• งานการดูแลระบบ เชน การสแกนพอรตภายในหรือการสแกนดานความปลอดภัย
• การโจมตีที่เกิดขึ้นบนเครือขายของคุณ เชน การโจมตีเพื่อปฏิเสธการใหบริการ

คําเตือน UL
สาย LAN/อีเทอรเน็ต หรือสายอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับอุปกรณไมควรขยายยาวออกนอกอาคาร
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EnergyStar

EnergyStar

โทรศัพทตอไปนี้มีใบรับรอง EnergyStar:
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR
โทรศัพทรุนใดๆ ที่ไมไดอยูในรายการขางตนไมไดรับการรับรอง

ฉลากผลิตภัณฑ
ฉลากผลิตภัณฑอยูที่ดานลางของอุปกรณ

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด
คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE ตอไปนี้ติดอยูกับอุปกรณและบรรจุภัณฑ

คําแถลงเกี่ยวกับการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุสําหรับสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ไดรับการประเมินและพบวาสอดคลองกับขอกําหนด EU EMF Directive 2014/53/EU
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับสหรัฐอเมริกา

คําแถลงขอกําหนดสําหรับสหรัฐอเมริกา
อุปกรณวิทยุ Part 15
ขอควรระวัง

อุปกรณวท
ิ ยุตามสวนที่ 15 ทํางานในลักษณะทีไ
่ มมก
ี ารรบกวนโดยทีอ
่ ป
ุ กรณอน
่ื ทํางานทีค
่ วามถีน
่ ้ี การเปลีย
่ นแปลง
หรือการปรับเปลีย
่ นใดๆ ตอผลิตภัณฑทไ
่ี มไดรบ
ั การอนุมต
ั อ
ิ ยางชัดแจงจาก Cisco รวมถึงการใชเสาอากาศทีไ
่ ม
ใชของ Cisco อาจทําใหสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้เปนโมฆะ

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับแคนาดา
อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของใบอนุญาต Industry Canada ยกเวนมาตรฐาน RSS การใชงานจะตองเปน
ไปตามเงื่อนไขสองขอ: (1) อุปกรณนี้จะตองไมทําใหเกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณนี้ตองยอมรับการ
รบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนทีอ
่ าจทําใหเกิดการทํางานทีไ
่ มพงึ ประสงค อาจไมมค
ี วามเปนสวนตัวในการสือ
่ สาร
เมื่อใชโทรศัพทนี้
ผลิตภัณฑนต
้ี รงตามขอมูลจําเพาะดานเทคนิคของ Innovation, Science and Economic Development ของแคนาดา
ที่เกี่ยวของ
Avis de Conformité Canadien
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.
Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

คําชี้แจงการไดรับ RF ของแคนาดา
อุปกรณนี้ตรงตามขอจํากัดที่อางอิงโดย ISED RSS-102 R5 เกี่ยวกับการแผคลื่นวิทยุ
อุปกรณของคุณมีตว
ั สงและตัวรับสัญญาณวิทยุ โดยถูกออกแบบมาเพือ
่ ไมใหเกินขอจํากัดสําหรับประชาชนทัว
่ ไป
(ไมมีการควบคุม) สําหรับการแผคลื่นวิทยุ (สนามแมเหล็กไฟฟาคลื่นความถี่วิทยุ) ตามที่อางอิงใน RSS-102 ซึ่ง
อางถึง Canada Safety Code 6 และมีคาความปลอดภัยที่สําคัญที่ออกแบบมาเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัย
สําหรับทุกคน ไมวาอายุเทาใดหรือสุขภาพเปนอยางไร
ดังนั้นระบบจึงไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานโดยไมใหผูใชตองสัมผัสกับเสาอากาศ ขอแนะนําใหตั้งระบบ
ในตําแหนงทีเ่ สาอากาศยังอยูห
 า งจากผูใ
 ชในระยะทีร
่ ะบุไวในแนวทางขอบังคับเปนอยางนอย ซึง่ แนวทางเหลา
นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมตอผูใชหรือผูปฏิบัติงาน
อุปกรณไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในสวนของกระบวนการรับรองคลื่นวิทยุ
Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne
CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO
Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
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radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.
En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.
Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

