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และครอบคลุมพื้นที่ 360 องศาสําหรับหองประชุมขนาดกลางถึงขนาดใหญ และสํานักงานผูบริหาร โทรศัพท
สําหรับการประชุมมีไมโครโฟนไวตอเสียงที่ชวยใหคุณพูดดวยเสียงปกติ และสามารถไดยินอยางชัดเจนจากที่
ระยะหางสูงสุด 10 ฟุต (2.1 ม.)
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โทรศัพทของคุณ
การรองรับคุณสมบัติ

รูปที่ 1: โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832

คุณสามารถเชือ
่ มตอไมโครโฟนขยายแบบมีสายสองตัวเขากับโทรศัพทเพือ
่ ขยายความครอบคลุมในหองประชุม
ที่มีขนาดใหญขึ้น
โทรศัพทยังสนับสนุนชุดเสริมของไมโครโฟนขยายแบบไรสายสองตัว
เวอรชัน โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832NR (ไมใชวิทยุ) ไมสนับสนุน Wi-Fi หรือ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย
โทรศัพทสามารถใชสําหรับหองที่มีขนาด 20 x 20 ฟุต (6.1 x 6.1 ม.) และรองรับคนสูงสุด 10 คน เมื่อคุณเพิ่ม
ไมโครโฟนขยาย ความครอบคลุมจะขยายเปนหองขนาด 20 x 34 ฟุต (6.1 x 10 ม.) และรองรับคนสูงสุด 22 คน
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องฐานสองเครื่องเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในหอง การกําหนดคานี้ตองการชุด Daisy
Chain เสริม และสามารถสนับสนุนไมโครโฟนขยายสองตัว (แบบมีสาย หรือแบบไรสายแบบใดแบบหนึ่ง แตตอง
ไมใชรวมกัน) ถาคุณกําลังใชไมโครโฟนแบบมีสายที่มีชุด Daisy Chain การกําหนดคาจะใหความครอบคลุม
สําหรับหองขนาด 20 x 50 ฟุต (6.1 x 15.2 ม.) และรองรับสูงสุด 38 คน ถาคุณกําลังใชไมโครโฟนไรสายที่มีชุด
Daisy Chain การกําหนดคาจะใหความครอบคลุมสําหรับหองขนาด 20 x 57 ฟุต (6.1 x 17.4 ม.) และรองรับสูงสุด
42 คน

การรองรับคุณสมบัติ
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาปจจุบันของคุณอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัติบางอยาง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สนับสนุน โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใชขอ
 มูลในสวนตอไปนีเ้ พือ
่ ทําความเขาใจวามีอะไรเปลีย
่ นแปลงบางในเอกสาร แตละสวนประกอบ
ดวยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลใหมหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.1(1)

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)

คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

ขยายการโทรดวน

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น, ในหนาที่ 39

ปรับปรุงการแจงเตือนการโทรสําหรับกลุมวนสาย

รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 35

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 14.0(1)
ตารางที่ 1: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

ใหมหรือเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงกลุมวนสาย

รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 49

การปรับปรุงการพักสาย

พักสายดวยการวางพักสาย, ในหนาที่ 37

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)
ตารางที่ 2: ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.8(1)

คุณสมบัติ

เนื้อหาใหมหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

การยายขอมูลโทรศัพท

เปลีย
่ นโทรศัพททม
่ี อ
ี ยูข
 องคุณเปนโทรศัพทเครือ
่ งใหม,
ในหนาที่ 14

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)
ตารางที่ 3: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.7(1)

การแกไข

สวนที่อัพเดต

ปรับปรุงสําหรับการโทรกลุม
 วนสายเมือ
่ มีการแจงเตือน รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ, ในหนาที่ 35
การโทร
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

