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บ ท ท ี ่ 1
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco

• อุปกรณเสริมที่สนับสนุน, ในหนาที่ 1
• คําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ, ในหนาที่ 3
• เอกสารประกอบโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x, ในหนาที่ 3
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 4

อุปกรณเสริมที่สนับสนุน
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมหลายอยางกับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ของคุณ อุปกรณเสริมบาง
อยางเปนผลิตภัณฑ Cisco และอุปกรณเสริมอื่นๆ เปนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไมไดผานการทดสอบสําหรับหูฟงแบบใชสายและ Bluetooth ใน
สถานที่ซึ่งมีอันตราย

หมายเหตุ

สําหรับรายการอุปกรณเสริมCisco ที่สนับสนุน และหมายเลขชิ้นสวนCisco โปรดดูที่ หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณ
เสริม Cisco, ในหนาที่ 26

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับ เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ทําการปรับปรุงตอไปนี้ไปยังเอกสาร

คําอธิบายคุณสมบัติ

สวนตอไปนี้เปนรายการใหมหรือปรับปรุง:

• เคสซิลิโคน, ในหนาที่ 22

• หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่
26

เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821
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คําอธิบายคุณสมบัติ

มีการปรับปรุงสวนตอไปนี:้

• สายคลองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821 และ 8821-EX, ในหนาที่ 24

สายคลองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 และ 8821-EX

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับการสนับสนุนโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX
ทําการปรับปรุงตอไปนี้ไปยังเอกสาร

คําอธิบายคุณสมบัติ

แบตเตอรี,่ ในหนาที่ 5

ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 12

ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 16

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX การ
สนับสนุน

หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย, ในหนาที่ 7

แบตเตอรี,่ ในหนาที่ 5

อัปเดตขอมูลแบตเตอรี่

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(5)SR1
ทําการปรับปรุงตอไปนี้ไปยังเอกสาร

คําอธิบายคุณสมบัติ

แบตเตอรี,่ ในหนาที่ 5การปรับปรุงเล็กนอย

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 11.0(5)
ตารางตอไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในคูมือนี้เพื่อสนับสนุนเฟรมแวรรุน 11.0(5)

เฟรมเวอรรุน 11.0(5) ของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ถูกเลื่อนออกไป คุณสมบัติจากรุนนี้จะมีใหใช
งานในเฟรมแวรรุนหลังจากนั้น

หมายเหตุ

การอัปเดตชื่อคุณสมบัติ

แบตเตอรี,่ ในหนาที่ 5

ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 12

ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 16

หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

ที่ชารจใหมสําหรับ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821
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คําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ
ทําตามคําแนะนําเหลานี้เมื่อใชอุปกรณกับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x:

• ใชเฉพาะท่ีชารจ แบตเตอร่ีและอุปกรณท่ีไดรับการรับรองโดยผูผลิตโทรศัพทเทาน้ันการใชท่ีชารจ แบตเตอร่ี
และอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการรับรองอาจทําใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันโทรศัพทของคุณถือ
เปนโมฆะ

• อยาติดคลิปเขาที่ดานหลังโทรศัพท หรือใสคลิประหวางโทรศัพทกับฝาครอบแบตเตอรี่ เพื่อออาจทําให
แบตเตอรี่เสียหายได

• เมื่อถอดสายไฟของอุปกรณเสริม ใหจับแลวดึงที่ปลั๊ก อยาดึงสายไฟ

• เก็บรักษาอุปกรณเสริมใหหางจากมือเด็ก

• ทําความสะอาดโทรศัพทดวยผาแหงนุม หรือผาเปยกชื้น

• โทรศัพทกันฝุนและนํ้าหกใส แตคุณยังสามารถปองกันโทรศัพทของคุณเพิ่มอีกดวยเคสฝาพับ

โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไมไดผานการทดสอบสําหรับหูฟงแบบใชสายและ Bluetooth ใน
สถานที่ซึ่งมีอันตราย

หมายเหตุ

ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ
ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟงในระดับความดังสูงเปนเวลานานเพื่อปองกันอันตรายตอ
การไดยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟง ใหลดระดับเสียงของลําโพงหูฟงกอนที่คุณจะสวมหูฟง ถาคุณบันทึกใหลดระดับเสียงลง
กอนที่คุณจะถอดหูฟง ระดับเสียงของหูฟงจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟงอีกครั้ง

คํานึงถึงสภาพแวดลอมของคุณ เม่ือคุณใชหูฟง หูฟงอาจปดก้ันเสียงภายนอกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี
ฉุกเฉินหรือในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง อยาใชหูฟงขณะขับรถ อยาวางหูฟงหรือสายหูฟงไวในบริเวณที่ผูคน
หรือสัตวเลี้ยงสามารถสะดุดได คอยดูแลเด็กที่อยูใกลหูฟง หรือหูฟงเสมอ

เอกสารประกอบโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
อางถึงส่ิงพิมพท่ีมีเฉพาะในภาษา รุนโทรศัพท และระบบควบคุมการโทรของคุณ นําทางจากURL เอกสารตอไป
นี:้

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-series-home.html

คูมือการปรับใชงานอยูที่ URL ตอไปนี:้

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-implementation-design-guides-list.html
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ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco
ผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติการเขารหัสและเปนไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับเก่ียว
กับการนําเขา สงออก ถายโอน และใชงาน การสงมอบผลิตภัณฑการเขารหัสของCisco มิไดมีนัยถึงอํานาจของ
บุคคลที่สามในการนําเขา สงออก แจกจาย หรือใชการเขารหัส ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย และผูใชตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในการใชผลิตภัณฑน้ี คุณยอมรับท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีมีผล ถาไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ที่มีผลบังคับ โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ทันที

คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดที่ http://www.bis.doc.gov/
index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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บ ท ท ี ่ 2
อุปกรณเสริมของ Cisco

• แบตเตอรี,่ ในหนาที่ 5
• อะแดปเตอรแปลงไฟ AC สําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 8
• สาย USB, ในหนาที่ 11
• ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 12
• ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 16
• กระเปาหิ้ว, ในหนาที่ 20
• เคสซิลิโคน, ในหนาที่ 22
• อุปกรณเสริมอื่นๆ, ในหนาที่ 24
• หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26
• ขอมูลจําเพาะของที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 28
• ขอมูลจําเพาะของที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 30

แบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณมาพรอมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และคุณสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่สํารองได

คุณสามารถดูคําแนะนําในการใสแบตเตอรี่ไดใน คูมือผูใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-
EX

ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองอาจทําใหเกิดอันตราย และทําให
การรับประกันโทรศัพทของคุณเปนโมฆะ

ขอควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะสามารถใชงานไดดังตอไปนี:้

• เวลาสนทนาสูงสุด 11.5 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับรุนของเฟรมแวรโทรศัพท และที่ชารจ)

ตารางตอไปนี้แสดงความแตกตางของเวลาสนทนาเมื่คุณใช:

• ท่ีชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 4.35 V ใหม

• ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EXและ ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับ
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบเวลาสนทนา

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821-
EX

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821
ใหม

ที่ชารจเดสกท็อปของ
โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และ ที่
ชารจอเนกประสงค
สําหรับโทรศัพท IP ไร
สายของ Cisco รุน 8821
เดิม

เงื่อนไข

9.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมงโทรศัพทท่ีชารจโดยใชท่ี
ชารจกับอะแดปเตอรติด
ผนัง หรือดวย USB

โทรศัพทที่ทํางานดวย
เฟรมแวรรุน 11.0(4)SR3
หรือเกากวา

9.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมงโทรศัพทท่ีชารจโดยใชท่ี
ชารจกับอะแดปเตอรติด
ผนัง หรือดวย USB

โทรศัพทที่ทํางานดวย
เฟรมแวรรุน 11.0(5)หรือ
ใหมกวา

9.5 ชั่วโมง11.5 ชั่วโมง9.5 ชั่วโมงแบตเตอรี่สํารองที่ชารจ
ดวยสล็อตสําหรับชารจ

• มีเวลาสแตนดบายสูงสุด 145 ชั่วโมง

อายุแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก:

• เวลาที่เปดใชงาน— อายุแบตเตอรี่ลดลงเมื่อเปดใชงานโทรศัพท การโทร, ขอความ, การใชแอปพลิเคชัน,
การใช Bluetooth และการดําเนินงานตางๆ เชนการนําทางในเมนูตองใชกําลังไฟ

• โหมดตรวจจับ — โทรศัพทของคุณสามารถตั้งคาเพื่อตรวจจับ access points ไดสามวิธีแตกตางกัน (แบบ
ตอเนื่อง, อัตโนมัต,ิ AP จุดเดียว) ถาโทรศัพทใชโหมดตรวจจับแบบตอเนื่อง หรืออัตโนมัติ โทรศัพทตองใช
กําลังไฟเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดเวลาสนทนาของแบตเตอรี่

อายุการใชงานท่ีคาดการณสําหรับแบตเตอร่ีคือสองป หรือเทากับการชารจประมาณ 500 คร้ัง ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการ
ใชงานโดยเฉล่ีย คุณสามารถตรวจสอบวันท่ีท่ีพิมพบนแบตเตอร่ีเพ่ือคํานวณอายุของแบตเตอร่ี เราขอแนะนําให
คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

ขอควรระวัง

ถาคุณตองการใหมีเวลาสนทนานานขึ้น คุณควรมีแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มสํารองไว

สําหรับขอมูลจําเพาะของแบตเตอรี่ โปรดดูที่ เอกสารขอมูลโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ เอกสาร
ขอมูลโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ที่ http://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26
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หมายเลขระบุแบตเตอรี่เสียหาย
แบตเตอรี่โทรศัพทของคุณอาจแสดงรองรอยความเสียหายได รองรอยความเสียหายไดแก

• บวม

• งอ

• ฝาปดแตกหัก

เราขอแนะนําใหคุณตรวจดูแบตเตอร่ีและชองใสแบตเตอร่ีวามีรองรอยความชํารุดเสียหายหรือไมเม่ือคุณเปล่ียน
แบตเตอรี่ของคุณ

หมายเหตุ

แบตเตอรี่บวม

การระบุตัวตน

• แบตเตอรี่ไมแบนราบไปกับโตะ โดยอาจโยกเมื่อคุณแตะที่มุมแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ที่ใสแลวไมแบนราบในชองใสแบตเตอรี่

• ฝาหลังไมสามารถปดไดสนิท (โดยเฉพาะชวงกลางของฝา)

• แบตเตอรี่ไมหลุดออกจากชองใสแบตเตอรี่เมื่อคุณพยายามจะนําออก คุณอาจคิดวาคุณจําเปนตองแงะ
แบตเตอรี่ออกจากชองใส

อยาพยายามแงะแบตเตอรี่ออกจากชองขอ
ควร
ระวัง

ตัวอยาง

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมจากกนแบตเตอรี่

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมแบบอื่น

ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมในชองใสแบตเตอรี่ ขอใหสังเกตวาแบตเตอรี่ไมราบเรียบไปกับผนังชองใส
ตามขอบรอบนอกของแบตเตอรี่

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ภาพถัดไปจะแสดงแบตเตอรี่ที่บวมกอนเดิมเมื่อใสฝาปด ขอใหสังเกตวากลางของฝาจะโคงขึ้น สลักที่ตรงกลาง
ของฝาปดจะไมสามารถเชื่อมติดไดงายดาย

แบตเตอร่ีอาจบวมตามแนวยาวหรือดานกวางก็ได ซ่ึงทําใหถอดแบตเตอร่ีออกยาก อยาใชเคร่ืองมือใดๆ เพ่ือแงะ
แบตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่โคงงอ

การระบุตัวตน

แบตเตอรี่ไมแบนราบไปกับโตะ โดยอาจโยกเมื่อคุณแตะที่มุมแบตเตอรี่

ตัวอยาง

ฝาปดแตกหักหรือเสียหาย

การระบุตัวตน

ฝาพลาสติกที่ปลายของแบตเตอรี่ไมไดแนบสนิทอยางถูกตอง

ตัวอยาง

อะแดปเตอรแปลงไฟ AC สําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821

อะแดปเตอรแปลงไฟ AC ของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่โทรศัพทได
อยางรวดเร็ว คุณสามารถใชโทรศัพทขณะกําลังชารจแบตเตอรี่ เมื่อคุณสั่งซื้อโทรศัพท ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณสั่งซื้ออะแดปเตอรแปลงไฟสําหรับภูมิภาคของคุณ

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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แบตเตอรี่ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชารจซํ้าโดยใชอะแดปเตอรแปลงไฟ AC

ใช AC power supply สําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ที่ Cisco ระบุเทานั้นขอควรระวัง

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

เตรียมอะแดปเตอรไฟฟา
อะแดปเตอรไฟฟาสําหรับโทรศัพทของคุณเปนแบบกะทัดรัด กอนที่จะใชอะแดปเตอรไฟฟา คุณจะตองกางขา
ของอะแดปเตอรออก หลังจากใชงานแลว คุณสามารถพับขาของอะแดปเตอรได

อะแดปเตอรไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีของคุณอาจตองมีคลิปเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถตออะแดปเตอรเขากับเตารับไฟฟา
ได