คําชี้แจงเกี่ยวกับเรดารพลังงานสูงของแคนาดา
ผูใชควรไดรับแจงใหทราบวาไดมีการจัดสรรเรดารพลังงานสูงใหในฐานะผูใชหลัก (นั่นคือผูใชที่มีลําดับความ
สําคัญ) ในยานความถี่ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดารเหลานี้อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
และ/ หรือความเสียหายตออุปกรณ LE-LAN ได
Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme
utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz
et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับนิวซีแลนด
คําเตือนทั่วไปของ Permit to Connect (PTC)
การให Telepermit สําหรับอุปกรณปลายทางใดๆ มีความหมายเพียงวา Spark NZ ไดยอมรับวาอุปกรณนน
้ั วาเปน
ไปตามเงื่อนไขขั้นตํ่าสําหรับการเชื่อมตอเขากับเครือขายเทานั้น ทั้งนี้ไมไดหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑโดย
Spark NZ หรือใหการรับประกันแตอยางใด นอกจากนี้ การใหใบอนุญาตดังกลาวไมใชการรับประกันวาสิ่งหนึ่ง
สิง่ ใดจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกๆ ดานรวมกับอุปกรณทไ
่ี ดรบ
ั Telepermit อืน
่ ๆ จากผูผ
 ลิตหรือรุน
 อืน
่ และไม
ไดแสดงนัยวาผลิตภัณฑใดสามารถใชงานรวมกับบริการเครือขายทั้งหมดของ Spark NZ ได
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับไตหวัน
คําชี้แจงเกี่ยวกับคําเตือน DGT

ประกาศคําเตือนเกี่ยวกับพลังงานตํ่าและการมองเห็น
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คําแถลงขอกําหนดสําหรับอารเจนตินา
Advertencia
No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

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

หมายเลขหนังสือรับรอง

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

คําแถลงขอกําหนดสําหรับสิงคโปร
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ขอมูลการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับญี่ปุน
การปฏิบัติตาม VCCI สําหรับอุปกรณ Class B

คําชี้แจงในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC
Federal Communications Commission กําหนดใหมีคําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสิ่งตอไปนี:้

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

คําชี้แจง FCC สวนที่ 15.21
การเปลีย
่ นแปลงหรือการปรับเปลีย
่ นทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตโดยหนวยงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามนี้ อาจเปนการ
ยกเลิกสิทธิ์ของผูใชในการใชงานอุปกรณนี้

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

คําชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องรับและอุปกรณดิจิทัล Class B ของ FCC
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณดิจิตอลประเภท B ตามสวนที่ 15 ของ
กฎขอบังคับ FCC ขอจํากัดเหลานีไ
้ ดรบ
ั การออกแบบเพือ
่ ใหการคุม
 ครองทีส
่ มเหตุสมผลเพือ
่ ไมใหเกิดการรบกวน
ที่กอใหเกิดความเสียหายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผพลังงานของคลื่น
ความถี่วิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดการรบกวนอันเปนอันตรายตอการสื่อสาร
ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันใดๆ วาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ
ถาอุปกรณนี้ทําใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกปญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุโดยใชมาตรการใด
มาตรการหนึ่งดังตอไปนี้
• ปรับทิศทางหรือหาตําแหนงใหมใหกับเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ
• เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับแทนที่จะเปนของเครื่องรับ
• ปรึกษาผูคาหรือชางซอมวิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ
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ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑนม
้ี ค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ ารเขารหัสและตองเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ ทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
เกีย
่ วกับการนําเขา สงออก ถายโอน และใช การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของ Cisco มิไดมน
ี ย
ั ถึงอํานาจของ
บุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย และผูใชตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในการใชผลิตภัณฑน้ี คุณยอมรับทีจ
่ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีผล ถาไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที
คุณสามารถดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ี https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

เศรษฐกิจหมุนเวียน Cisco
Cisco ไดนําหลักการออกแบบเชิงหมุนเวียนในผลิตภัณฑโดยการบุกเบิกการใชพลาสติกรีไซเคิลที่ผานการใช
งานจากผูบ
 ริโภคแลว รุน
 ทีแ
่ สดงดานลางนีล
้ ดการใชทรัพยากรธรรมชาติพรอมทัง้ ชวยแกปญ
 หาดวยการนําขยะ
อิเล็กทรอนิกสของตนเองมาใชซํ้า
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8811
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8841
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851 และ โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8851NR
• โทรศัพท IP ของ Cisco รุน 8861
เยี่ยมชมเว็บไซตเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Cisco เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของเรื่องนี:้
• URL ของเว็บไซต: https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html

• คิวอารโคดของเว็บไซต:

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง (EULA) มีอยูที่น:ี่ https://www.cisco.com/go/eula
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การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่น:ี่
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI
-0313-book.pdf
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