ในบางสถานการณ ผูใ
 ชทโ่ี ทรออกไปยังหมายเลขทีไ
่ ม
วางจะไดยน
ิ เสียงสัญญาณไมวา งทีร่ วดเร็ว ดวยรุน
 นี้ ผู
ใชไดยินเสียงสัญญาณไมวางตามปกติ
สวนใหม การนําทางในโทรศัพทสําหรับการประชุม,
ในหนาที่ 18, Softkey โทรศัพทสําหรับการประชุม, ใน
หนาที่ 18, ไอคอนโทรศัพท, ในหนาที่ 18 และ ทําความ
สะอาดหนาจอโทรศัพท, ในหนาที่ 20

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)
ไมจําเปนตองอัพเดตคูมือผูใชสําหรับเฟรมแวรรุน 12.6(1)

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3
ตารางที่ 4: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR3

การแกไข

สวนใหมหรือที่อัพเดต

หัวขอใหม

อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 19

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2
ไมจําเปนตองอัพเดตคูมือผูใชสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR2 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
ไมจําเปนตองอัพเดตเฟรมแวรรุน 12.5(1)SR1

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.5(1)
ไมจําเปนตองอัพเดตเฟรมแวรรุน 12.5(1)

ขอมูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงสําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)
ตารางที่ 5: การแกไขคูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สําหรับเฟรมแวรรุน 12.1(1)

การแกไข

สวนใหมหรือที่อัพเดต

การอัพเดตเพื่อสนับสนุน PoE Injector ของ เชื่อมตอกับเครือขาย, ในหนาที่ 5
โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ
Cisco รุน 8832
การสนับสนุนสําหรับไมโครโฟนไรสาย

• โทรศัพทสาํ หรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน
 8832 และ
8832NR ของคุณ, ในหนาที่ 1
• ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20
• ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 9
• จับคูไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 10
• ยกเลิกการจับคูโทรศัพทไรสาย, ในหนาที่ 10
• ติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 10
• ชารจไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 11

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
การตั้งคาโทรศัพท

การแกไข

สวนใหมหรือที่อัพเดต

การสนับสนุนสําหรับ Daisy Chain

• โทรศัพทสาํ หรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน
 8832 และ
8832NR ของคุณ, ในหนาที่ 1
• โหมด Daisy Chain, ในหนาที่ 12

การสนับสนุนสําหรับ Non-PoE Ethernet
เชื่อมตอกับเครือขาย, ในหนาที่ 5
Injector ของโทรศัพทสาํ หรับการประชุมผาน
IP ของ Cisco รุน 8832
การสนับสนุนสําหรับ Wi-Fi

• เชื่อมตอกับเครือขาย, ในหนาที่ 5
• ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi, ในหนาที่ 6
• เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา, ในหนาที่
7

การสนับสนุนการเขาถึงของมือถือและการ
เขาถึงระยะไกลผาน Expressway

การสนับสนุน CMC และ FAC

• เชื่อมตอกับเครือขาย, ในหนาที่ 5
• เชื่อมตอกับ Expressway, ในหนาที่ 8
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ

การตั้งคาโทรศัพท
ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับเครือขาย หากโทรศัพทของคุณยังไมไดรับการตั้งคา
และเชื่อมตอ โปรดติดตั้งผูดูแลระบบของคุณเพื่อขอคําแนะนํา

เชื่อมตอกับเครือขาย
คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย
• การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย—การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายจะใชอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• การปรับใช PoE: เชื่อมตอโทรศัพทกับ PoE Injector ของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ
Cisco รุน 8832 (CP-8832-POE) และเชื่อมตออุปกรณจายไฟกับเครือขายที่มีสายอีเทอรเน็ต
• การปรับใชที่ไมใช PoE: เชื่อมตอโทรศัพทไปยัง Non-PoE Ethernet Injector ของโทรศัพทสําหรับ
การประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 (CP-8832-ETH หรือ CP-8832-ETH-WW) จากนั้น เชื่อมตอ
อุปกรณจายไฟเขากับเครือขายดวยสายอีเทอรเน็ตและเสียบอุปกรณจายไฟเขากับเตาเสียบไฟฟา
• การเชือ
่ มตอไรสาย — โทรศัพทสาํ หรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน
 8832 สามารถเชือ
่ มตอกับ Wireless
Access Point โดยใช Wi-Fi การปรับใชนี้ตองใชแหลงจายไฟ (CP-8832-PWR หรือ CP-8832-PWR-WW)
การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway—หากผูด
 แ
ู ลระบบตัง้ คาการเขาถึงของมือถือและ
การเขาถึงระยะไกลผาน Expressway และคุณเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือขาย โทรศัพทจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร
Expressway