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ใชปลายนิ้วงัดขอบของขาและดึงขึ้นจนคลิกเขาที่

ขั้นตอน 2 (ทางเลือก) ติดตั้งคลิปไฟฟาแบบสากล
ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) กอนที่คุณจะปดอะแดปเตอร ใหนําคลิปไฟฟาแบบสากลออก
ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) จับที่กานดานบนของอะแดปเตอรไว และกดขาลงเพื่อปดอะแดปเตอร

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ชารจแบตเตอรี่ดวย AC Power Supply
คุณสามารถชารจโทรศัพทโดยใช AC Power Supply เมื่อคุณใช Power Supply เพื่อชารจโทรศัพท แบตเตอรี่
จะใชเวลาในการชารจจนเต็มถึง 3 ชั่วโมง

หัวตอแบบกวางของสาย USB จะเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชแมเหล็กในการยึดเขาที่ โดยมีขาซึ่งตองจัดให
ตรงกันอยางถูกตอง ถาคุณถือโทรศัพทโดยหันหนาจอเขาหาตัว ไอคอนแบตเตอรี่บนหัวตอจะปรากฏใหเห็น

หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชสาย USB ที่มาพรอมกับโทรศัพท

คุณตองเตรียมอะแดปเตอรไฟฟาเพื่อใชงานตามที่อธิบายใน เตรียมอะแดปเตอรไฟฟา, ในหนาที่ 9

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอสาย USB เขากับดานลางของโทรศัพทโดยใหขาตรงกัน
ขั้นตอน 2 ตอสาย USB เขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 3 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

สาย USB
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB พิเศษ

หัวตอแบบกวางของสายUSB จะเช่ือมตอกับโทรศัพทดวยแมเหล็กในการยึดเขาท่ี โดยมีขาซ่ึงตองจัดใหตรงกัน
อยางถูกตอง ถาคุณถือโทรศัพทโดยหันหนาจอเขาหาตัว ไอคอนแบตเตอรี่บนหัวตอจะปรากฏใหเห็น

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

ชารจแบตเตอรี่ดวยสาย USB และพอรต USB ในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถชารจโทรศัพทของคุณจากคอมพิวเตอร เมื่อคุณใชคอมพิวเตอรเพื่อชารจโทรศัพท แบตเตอรี่จะใช
เวลาในการชารจจนเต็มถึง 6 ชั่วโมง

หัวตอแบบกวางของสาย USB จะเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชแมเหล็กในการยึดเขาที่ โดยมีขาซึ่งตองจัดให
ตรงกันอยางถูกตอง ถาคุณถือโทรศัพทโดยหันหนาจอเขาหาตัว ไอคอนแบตเตอรี่บนหัวตอจะปรากฏใหเห็น

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ตอหัวตอแบบยาวของสาย USB เขากับดานลางของโทรศัพทโดยใหขาตรงกัน
ขั้นตอน 2 ตอปลายอีกดานเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร

ที่ชารจเดสกท็อป
คุณสามารถใช ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 เพื่อชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821 และแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารองของคุณ ท่ีชารจใชไดกับไฟACหรือจากแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารอง
ที่ชารจแลว โดยสามารถยึดเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน ที่ชารจนี้มีปายกํากับ
ที่ดานหลังเพื่อแสดงแรงดันไฟฟาสูงสุด (4.35 V)

คุณสามารถใช ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เพื่อชารจ โทรศัพท IP ไรสาย
ของCisco รุน 8821-EX และแบตเตอร่ีโทรศัพทสํารองของคุณ ท่ีชารจใชไดกับไฟACหรือจากแบตเตอร่ีโทรศัพท
สํารองที่ชารจแลว โดยสามารถยึดเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน ที่ชารจจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับ ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ยกเวนจะแสดงกราฟกของ
โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX และไมมีปายกํากับแสดงแรงดันไฟฟา

ภาพตอไปนี้แสดงที่ชารจพรอมโทรศัพท
รูปที่ 1: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 สามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 และแบตเตอรี่สํารองสําหรับโทรศัพทเครื่องนั้นเทานั้น คุณไมสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco
รุน 8821-EX หรือแบตเตอรี่สํารองใน ที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ขอควรระวัง

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ในเอกสารนี้ คําวา ที่ชารจเดสกท็อป หมายถึงที่ชารจทั้งสองแบบ

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพ่ือชารจโทรศัพทในท่ีชารจเดสกท็อป คุณสามารถ
ปรับที่ชารจใหพอดีกับโทรศัพทได

คุณสามารถใชอะแดปเตอร USB กับอีเทอรเน็ต (ดองเกิล) เพื่อเชื่อมตอที่ชารจเดสกท็อปกับอีเทอรเน็ตสําหรับ
การจัดเตรียมโปรไฟลWi-Fi อัตโนมัติ และเพื่อวัตถุประสงคการลงทะเบียนใบรับรองเทานั้น คุณไมสามารถใช
ดองเกิลเพื่อโทรผานอีเทอรเน็ต สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอรต USB โปรดดูที่ คูมือการดูแลระบบโทรศัพท
IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

หามใชที่ชารจหรือโหมดแฮนดสฟรีในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

สปกเกอรโฟนในตัว

ที่ชารจมีสปกเกอรโฟนที่คุณสามารถใชขณะเสียบโทรศัพทที่แทนรอง ใชปุมปรับความดังโทรศัพทเพื่อควบคุม
ความดังของสปกเกอรโฟน และปุม ปดเสียง บนท่ีชารจเอง เม่ือปดเสียงสปกเกอรโฟนไว ปุม ปดเสียง จะสวางเปน
สีแดง

การบงชี้การชารจโทรศัพท

เม่ือคุณวางโทรศัพทลงในท่ีชารจ โทรศัพทแสดงใหเห็นวากําลังชารจแบตเตอร่ีดวยไฟLED สีแดงท่ีดานบนของ
โทรศัพท ถาโทรศัพทเปดอยูเมื่อคุณวางเขากับที่ชารจ คุณจะเห็นขอความบนหนาจอ ถาโทรศัพทปดอยู หรือแบ
ตเตอรื่ออนมาก คุณจะเห็นไอคอนแสดงบนหนาจอ เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED ของโทรศัพทจะเปนสี
เขียว

การบงชี้การชารจแบตเตอรี่สํารอง

คุณสามารถชารจแบตเตอร่ีสํารองในพอรตสําหรับชารจเพ่ิมเติมท่ีดานหลังของพอรตชารจโทรศัพทหลัก เม่ือคุณ
วางแบตเตอรี่สํารองลงในที่ชารจ ไฟ LED แบตเตอรี่ (ทางดานขวาของโทรศัพท) จะติดสวางเพื่อแสดงสถานะ
การชารจ:

