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โทรศพัทข์องคณุ 

 

1.  ไฟสญัญาณและ (LED) พอรต์ชดุหฟัูง 
2.  ปุ่ มล�าโพง
3.  ปุ่ มซอฟตค์ยี ์ชดุปุ่ มน�าทาง และปุ่ มควบคมุการโทร 
4.  ปุ่ มกด
5.  ปุ่ มดา้นซา้ย

เปิดโทรศพัทข์องคณุ 

กดปุ่ ม เปิดเครือ่ง/วางสาย  คา้งไวจ้นกระทัง่ไฟ LED 

สแีดงสวา่ง 

ปิดโทรศพัทข์องคณุ 
1.  กดปุ่ ม เปิดเครือ่ง/วางสาย  คา้งไว ้4 วนิาที
2.  กด ปิด

โทรออก 
1.  ใสห่มายเลขโทรศพัท์

2.  กด ตอบรบั/สง่  

รับสาย 

กด ตอบรบั หรอื ตอบรบั/สง่  

วางพักสาย 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  กด พกัสาย

ดกูารโทรลา่สดุของคณุ 
1.  เขา้ถงึแอป ลา่สดุ
2.  เลอืก ลา่สดุ
3.  เลอืกสายหรอื รายการลา่สดุท ัง้หมด

โอนสายใหค้นอืน่ 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  กด เพิม่เตมิ  และเลอืก โอนสาย
3.  ป้อนหมายเลขทีจ่ะโทรหรอืเลอืกรายการจากการโทรลา่สดุ
4.  กด โอนสาย

เพิม่บคุคลอืน่ในการโทร 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  กด เพิม่เตมิ  และเลอืก ประชุมสาย
3.  ท�าอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้

•	 กดหมายเลขและรอใหอ้กีฝ่ายรับสาย
•	 เลอืกจากรายการลา่สดุ และรอใหอ้กีฝ่ายรับสาย
•	 เลอืกการโทรทีพั่กไวใ้นสายเดยีวกนั
•	 กดปุ่ มน�าทางดา้นขวา เลอืกสาย จากนัน้เลอืกการโทร

ทีพั่กไวใ้นสายนัน้

4.  กด รวมสาย

ปิดเสยีงของคณุ 
1.  กด ปิดเสยีง   
2.  กด ปิดเสยีง อกีครัง้เพือ่ปิดใชง้าน ปิดเสยีง 

โทรออกดว้ยชดุหฟัูง 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  เลอืกคูส่าย
3.  ใสห่มายเลขโทรศพัท์

4.  กด ตอบรบั/สง่  



Cisco Wireless IP Phone 8821 และ 8821-EX คูม่อืการเริม่ใชง้านฉบบัยอ่

  มถินุายน 2016Copyright © 2016 Cisco Systems, Inc. สงวนลขิสทิธิ์

โทรออกดว้ยล�าโพงของโทรศพัท ์
1.  กด  คา้งไวเ้พือ่เปิดใชง้านล�าโพง 
2.  หมนุหมายเลขโทรศพัท ์

3.  กด ตอบรบั/สง่  เพือ่โทรออก 
4.  กด  คา้งไวอ้กีครัง้เพือ่ปิดโหมดล�าโพง 

เขา้ถงึขอ้ความเสยีงของคณุ 
1.  กดปุ่ ม หนึง่ (1)  คา้งไว ้
2.  ท�าตามค�าแนะน�าเสยีง

ฝากสายจากโทรศพัทข์องคณุ 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  เลอืกคูส่าย
3.  กด เพิม่เตมิ  และเลอืก ฝากสาย
4.  ป้อนหมายเลขทีจ่ะรับสาย หรอืเลอืกจากรายการโทรลา่สดุ

ปิดการฝากสายจากโทรศพัทข์องคณุ 
1.  เขา้ถงึแอป โทรศพัท ์ของคณุ
2.  เลอืกปลายทางการฝากสาย
3.  กด เพิม่เตมิ  และเลอืก ปิดการฝากสาย

ปรับระดบัเสยีงระหวา่งการโทร 
กด ระดบัเสยีง  ขึน้และลงเพือ่ปรับระดบัเสยีงใน

ระหวา่งการโทร 

ปรับระดบัเสยีงกริง่โทรศพัท ์
กด ระดบัเสยีง  ขึน้และลงเพือ่ปรับระดบัเสยีงกริง่

เมือ่มเีสยีงเรยีกเขา้ 

เปลีย่นเสยีงกริง่ 
1.  เขา้ถงึแอป การต ัง้คา่
2.  เลอืก การต ัง้คา่โทรศพัท ์> เสยีง > เสยีงกริง่ 
3.  เลอืกคูส่าย
4.  ไฮไลตเ์สยีงกริง่
5.  เลอืก เลน่ เพือ่ฟังเสยีงกริง่
6.  เลอืก เลอืก เพือ่ใชเ้สยีงกริง่นัน้

ปรับความสวา่งหนา้จอ 
1.  เขา้ถงึแอป การต ัง้คา่
2.  เลอืก การต ัง้คา่โทรศพัท ์> เสยีง > ความสวา่ง 
3.  ใชปุ้่ มลกูศรของชดุปุ่ มน�าทางเพือ่ปรับความสวา่ง
4.  กด บนัทกึ

เปลีย่นขนาดฟอนต ์
1.  เขา้ถงึแอป การต ัง้คา่
2.  เลอืก การต ัง้คา่โทรศพัท ์> จอแสดงผล > ขนาดฟอนต ์
3.  เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ
‑

เปลีย่นแปลงการหมดเวลาของจอแสดงผล 
1.  เขา้ถงึแอป การต ัง้คา่
2.  เลอืก การต ัง้คา่โทรศพัท ์> จอแสดงผล > พกัการท�างาน
3.  เลอืกการตัง้คา่เวลาทีต่อ้งการ

ชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสสลบั 
1.  ตอ่สาย USB เขา้กบัดา้นลา่งของโทรศพัทโ์ดยใหข้าตรงกนั 
2.  ตอ่สาย USB เขา้กบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า
3.  ตอ่อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า

คูม่อืผูใ้ช ้
ดคููม่อืผูใ้ชฉ้บบัเต็มไดท้ี ่http://www.cisco.com/c/en/us/
support/collaboration‑endpoints/unified‑ip‑phone‑8800‑
series/tsd‑products‑support‑translated‑end‑user‑guides‑
list.html
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