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi

หมายเหตุ

CP-8832-ETH และ CP-8832-PWR สําหรับทวีปอเมริกาเหนือ CP-8832-ETH-WW และ CP-8832-PWR-WW
สําหรับสถานที่ตั้งอื่นๆ
รูปที่ 2: การปรับใช PoE

รูปที่ 3: การปรับใชที่ไมใช PoE

รูปที่ 4: การเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

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

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา

กอนเริ่มตนภารกิจ
ผูดูแลระบบของคุณตองกําหนดการตั้งคาในระบบควบคุมการโทรเพื่อเปดใชการเขาถึง Wi-Fi
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ถาโทรศัพทเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ต ใหถอดสายอีเทอรเน็ต

ขั้นตอน 2

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 3

ไปที่ การตั้งคาผูดูแลระบบ > การตั้งคาเครือขาย > การตั้งคาไคลเอ็นต Wi-Fi

ขั้นตอน 4

ไปที่ ไรสาย และกด เปด

ขั้นตอน 5

กด ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกด คืนคาเดิม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน 6

ไปที่ ชื่อเครือขาย

ขั้นตอน 7

เมื่อโทรศัพทเสร็จสิ้นการสแกน SSID ใหเลือกเครือขายที่จะเขารวม

ขั้นตอน 8

ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ Wi-Fi ของคุณและกด เชื่อมตอ

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่กําหนดไวลวงหนา
คุณสามารถเชื่อมตอ โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 เขากับเครือขายโดยใช Wi-Fi แต
เพื่อความปลอดภัย ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ แต โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน
8832NR ไมสนับสนุน Wi-Fi
ขึ้นอยูกับการกําหนดคาโทรศัพทของคุณ ระบบอาจขอใหคุณลงชื่อเขาใชเมื่อคุณเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi หรือ
เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทของคุณ
คุณไมสามารถยกเลิกหนาตางลงชื่อเขาใช Wi-Fi โดยไมปอนชื่อผูใชและรหัสผานที่ถูกตองได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนขอมูลประจําตัวสําหรับ Wi-Fi เมื่อไดรับแจง

ขั้นตอน 2

เลือก ลงชื่อเขาระบบ

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

ขั้นตอน 1

ใสรหัสการเปดใชงานบนหนาจอการเปดใชงาน

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตอกับ Expressway

ขั้นตอน 2

กด สง

เชื่อมตอกับ Expressway
คุณสามารถใช การเขาถึงของมือถือและการเขาถึงระยะไกลผาน Expressway เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริษัท
เมื่อทํางานนอกสํานักงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

รีเซ็ตโหมดของเซอรวิสผาน การตั้งคา > การตั้งคาผูดูแลระบบ > รีเซ็ตการตั้งคา > โหมดของเซอรวิส

ขั้นตอน 2

กด เลือก เมื่อไดรับขอความแจงใหเปลี่ยนโหมดของเซอรวิส

ขั้นตอน 3

ใสโดเมนเซอรวิสและกด ทําตอ

ขั้นตอน 4

ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

ขั้นตอน 5

เลือก ลงชื่อเขาระบบ

ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบมีสาย
โทรศัพทสนับสนุนชุดเสริมที่มีไมโครโฟนขยายแบบใชสายสองตัว คุณสามารถขยายไมโครโฟนไดสูงสุด 7 ฟุต
(2.13 ม.) จากโทรศัพท เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหวางไมโครโฟนหางจากโทรศัพท 3 ฟุต (0.91 ม.) ถึง 7 ฟุต (2.1
ม.)
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เสียบปลายของสายไมโครโฟนเขากับพอรตที่ดานขางของโทรศัพท