• สีแดง — แบตเตอรี่สํารองกําลังชารจอยู

• สีเขียว — แบตเตอรี่สํารองชารจเต็มแลว

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอมูลจําเพาะของที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 28
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

ตั้งคาที่ชารจเดสกท็อป
วางที่ชารจเดสกท็อปบนพื้นที่ทํางานที่มั่นคง

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับที่ชารจ สายเคเบิลนี้มีปลั๊กที่ปลายดานหนึ่ง และมีหัวตอ USB ที่ปลายอีกดาน

คุณตองใชอะแดปเตอรไฟฟาที่มากับโทรศัพท

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียบปลายดานที่เปนปลั๊กเขากับที่ชารจเดสกท็อป
ขั้นตอน 2 เสียบปลายดานที่เปน USB เขากับอะแดปเตอรไฟฟา และตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

ชารจโทรศัพทของคุณดวยที่ชารจเดสกท็อป
คุณจะบอกไดเมื่อโทรศัพทกําลังชารจในที่ชารจ โดยดูจากไฟ LED ที่สวางเปนสีแดงและขอความหรือไอคอนที่
ปรากฏในหนาจอของโทรศัพท เม่ือแบตเตอร่ีชารจเต็มแลว ไฟ LED จะเปนสีเขียว โทรศัพทของคุณอาจใชเวลา
ชารจถึง 3 ชั่วโมง

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพ่ือชารจโทรศัพทในท่ีชารจเดสกท็อป คุณสามารถ
ปรับที่ชารจใหพอดีกับโทรศัพทได

เม่ือวางโทรศัพทเขากับท่ีชารจ โปรดตรวจสอบวาคุณไดวางใหขาชารจท่ีดานลางของโทรศัพทตรงกับหัวตอใน
ที่ชารจ เมื่อวางโทรศัพทกับที่ชารจอยางถูกตองแลว เครื่องจะเขาที่ดวยแรงแมเหล็ก ถา LED ไมสวางขึ้น แสดง
วาการจัดวางไมตรงกัน

หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) กําหนดใชที่ชารจสําหรับโทรศัพทที่อยูในเคส: หันดานหลังของที่ชารจเขาหาคุณ งอสามนิ้วเขาใน
ชองประมาณ 3/4 ดันเขาดานใน และยกขึ้น ชองควรจะเลื่อนออกมา

คุณอาจตองใชทั้งสองมือเพื่อถอดชองออกในครั้งแรกหมายเหตุ

ขั้นตอน 2 วางโทรศัพทของคุณในสล็อตสําหรับชารจโดยใหหนาจอหันเขาหาตัวคุณถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส ใหกด
โทรศัพทลงในสล็อตสําหรับชารจเพื่อใหแนใจวาโทรศัพทเชื่อมตอกับขั้วสัมผัส

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ตรวจสอบวาไฟ LEDของโทรศัพทสวางเปนสีแดง ถา LED ไมสวางข้ึน ใหนําโทรศัพทออกและใสเขากับท่ีชารจ
ใหม

ถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส โทรศัพทและเคสจะเอียงออกมาเนื่องจากติดเคส

ขั้นตอน 3 เมื่อคุณนําโทรศัพทออกจากที่ชารจ ใหเอียงโทรศัพทไปขางหนาและยกขึ้นเพื่อใหขั้วตอหลุดจากแมเหล็ก

ขั้นตอน 4 (ทางเลือก) เลื่อนชองสําหรับชารจเขาสูที่ชารจ ตรวจสอบใหแนใจวาชองแนบพอดีกับดานหนาและดานบนของ
ที่ชารจ

ชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจเดสกท็อป
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจเดสกท็อป ซึ่งแบตเตอรี่อาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

หามชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมที่มีอันตรายขอควรระวัง

ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ ไฟ LED ของแบตเตอรี่สํารองบนที่ชารจจะสวางเปนสีแดง เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ไฟ LED ของแบตเตอรี่สํารองบนที่ชารจจะสวางเปนสีเขียว

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 จับแบตเตอรี่ใหฉลาก Cisco หันเขาหาตัว และลูกศรบนแบตเตอรี่ชี้ลง
ขั้นตอน 2 ใสแบตเตอรี่สํารองในสล็อตดานหลังของแครใสโทรศัพท และกดลงใหแนน

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ที่ชารจอเนกประสงค
คุณสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ไดสูงสุดหกเครื่อง และแบตเตอรี่สํารองหกกอนไดใน
เวลาเดียวกันดวย ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 ถาโทรศัพทของคุณมี
เคสปองกัน คุณสามารถชารจไดโดยไมตองนําเคสออก ที่ชารจนี้มีปายกํากับที่ดานหลังเพื่อแสดงแรงดันไฟฟา
สูงสุด (4.35 V)

คุณสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ไดสูงสุดหกเครื่อง และแบตเตอรี่สํารองหกกอน
ไดในเวลาเดียวกันดวย ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX ถาโทรศัพท
ของคุณมีเคสปองกัน คุณสามารถชารจไดโดยไมตองนําเคสออก ที่ชารจจะมีลักษณะเชนเดียวกับ ที่ชารจ
อเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 ยกเวนจะแสดงกราฟกของ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EX และไมมีปายกํากับแสดงแรงดันไฟฟา

ภาพตอไปน้ีแสดงท่ีชารจอเนกประสงค โทรศัพทถูกวางในชองสําหรับชารจทางดานซายและขวา และแบตเตอร่ี
สํารองถูกวางอยูตรงกลาง
รูปที่ 2: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

คุณสามารถวางที่ชารจอเนกประสงคบนพื้นผิวที่ทํางานหรือยึดไวกับผนังดวยชุดยึดติดผนังได และสามารถยึด
เพื่อรักษาความปลอดภัยดวยสายล็อคของแล็ปท็อปมาตรฐาน

ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 สามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของCisco
รุน 8821 และแบตเตอรี่สํารองสําหรับโทรศัพทเครื่องนั้นเทานั้น คุณไมสามารถชารจ โทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 8821-EXหรือแบตเตอร่ีสํารองใน ท่ีชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821

ขอควรระวัง

ในเอกสารนี้ คําวา ที่ชารจอเนกประสงค หมายถึงที่ชารจทั้งสองแบบ

ไฟLEDบนโทรศัพทจะแสดงสถานะการชารจ ขณะแบตเตอร่ีกําลังชารจ ไฟLED จะสวางเปนสีแดง เม่ือแบตเตอร่ี
ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะสวางเปนสีเขียว

ไฟ LED ดานขางแบตเตอรี่สํารองแสดงสถานะการชารจ ขณะแบตเตอรี่กําลังชารจ ไฟ LED จะสวางเปนสีแดง
เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะสวางเปนสีเขียว

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ไฟ LED สล็อตแบตเตอรี่อาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อระบุวาชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ถาคุณยายแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มแลวไปที่สล็อตอื่น ไฟ LED อาจเริ่มตนสวางเปนสีแดงกอนที่จะเปลี่ยนเปนสีเขียว

หามใชที่ชารจในสภาพแวดลอมที่อาจมีการระเบิดได

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอมูลจําเพาะของที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 30
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

ตั้งคาที่ชารจอเนกประสงค
แจ็คไฟฟาอยูที่ดานขวาของที่ชารจอเนกประสงค

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เสียบปลายที่เปนแจ็คเขากับที่ชารจอเนกประสงค
ขั้นตอน 2 เสียบปลายอีกดานเขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 3 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา
ขั้นตอน 4 วางที่ชารจอเนกประสงคบนพื้นที่ทํางานที่มั่นคง

ติดตั้งชุดติดตั้งที่ชารจอเนกประสงคกับผนัง
ชุดติดตั้งกับผนังมาพรอมสวนประกอบตอไปนี:้

• โครงยึด

• แพ็คเกจพรอมสกรู 5 ตัวและพุกฝงผนังแบบเจาะไดในตัว 5 ตัว

กอนเริ่มตนภารกิจ

คุณตองใชเครื่องมือตอไปนี:้

• สวานและดอกสวาน 0.25 นิ้ว

• ดินสอ

• เครื่องวัดระดับนํ้า

• ไขควงฟลลิปส #1 และ #2

คุณตองใชสายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 หาตําแหนงสําหรับโครงยึด มุมดานลางขวาของโครงยึดตองหางจากเตารับไฟฟานอยกวา 50 นิ้ว (127 ซม.)
ขั้นตอน 2 ติดตั้งโครงยึดกับผนัง

a) จับโครงยึดไวกับผนัง ดังที่แสดงในภาพ
b) ใชเครื่องวัดระดับนํ้าเพื่อตรวจสอบวาโครงยึดอยูในแนวระนาบ และใชดินสอทําเครื่องหมายรูที่จะใสสกรู
c) ใสพุก โดยใชสวานและดอกสวานเจาะ
d) ขันโครงยึดเขากับผนัง

ขั้นตอน 3 หาชองสําหรับยึดขาในที่ชารจอเนกประสงค
ขั้นตอน 4 จับที่ชารจอเนกประสงคโดยใหชองสําหรับยึดขาอยูดานหนาของขาที่โครงยึด กดที่ชารจอเนกประสงคเขาหา

ผนัง จากนั้นดันที่ชารจอเนกประสงคลง เพื่อใหขานั้นอยูในชองพอดี

นี่คือภาพระยะใกลของชองสําหรับยึดขา

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ขั้นตอน 5 เสียบปลายที่เปนแจ็คเขากับที่ชารจอเนกประสงค
ขั้นตอน 6 เสียบปลายอีกดานเขากับอะแดปเตอรไฟฟา
ขั้นตอน 7 ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

ชารจโทรศัพทของคุณดวยที่ชารจอเนกประสงค
คุณจะบอกไดเม่ือโทรศัพทกําลังชารจในท่ีชารจอเนกประสงค โดยดูจากไฟ LEDของโทรศัพทท่ีสวางเปนสีแดง
เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED จะเปนสีเขียว โทรศัพทของคุณอาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

ถาโทรศัพทของคุณมีเคสปองกัน คุณไมจําเปนตองนําเคสออกเพื่อชารจโทรศัพทในที่ชารจอเนกประสงค คุณ
สามารถปรับที่ชารจอเนกประสงคใหพอดีกับโทรศัพทได

เมื่อวางโทรศัพทเขากับที่ชารจอเนกประสงค โปรดตรวจสอบวาคุณไดวางใหขาชารจที่ดานลางของโทรศัพท
ตรงกับหัวตอในที่ชารจอเนกประสงค ถา LED ไมสวางขึ้น แสดงวาการจัดวางไมตรงกัน

หามชารจโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่มีอันตราย

อยาชารจโทรศัพทหากโทรศัพทเปยกอยู

ขอควรระวัง

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 (ทางเลือก) ปรับท่ีชารจสําหรับโทรศัพทในเคส: เขาถึงชองรูปถวยโดยใชน้ิวมือสามน้ิว มองหาสล็อตภายในชอง
และใชสล็อตนั้นดึงชองรูปถวยออกมา

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ขั้นตอน 2 วางโทรศัพทในสล็อตสําหรับชารจที่วางอยู ถาโทรศัพทของคุณอยูในเคส ใหกดโทรศัพทลงในสล็อตสําหรับ
ชารจเพื่อใหแนใจวาโทรศัพทเชื่อมตอกับขั้วสัมผัส

ตรวจสอบวาไฟ LED ของโทรศัพทสวางเปนสีแดง ถาไฟ LED ไมสวางขึ้น ใหนําโทรศัพทออกและใสเขากับที่
ชารจอเนกประสงคใหม

ขั้นตอน 3 (ทางเลือก) เลื่อนชองสําหรับชารจเขาสูที่ชารจอเนกประสงคและกดชองใหเขาที่เพื่อใหชองนี้พอดีกับสวนบน
ของที่ชารจอเนกประสงค

ชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจอเนกประสงค
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่สํารองดวยที่ชารจอเนกประสงค ซึ่งแบตเตอรี่อาจใชเวลาชารจถึง 3 ชั่วโมง

หามชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมที่มีอันตรายขอควรระวัง

ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ ไฟ LED ขางแบตเตอรี่จะสวางเปนสีแดง เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ไฟ LED ของ
แบตเตอรี่จะสวางเปนสีเขียว

กระบวนการ

ใสแบตเตอรี่ในสล็อตใสแบตเตอรี่สํารอง โดยใหขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วตอของที่ชารจ

ถาไฟ LED ไมสวางขึ้นเปนสีแดง ใหนําแบตเตอรี่ออกและใสเขากับสล็อตแบตเตอรี่อีกครั้ง

กระเปาหิ้ว
คุณสามารถวางโทรศัพทในกระเปาห้ิว เพ่ือใหพกพาโทรศัพทไรสายของคุณไดสะดวกและชวยปองกันโทรศัพท
เมื่อโทรศัพทของคุณอยูในเคส คุณไมจําเปนตองถอดเคสออกเพื่อชารจโทรศัพท

เรามีเคสตอไปนี้พรอมใหบริการ:

• เคสหนังสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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• เคสกันกระแทกสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