ขั้นตอน 2

ขยายสายไมโครโฟนไปยังตําแหนงที่ตองการ
ภาพตอไปนี้แสดงการติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบมีสาย

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบไรสาย

รูปที่ 5: การติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบมีสาย

หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบมีสาย, ในหนาที่ 20

ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบไรสาย
โทรศัพทสําหรับการประชุมมีตัวเลือกการเชื่อมตอไมโครโฟนขยายแบบไรสายสองตัว

หมายเหตุ

คุณตองใชไมโครโฟนแบบมีสายสองตัว หรือไมโครโฟนไรสายสองตัวกับโทรศัพท แตอยาใชรวมกัน
เมื่อมีการโทรศัพท ไฟ LED บนไมโครโฟนขยายจะสวางเปนสีเขียว เมื่อตองการปดเสียงไมโครโฟนขยาย ให
กดปุม ปดเสียง เมื่อปดเสียงไมโครโฟน LED จะสวางเปนสีแดง เมื่อแบตเตอรี่ในไมโครโฟนเหลือนอย ไฟ LED
แสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบอยางรวดเร็ว
กอนเริ่มตนภารกิจ
เลิกเชือ
่ มตอไมโครโฟนขยายแบบมีสายกอนทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ ไมโครโฟนขยายไรสาย คุณไมสามารถใชไมโครโฟน
ขยายแบบมีสาย และแบบไรสายทั้งสองในเวลาเดียวกัน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

วางแผนยึดโตะบนพื้นผิวโตะในตําแหนงที่คุณตองการวางไมโครโฟน

ขั้นตอน 2

ลอกเทปกาวสองหนาติดที่ดานลางของแผนยึดโตะ วางแผนยึดโตะเพื่อยึดกับพื้นผิวโตะ

ขั้นตอน 3

ติดไมโครโฟนเขากับแผนยึดโตะ แมเหล็กที่ฝงอยูในไมโครโฟนจะยึดไมโครโฟนใหติดแนน
คุณสามารถยายไมโครโฟน และตัวยึดกับโตะที่แนบอยูไปยังตําแหนงอื่นบนพื้นผิวโตะไดตามตองการ ใชความ
ระมัดระวังขณะยายเพื่อปองกันอุปกรณ

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
จับคูไมโครโฟนไรสาย

หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20
ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 9

จับคูไมโครโฟนไรสาย
กอนเริ่มตนภารกิจ
ถอดสายของไมโครโฟนแบบมีสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ > ไมโครโฟน > ไมโครโฟนไรสาย

ขั้นตอน 3

เลือก ไมโครโฟน 1 หรือ ไมโครโฟน 2 และกด จับคู
ถาไมโครโฟนลิงกกับชองสัญญาณเฉพาะอยูแลว หนาจอโทรศัพทจะแสดงวา ไมโครโฟนมีการจับคูแลว

ขั้นตอน 4

กด ปดเสียง

บนไมโครโฟนไรสายจนกระทั่ง LED ของไมโครโฟนกระพริบเปนสีขาว

ถาการจับคูสําเร็จ หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอความแสดงความสําเร็จ
ขั้นตอน 5

(ทางเลือก) กด ยกเลิก เพื่อกลับไปเมนู ไมโครโฟนไรสาย
หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20

ยกเลิกการจับคูโทรศัพทไรสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 2

เลือก การตั้งคาผูดูแลระบบ > ไมโครโฟน > ไมโครโฟนไรสาย

ขั้นตอน 3

เลือก ไมโครโฟน 1 หรือ ไมโครโฟน 2
ถาชองสัญญาณที่เลือกถูกจับคูแลว Softkey ยกเลิกการจับคู จะแสดงบนหนาจอโทรศัพท

ขั้นตอน 4

กด ยกเลิกการจับคู
หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20

ติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย
คุณใชแทนชารจเพื่อชารจแบตเตอรี่ของไมโครโฟนไรสาย