คุณสามารถหนีบคลิปติดเข็มขัดสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX หรือคลิปหนีบ
กระเปาสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX กับเคสแบบใดแบบหนึ่ง ภาพตอไปนี้แสดง
คลิปติดเข็มขัดทางดานซาย และคลิปติดกระเปาทางดานขวา

เมื่อคุณซื้อเคส เราจัดเตรียมใหทั้งสองแบบ และคุณสามารถสั่งซื้อคลิปเปลี่ยนได

Cisco ไมใหการรับประกัน สนับสนุน หรือทดสอบเคส หรือฝาครอบของบริษัทอื่น สําหรับโทรศัพทไรสาย 8821
การใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 กับเคสหรือฝาครอบของบริษัทอื่น อาจทําใหการรับประกันเปน
โมฆะ

หมายเหตุ

เคสหนังสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

คุณยังสามารถเลื่อนโทรศัพทเขาในเคสหนังเพื่อปองกันโทรศัพท จากนั้นติดเคสเขากับคลิปติดเข็มขัด หรือคลิ
ปติดกระเปา ปุมตรงดานหลังของเคสจะเชื่อมติดกับคลิป ภาพตอไปนี้แสดงดานหนาและดานหลังของเคสหนัง

คุณยังสามารถติดสายคลองเขากับหวงโลหะดานบนของเคสหนัง

เมื่อโทรศัพทของคุณอยูในเคส คุณไมจําเปนตองถอดเคสออกเพื่อชารจโทรศัพท

เคสกันกระแทกสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

คุณสามารถดันโทรศัพทเขาในเคสกันกระแทกเพื่อปองกันโทรศัพท จากนั้นติดเคสเขากับคลิปติดเข็มขัด หรือค
ลิปติดกระเปา ปุมตรงดานหลังของเคสจะเช่ือมติดกับเคสท่ีติดอยูกับคลิปภาพตอไปน้ีแสดงดานหนาและดานหลัง
ของเคสกันกระแทก

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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เมื่อโทรศัพทของคุณอยูในเคส คุณไมจําเปนตองถอดเคสออกเพื่อชารจโทรศัพท

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

เคสซิลิโคน
คุณสามารถใช เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821เพ่ือปกปองโทรศัพทไรสายของคุณ เคสน้ี
ใชไดกับโทรศัพทไรสายทุกรุน
รูปที่ 3: โทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

เคสมีประโยชนมากมายดังตอไปนี้

• ไมทําใหเกิดอาการแพ

• ชวยปองกันเชื้อโรค

• ทนทานตอการสึกหรอจากแอลกอฮอล 15%, แอลกอฮอล 75%, ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 2.5%, นํ้ามันแร,
สบู, นํ้า, สารฟอกขาว และสบูลางจาน

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ใชสารทําความสะอาดที่มีความเขมขนตํ่าที่สุดเพื่อยืดอายุการใชงาน
และรูปลักษณของเคส

หมายเหตุ

• ลดความเสียหายเมื่อโทรศัพทตก

• ครอบคลุมตัวเครื่องโทรศัพททั้งหมดมากกวาเคสอื่นๆ

เคสมาพรอมกับคลิปหนีบเข็มขัดเสริมที่คุณสามารถเลื่อนติดบนเคส

กรณีนี้ไมจําเปนตองถอดออกเพื่อชารจแบตเตอรี่ในเครื่องชารจหรือmulticharger ของเดสกท็อป คุณถอดชอง
ในเครื่องชารจออกเพื่อวางโทรศัพทและเคสในเครื่องชารจ

หัวขอที่เกี่ยวของ
ที่ชารจเดสกท็อป, ในหนาที่ 12
ที่ชารจอเนกประสงค, ในหนาที่ 16

ติดตั้ง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821
คุณใสโทรศัพทในเคสผานชองเปดหนาจอในเคส ถาคุณตองการถอดเคสออก ใหทําขั้นตอนดานลางยอนกลับ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 เลื่อนสวนลางของโทรศัพทไปยังชองเปดหนาจอจนกระทั่งโทรศัพททั้งเครื่องอยูในเคส

ขั้นตอน 2 ถาชองเปดหนาจอพับขึ้น ใหคลี่ออกจนแบนลง
ขั้นตอน 3 เลื่อนมุมเคสขึ้นทีละมุมเพื่อใหครอบโทรศัพท

ขั้นตอน 4 ถาชองเปดหนาจอพับขึ้น ใหคลี่ออกจนแบนลง
ขั้นตอน 5 (ทางเลือก) หากตองการใหกดฐานของคลิปหนีบเข็มขัดและหนีบคลิปลงบนโพสตที่ดานหลังของเคส

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ทําความสะอาดเคสซิลิโคน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1 ถอดเคสซิลิโคน คุณยอนกลับข้ันตอนใน ติดต้ัง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821, ในหนาท่ี
23

ขั้นตอน 2 ทําความสะอาดเคส
ขั้นตอน 3 เช็ดเคสใหแหงสนิททั้งหมด อยาใสเคสบนโทรศัพทจนกวาจะแหงสนิท
ขั้นตอน 4 ใสเคสโทรศัพทอีกครั้ง ดู ติดตั้ง เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821, ในหนาที่ 23

อุปกรณเสริมอื่นๆ
สายคลองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

คุณสามารถติดสายคลองเขาที่ดานบนของโทรศัพทไรสาย

ภาพตอไปนี้จะแสดงสายคลองเดิม

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ถาตองการใสสายคลองด้ังเดิม สอดหวงของสายรอบแกนท่ีอยูดานหลังของโทรศัพท และเล่ือนสายคลองใหลอด
ผานหวงนั้น

ภาพตอไปนี้จะแสดงวิธีใสสายคลองเสนใหม

ถาตองการใสสายคลองใหม รอยสายคลองผานชองที่โทรศัพทและยึดปลายสายใหแนนในคลิป

ฝาครอบแบตเตอรี่โทรศัพทไรสายของ Cisco รุน 8821 และโทรศัพทไรสายของ Cisco รุน 8821-EX

คุณสามารถเปล่ียนฝาครอบแบตเตอร่ีได หากปะเก็นบนฝาครอบเสียหายถาปะเก็นเสียหายอาจมีฝุนหรือของเหลว
เขาไปในชองแบตเตอร่ี และทําใหโทรศัพทเสียหายได การไมเปล่ียนปะเก็นท่ีแตกจะทําใหการรับประกันโทรศัพท
เปนโมฆะ

ฝาครอบแบตเตอร่ีเจาะจงเฉพาะรุนโทรศัพท คุณตองแนใจวาไดส่ังซ้ือเวอรชันท่ีถูกตองสําหรับโทรศัพทของคุณหมายเหตุ

หัวขอที่เกี่ยวของ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco, ในหนาที่ 26

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม Cisco
คุณสามารถซื้ออุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x ไดจากตัวแทนจําหนายในพื้นที่
หรือตัวแทนบริษัท

ตารางตอไปนี้แสดงหมายเลขชิ้นสวนสําหรับอุปกรณเสริม Cisco สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑที่ http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
datasheet-listing.html

ตารางที่ 2: ชิ้นสวนสํารองและอุปกรณเสริมโทรศัพท

หมายเลขชิ้นสวนชื่อผลิตภัณฑ

CP-BATT-8821=แบตเตอรี่ของ Cisco Wireless 8821 และ 8821-EX

CP-BDOOR-8821=ฝาครอบแบตเตอรี่ของ Cisco Wireless 8821

CP-BDOOR-8821-EX=ฝาครอบแบตเตอรี่ของ Cisco Wireless 8821-EX

CP-PWR-8821-NA=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับอเมริกา
เหนือ

CP-PWR-8821-AR=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับอารเจน
ตินา

CP-PWR-8821-AU=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับ
ออสเตรเลีย

CP-PWR-8821-BZ=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับบราซิล

CP-PWR-8821-CE=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับยุโรป
กลาง

CP-PWR-8821-IND=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับอินเดีย

CP-PWR-8821-KR=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับเกาหลี

CP-PWR-8821-JP=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับญี่ปุน

CP-PWR-8821-SW=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับ
สวิตเซอรแลนด

CP-PWR-8821-UK=แหลงจายไฟโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EX สําหรับสหราช
อาณาจักร

CP-HOLSTER-8821=เคสกันกระแทกสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EXพรอม
คลิปติดเข็มขัดและคลิปติดกระเปา

CP-LCASE-8821=เคสหนังสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821-EXพรอมคลิปติ
ดเข็มขัดและคลิปติดกระเปา

CP-PCLIP-8821=ชุดคลิปติดกระเปาสํารองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821 และ 8821
-EX

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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หมายเลขชิ้นสวนชื่อผลิตภัณฑ

CP-BCLIP-8821=ชุดคลิปติดเข็มขัดสํารองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821
-EX

CP-LANYARD=ชุดสายคลองสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ 8821-EX

CP-SILCASE-8821=เคสซิลิโคนของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821

ตารางที่ 3: ที่ชารจเดสกท็อปและชิ้นสวนอะไหล

หมายเลขชิ้นสวนชื่อ

CP-DSKCH-8821=ที่ชารจเดสกท็อปสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 เทานั้น

CP-DSKCH-8821-EXที่ชารจเดสกท็อปสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX เทานั้น

CP-DSKCH-8821-BUNที่ชารจเดสกท็อปสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 รวมแหลงจายไฟ

CP-DSKCH-8821EX-BNที่ชารจเดสกท็อปสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของCisco รุน 8821-EXพรอมสายไฟ
และแหลงจายไฟ

CP-PWR-DC8821-NA=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับอเมริกาเหนือ

CP-PWR-DC8821-AR=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับอารเจนตินา

CP-PWR-DC8821-AU=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับออสเตรเลีย

CP-PWR-DC8821-BZ=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับบราซิล

CP-PWR-DC8821-CE=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับยุโรปกลาง

CP-PWR-DC8821-IND=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับอินเดีย

CP-PWR-DC8821-KR=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับเกาหลี

CP-PWR-DC8821-JP=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับญี่ปุน

CP-PWR-DC8821-SW=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับสวิตเซอรแลนด

CP-PWR-DC8821-UK=แหลงจายไฟที่ชารจเดสกท็อปของโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 และ
8821-EX สําหรับสหราชอาณาจักร

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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ตารางที่ 4: ที่ชารจอเนกประสงคและชิ้นสวนอะไหล

หมายเลขชิ้นสวนชื่อ

CP-MCHGR-8821-BUNที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 พรอม Power
Cube, อะแดปเตอรแปลงไฟ และสายไฟตามประเทศ

CP-MCHGR-8821EX-BNที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821-EX พรอม
Power Cube, อะแดปเตอรแปลงไฟ และสายไฟตามประเทศ

CP-MCHGR-8821=ที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 เทานั้น

CP-MCHGR-8821-EX=ที่ชารจอเนกประสงค Cisco 8821-EX เทานั้น

CP-MCHGR-8821-
WMK=

ชุดยึดติดผนังของที่ชารจอเนกประสงคสําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน
8821 และ 8821-EX

CP-PWR-CUBE-6=Power Cube ของทุกประเทศ

CP-PWR-CORD-NA=สายไฟ, อเมริกาเหนือ

CP-PWR-CORD-AR=สายไฟ, อารเจนตินา

CP-PWR-CORD-AU=สายไฟ, ออสเตรเลีย

CP-PWR-CORD-BZ=สายไฟ, บราซิล

CP-PWR-CORD-CE=สายไฟ, ยุโรปกลาง

CP-PWR-CORD-IN=สายไฟ, อินเดีย

CP-PWR-CORD-KR=สายไฟ, เกาหลี

CP-PWR-CORD-JP=สายไฟ,ญี่ปุน

CP-PWR-CORD-AP=สายไฟ, เอเชียแปซิฟก

CP-PWR-CORD-SA=สายไฟ, แอฟริกาใต

CP-PWR-CORD-SW=สายไฟ, สวิสเซอรแลนด

CP-PWR-CORD-UK=สายไฟ, สหราชอาณาจักร

ขอมูลจําเพาะของที่ชารจเดสกท็อป
ตารางที่ 5: ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ

คําอธิบายรายการ

3.0 x 7.3 x 4.0 นิ้ว (76 x 185 x 102 มม.)ขนาด

(ส x ก x ย)

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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คําอธิบายรายการ

• ที่ชารจเดสกท็อป: 1.41 ปอนด (641 ก.)

• อะแดปเตอรแปลงไฟ: 0.08 ปอนด (38 ก.)

• นํ้าหนักรวม: 1.49 ปอนด (679 ก.)