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ชารจไมโครโฟนไรสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ตออะแดปเตอรแปลงไฟของแทนชารจเขากับเตารับไฟฟา

ขั้นตอน 2

ตอปลายดานหนึ่งของสาย USB-C เขากับแทนชารจ และปลายอีกดานเขากับอะแดปเตอรแปลงไฟ
ภาพตอไปนี้แสดงการติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย
รูปที่ 6: การติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย

หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20

ชารจไมโครโฟนไรสาย
กอนเริ่มตนภารกิจ
ติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่
10
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

วางไมโครโฟนในแทนชารจ

ขั้นตอน 2

ถาไฟ LED บนแทนชารจไมติดเปนสีขาว ใหนําไมโครโฟนออก และวางลงในแทนอีกครั้ง
หัวขอที่เกี่ยวของ
ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 20

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
โหมด Daisy Chain

โหมด Daisy Chain
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทสําหรับการประชุมสองเครื่องโดยใช สมารทอะแดปเตอร และสาย USB-C ที่มีอยู
ในชุด Daisy Chain เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมของเสียงในหอง
ในโหมด Daisy Chain ทั้งสองเครื่องจะไดรับกําลังไฟผานสมารทอะแดปเตอรซึ่งเชื่อมตอกับอะแดปเตอรแปลง
ไฟ คุณสามารถใชไมโครโฟนภายนอกหนึ่งตัวตอเครื่อง คุณสามารถใชคูของไมโครโฟนแบบมีสายกับหลายๆ
เครื่อง หรือคูของไมโครโฟนไรสายกับหลายๆ เครื่อง แตตองไมใชไมโครโฟนตางแบบรวมกัน เมื่อเชื่อมตอ
ไมโครโฟนแบบมีสายเขากับเครือ
่ งใดเครือ
่ งหนึง่ โทรศัพทจะยกเลิกการจับคูก
 บ
ั ไมโครโฟนไรสายทีเ่ ชือ
่ มตอกับ
เครือ
่ งนัน
้ เมือ
่ ใดก็ตามทีม
่ ก
ี ารโทรทีใ
่ ชงานอยู ไฟ LED และตัวเลือกเมนูบนหนาจอโทรศัพทของเครือ
่ งทัง้ สองจะ
ถูกซิงโครไนซ

ติดตั้งโทรศัพทสําหรับการประชุมในโหมด Daisy Chain
ชุด daisy chain มี สมารทอะแดปเตอร สายเคเบิล LAN สั้นหนึ่งเสน สายเคเบิล USB-C ที่หนากวาและยาวสอง
เสน และสายเคเบิล USB-C ที่สั้นกวาและบางกวาหนึ่งเสน ในโหมด daisy chain โทรศัพทสําหรับการประชุมจะ
ตองใชพลังงานภายนอกจากเตาเสียบสายไฟฟา คุณตองใช สมารทอะแดปเตอร เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขาดวย
กัน สายเคเบิล USB-C ที่ยาวตอไปยังโทรศัพทและสายที่สั้นกวาตอไปที่อะแดปเตอรจายไฟ โปรดดูภาพตอไปนี้
เมื่อคุณเชื่อมตออะแดปเตอรแปลงไฟและพอรต LAN ไปยัง สมารทอะแดปเตอร
รูปที่ 7: พอรตแหลงจายไฟและพอรต LAN ของสมารทอะแดปเตอร

คุณสามารถใชไมโครโฟนหนึ่งตัวตอเครื่อง

หมายเหตุ

คุณตองใชไมโครโฟนแบบมีสายสองตัว หรือไมโครโฟนไรสายสองตัวกับโทรศัพท แตอยาใชรวมกัน
สายเคเบิล USB-C สําหรับอะแดปเตอรแปลงไฟบางกวาสาย USB-C ที่เชื่อมตอกับโทรศัพท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ตออะแดปเตอรไฟฟาเขากับเตารับไฟฟา

ขั้นตอน 2

เชื่อมตอสาย USB-C ที่สั้นและบางกวาจากอะแดปเตอรแปลงไฟไปยัง สมารทอะแดปเตอร

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ติดตั้งโทรศัพทสําหรับการประชุมในโหมด Daisy Chain