นํ้าหนัก

• อินพุต: 100-240V, 0.2A, 50-60 Hz

• เอาตพุต: 5V, 2.0A

• อะแอปเตอร AC (ตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร)

Power supply

10 วัตตการใชพลังงาน

32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C)อุณหภูมิในการใชงาน

-22 ถึง 140°F (-30 ถึง 60°C)อุณหภูมิในการจัดเก็บ

10 ถึง 95% (ไมควบแนน)ความชื้นสัมพัทธ

ความสูงในการตก: 750 มม. (29.5 นิ้ว)ขอมูลจําเพาะสําหรับการ
ตก

0.41 Grms ตั้งแต 3 ถึง 500 Hz ที่มี Spectral Break Point ระดับ 0.0005 G2 / Hz ที่
10 Hz และ 200 Hz และ 5 dB/octave roll off ที่ปลายแตละดาน

การสั่น

-22°F (-30°C) 24 ชั่วโมง; 158°F (70°C) 24 ชั่วโมงเทอรมอลช็อก

• เฉพาะแบตเตอรี:่ 2 – 4 ชั่วโมง

• โทรศัพท: ตั้งคาโดยโทรศัพท

เวลาในการชารจ

ตารางที่ 6: ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามขอกําหนด

คําอธิบายรายการ

• UL 60950-1

• CSA C22.2 No. 60950-1

• EN 60950-1

• IEC 60950-1

• AS/NZS 60950.1

ความปลอดภัย

คูมืออุปกรณเสริมโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco ซีรีส 882x
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คําอธิบายรายการ

• CFR 47 Part 15 Class A

• ICES-003 Class A

• EN 55022 Class A

• CISPR 22 Class A

• VCCI Class A

• AS/NZS CISPR22

• CSPR 24

• EN 55024

• EN 50082-1

• EN 61000-6-1

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-3

• EN 61000-4-4

• EN 61000-4-5

• EN 61000-4-6

• EN 61000-4-11

การเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา (EMC) และการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI)

ขอมูลจําเพาะของที่ชารจอเนกประสงค
ตารางที่ 7: ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ

คําอธิบายรายการ

14.17 x 9.06 x 4.14 นิ้ว (360 x 230 x 105 มม.)ขนาด

(ส x ก x ย)

• ที่ชารจอเนกประสงค: 5.65 ปอนด (2.57 กก.)

• Power supply: 0.77 ปอนด (0.35 กก.)

• ตัวยึดสําหรับติดตั้ง: 1.47 ปอนด (0.67 กก.)

นํ้าหนัก
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คําอธิบายรายการ

• อินพุต: 100-240VAC, 1.2A, 50–60 Hz

• เอาตพุต: 19V, 4.74A

• อะแอปเตอร AC (ตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร)

Power supply

90 วัตตการใชพลังงาน

32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C)อุณหภูมิในการใชงาน

-22 ถึง 140°F (-30 ถึง 60°C)อุณหภูมิในการจัดเก็บ

10 ถึง 95% (ไมควบแนน)ความชื้นสัมพัทธ

ความสูงในการตก: 750 มม. (29.5 นิ้ว)ขอมูลจําเพาะสําหรับการ
ตก

0.41 Grms ตั้งแต 3 ถึง 500 Hz ที่มี Spectral Break Point ระดับ 0.0005 G2 / Hz ที่
10 Hz และ 200 Hz และ 5 dB/octave roll off ที่ปลายแตละดาน

การสั่น

-22°F (-30°C) 24 ชั่วโมง; 158°F (70°C) 24 ชั่วโมงเทอรมอลช็อก

• เฉพาะแบตเตอรี:่ 2 – 4 ชั่วโมง

• โทรศัพท: ตั้งคาโดยโทรศัพท

เวลาในการชารจ

ตารางที่ 8: ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามขอกําหนด

คําอธิบายรายการ

• IEC 60950-1

• EN 60950-1

• UL 60950-1

• CSA C22.2 No. 60950-1

• AS/NZS 60950.1

ความปลอดภัย
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คําอธิบายรายการ

• FCC Parer 15 (CFR 47) Class A

• ICES-003 Class A

• EN 55022 Class A

• CISPR 22 Class A

• AS/NZS CISPR22

• VCCI Class A

• CSPR 24

• EN 55024

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-3

• EN 61000-4-4

• EN 61000-4-5

• EN 61000-4-6

• EN 61000-4-8

• EN 61000-4-11

• EN 61000-6-1

• EN 61000-63

• EN 60601-1-2

การเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา (EMC) และการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI)
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บ ท ท ี ่ 3
อุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น

• ภาพรวมอุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น, ในหนาที่ 33
• หูฟง, ในหนาที่ 33

ภาพรวมอุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทไรสายมีจําหนายโดยบริษัทภายนอก

Cisco ไมไดทดสอบอุปกรณเสริมของบริษัทภายนอก Cisco ขอแนะนําใหคุณทดสอบอุปกรณเสริมในสภาพ
แวดลอมของคุณกอนมอบใหแกผูใช

Cisco ไมใหการรับประกัน สนับสนุน หรือทดสอบเคส หรือฝาครอบของบริษัทอ่ืน สําหรับโทรศัพท IP ไรสายของ
Cisco รุน 882x การใชโทรศัพท IP ไรสายของ Cisco รุน 8821 กับเคสหรือฝาครอบของบริษัทอื่น อาจทําใหการ
รับประกันเปนโมฆะ

หมายเหตุ

หูฟง
โทรศัพทไรสายสนับสนุนการใชหูฟงแบบมีสายของบริษัทภายนอก และหูฟงไรสาย Bluetooth

สําหรับหูฟงแบบใชสาย โทรศัพทตองใชหูฟงหรือเอียรบัดที่มีปลั๊กขนาด 3.5 มม., 3 แถบความถี่ 4 คอนดักเตอร

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอมูลความปลอดภัยของหูฟงที่สําคัญ, ในหนาที่ 3

หูฟงไรสาย Bluetooth
การใชหูฟงไรสาย Bluetooth จะเพิ่มการใชกําลังไฟแบตเตอรี่ในโทรศัพทของคุณ และทําใหเวลาสนทนาลดลง

เพื่อใหหูฟงไรสาย Bluetooth ทํางานได หูฟงไมจําเปนตองอยูในแนวสายตาที่มองเห็นโทรศัพทไดเสมอ แตสิ่ง
กีดขวางเชนผนังหรือประตู ตลอดจนสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจมีผลกับการเชื่อมตอ
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ตัวเลือกหูฟง
สวนของเสียงของหูฟงตองใหเสียงที่ชัดเจนแกคุณ และบุคคลที่คุณกําลังคุยดวย เสียงขึ้นอยูกับความชอบของ
แตละบุคคล และเราไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพของหูฟงทุกชนิดได หูฟงบางรุนบนไซตที่แสดงรายการ
ดานลางมีการรายงานวาใหประสิทธิภาพที่ดีสําหรับโทรศัพท IP ไรสาย

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับหูฟง ไปที่ URL ตอไปนี:้

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

http://en-us.sennheiser.com

เราขอแนะนําใหคุณทดสอบหูฟงในสภาพแวดลอมของคุณเองเพื่อใชพิจารณาหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมหมายเหตุ
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