รูปที่ 8: พอรต USB ของสมารทอะแดปเตอรที่เชื่อมตอกับเตาเสียบไฟฟา

ขั้นตอน 3

บังคับ: เชื่อมตอสายอีเทอรเน็ตเขากับ สมารทอะแดปเตอร และพอรต LAN
รูปที่ 9: พอรต LAN ของสมารทอะแดปเตอรที่เชื่อมตอกับพอรต LAN บนเตารับบนผนัง

ขั้นตอน 4

เชื่อมตอโทรศัพทเครื่องแรกเขากับ สมารทอะแดปเตอร โดยใชสายเคเบิล USB-C ที่ยาวกวาและหนากวา

ขั้นตอน 5

เชื่อมตอโทรศัพทเครื่องที่สองเขากับ สมารทอะแดปเตอร โดยใชสายเคเบิล USB-C
ภาพตอไปนี้จะแสดงการติดตั้งโทรศัพทสําหรับการประชุมในโหมด daisy chain

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
เปลี่ยนโทรศัพทที่มีอยูของคุณเปนโทรศัพทเครื่องใหม

รูปที่ 10: การติดตั้งโทรศัพทสําหรับการประชุมในโหมด Daisy Chain

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
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปดโทรศัพทเครื่องเกา

ขั้นตอน 2

เปดโทรศัพทเครื่องใหม

ขั้นตอน 3

หากมีขอความแจง ปอนรหัสเปดใชงานของคุณ

ขั้นตอน 4

เลือก แทนที่โทรศัพทที่มีอยู

ขั้นตอน 5

ปอนหมายเลขภายในหลักของโทรศัพทเครื่องเกา

ขั้นตอน 6

หากโทรศัพทเครื่องเกามี PIN กําหนดไวใหปอน PIN

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
Self Care Portal

ขั้นตอน 7

กด สง

ขั้นตอน 8

ถาคุณมีอุปกรณหลายเครื่อง ใหเลือกอุปกรณที่จะแทนที่จากรายชื่อและกด ดําเนินการตอ

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
ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะบางสวนที่คุณสามารถกําหนดคาดวย Self Care Portal สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารของ Self Care Portal สําหรับระบบควบคุมการโทรของคุณ
ตารางที่ 6: 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
โทรดวน, ในหนาที่ 32
ฝากสาย, ในหนาที่ 38
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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#

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและฮารดแวรของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832

หัวขอที่เกี่ยวของ
สายที่ตองมีรหัสการเรียกเก็บเงินหรือรหัสการอนุมัติ
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท, ในหนาที่ 19

ปุมและฮารดแวรของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ
Cisco รุน 8832
ภาพตอไปนี้แสดงโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
รูปที่ 11: ปุมและคุณลักษณะของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832

ตารางตอไปนี้อธิบายปุมของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
ตารางที่ 7: ปุมของโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832

1

แถบ LED

ระบุสถานะการโทร:
• สีเขียวคงที่—สายที่ใชงานอยู
• สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเขา
• สีเขียวเปนจังหวะ—สายที่พักไว
• สีแดงคงที่—สายที่ปดเสียง

2

พอรตไมโครโฟนขยาย

สายไมโครโฟนขยายแบบมีสายเสียบเขากับพอรต

3

แถบ ปดเสียง

สลับเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน เมือ
่ ปดเสียงไมโครโฟน
ไฟ LED ติดสวางเปนสีแดง

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
การนําทางในโทรศัพทสําหรับการประชุม

4

ปุม Softkey

5

แถบการนําทางและปุม เลือก

เขาใชฟงกชันและบริการ

เลื่อนไปตามเมนู ไฮไลทรายการ และเลือกรายการที่ไฮไลท
6

ปุม ความดัง

ปรับความดังของสปกเกอรโฟน (เมื่อยกหูฟง) และความดังของ
เสียงโทรศัพท (เมื่อวางหูฟง)
เมื่อคุณเปลี่ยนความดัง แถบ LED สวางเปนสีขาวเพื่อแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความดัง

การนําทางในโทรศัพทสําหรับการประชุม
ใชแถบการนําทางเพื่อเลื่อนเมนู ใชปุม เลือก ภายในของแถบการนําทางเพื่อเลือกรายการเมนู

หากรายการเมนูมีหมายเลขดัชนี คุณสามารถปอนหมายเลขดัชนีดวยปุมกดเพื่อเลือกรายการได

Softkey โทรศัพทสําหรับการประชุม
คุณสามารถทํางานกับคุณลักษณะตางๆ ในโทรศัพทดวย Softkey Softkey ซึ่งอยูที่ดานลางของหนาจอ ใหคุณ
เขาใชฟงกชันที่แสดงบนหนาจอดานบน Softkey โดยจะเปลี่ยนการทํางานไปตามสิ่งที่คุณกําลังทําอยูในเวลา
นั้นๆ
Softkey

และ

แสดงวา มีฟงกชัน Softkey เพิ่มเติมใหใชได

ไอคอนโทรศัพท
หนาจอโทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนจํานวนมาก สวนนี้จะแสดงรูปภาพของไอคอนทั่วไป
ไอคอนจะเปนสีหรือเปนโทนสีเทาขึ้นอยูกับหนาจอ

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
อักขระบนแปนกดของโทรศัพท

ลาสุด
ไอคอน

คําอธิบาย
สายเรียกเขา
สายโทรออก
สายที่ไมไดรับ

ไอคอนเครือขาย Wi-Fi
หากโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi คุณจะเห็นไอคอนเหลานี้
ตารางที่ 8: ไอคอนเครือขาย

ไอคอน

คําอธิบาย
Wi-Fi เชื่อมตอกับแถบหลายแถบที่ระบุความแรงของสัญญาณ

ไมมีการเชื่อมตอ Wi-Fi

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 9: อักขระพิเศษบนแปนกด

ปุมของแปนกด

อักขระพิเศษ

หนึ่ง (1)

/ . @ : ; = ? -_ & %

ศูนย (0)

(เวนวรรค) , ! ^ ' " |

เครื่องหมายดอกจัน (*)

+*~`<>

ปอนด (#)

#$£

\(){}[]
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ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท

ทําความสะอาดหนาจอโทรศัพท
กระบวนการ

ถาหนาจอสกปรก ใหเช็ดหนาจอดวยผาแหงที่นุม
ขอควร
ระวัง

หามใชของเหลวหรือผงแปงบนโทรศัพท เนื่องจากจะทําใหองคประกอบของโทรศัพทสกปรกและทํา
งานผิดพลาด

ไมโครโฟนขยายแบบมีสาย
โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สนับสนุนไมโครโฟนขยายแบบมีสายสองตัวที่มีในชุด
เสริม ใชไมโครโฟนขยายในหองขนาดใหญหรือในหองที่มีผูคนแออัด เพื่อใหไดผลดีที่สุด เราขอแนะนําใหวาง
ไมโครโฟนหางจากโทรศัพทในระยะตั้งแต 3 ฟุต (0.91 ม.) ถึง 7 ฟุต (2.1 ม.)
รูปที่ 12: ไมโครโฟนขยายแบบมีสาย

ขณะคุณใชสาย ไฟ LED ของไมโครโฟนขยายใกลๆ ปุม ปดเสียง

สวางเปนสีเขียว

เมื่อปดเสียงไมโครโฟน ไฟ LED เปนสีแดง เมื่อคุณกดปุม ปดเสียง โทรศัพทและไมโครโฟนขยายจะถูกปดเสียง
หัวขอที่เกี่ยวของ
ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบมีสาย, ในหนาที่ 8

ไมโครโฟนขยายแบบไรสาย
โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 สนับสนุนไมโครโฟนขยายไรสาย ที่มาพรอมกับแทน
ชารจในชุดเสริม เมื่อวางไมโครโฟนไรสายบนแทนชารจเพื่อชารจไฟ ไฟ LED บนแทนชารจจะสวางเปนสีขาว
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เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท

รูปที่ 13: ไมโครโฟนไรสาย

รูปที่ 14: ไมโครโฟนไรสายที่ยึดกับแทนชารจ

ขณะโทรดวยโทรศัพทสําหรับการประชุม LED ของไมโครโฟนขยายใกลๆ ปุม ปดเสียง

สวางเปนสีเขียว

เมื่อปดเสียงไมโครโฟน LED จะสวางเปนสีแดง เมื่อคุณกดปุม ปดเสียง โทรศัพทและไมโครโฟนขยายจะถูกปด
เสียง
ถาจับคูโทรศัพทกับไมโครโฟนไรสายไว (เชน ไมโครโฟนไรสาย 1) และคุณเชื่อมตอไมโครโฟนไรสายกับที่
ชารจ การกด Softkey แสดงขอมูลจะแสดงระดับการชารจสําหรับไมโครโฟนตัวนั้น
เมื่อจับคูโทรศัพทกับไมโครโฟนไรสาย และคุณเชื่อมตอไมโครโฟนแบบมีสายเขามา ไมโครโฟนไรสายจะถูก
ยกเลิกการจับคู และจับคูโทรศัพทกับไมโครโฟนแบบมีสายแทน การแจงเตือนปรากฏบนหนาจอโทรศัพทโดย
ระบุวามีการเชื่อมตอกับไมโครโฟนแบบมีสาย
หัวขอที่เกี่ยวของ
ติดตั้งไมโครโฟนขยายแบบไรสาย, ในหนาที่ 9
จับคูไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 10
ยกเลิกการจับคูโทรศัพทไรสาย, ในหนาที่ 10
ติดตั้งแทนชารจไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 10
ชารจไมโครโฟนไรสาย, ในหนาที่ 11

เฟรมแวรและการอัพเกรดโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมาพรอมเฟรมแวรที่ติดตั้งไวแลวและเจาะจงสําหรับระบบควบคุมการโทร
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การเลื่อนการอัพเกรดโทรศัพท

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

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 ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถตัง้ คาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอ
 นทีจ
่ ะปดเครือ
่ ง คุณจะเห็นปุม
 เลือก สวาง
ขึ้นและจะไดรับขอความแจงวาโทรศัพทจะปดในไมชา คุณจะไดรับการแจงเตือนตามชวงเวลาตอไปนี:้
ตัวอยางเชน ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเตือนคุณ 10 นาทีกอนที่จะปดเครื่อง คุณจะไดรับขอความวา
โทรศัพทของคุณถูกปดในไมชาและคุณจะไดรับการแจงเตือนในชวงเวลาดังตอไปนี้
• เสียงเรียกสี่ครั้ง 10 นาทีกอนปดเครื่อง
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เปดโทรศัพทของคุณ

• 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

ความชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับฟงกชันที่ใชไดในโทรศัพท โปรดติดตอผูดูแลระบบ
เว็บไซต Cisco (https://www.cisco.com) มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพทและระบบควบคุมการโทร

คุณสมบัติความชวยเหลือในการเขาถึง
โทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832 มีคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูที่
มองไมเห็น หรือสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น การไดยินและการเคลื่อนไหว เนื่องจากหลายๆ คุณลักษณะ
เหลานี้เปนคุณลักษณะมาตรฐาน ผูใชที่มีความพิการสามารถเขาถึงคุณลักษณะไดโดยไมตองมีการกําหนดคา
พิเศษใดๆ
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
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือผูใชโทรศัพทซึ่งอยูที่น:ี่ http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
Cisco มุงมั่นที่จะออกแบบและมอบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีในการเขาถึงไดเพื่อใหตรงกับความตองการของ
องคกรของคุณ คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco และพันธสัญญาของบริษัทที่มีตอความชวยเหลือใน
การเขาถึงไดที่ URL นี:้ https://www.cisco.com/go/accessibility

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน
โทรศัพทสาํ หรับการประชุมของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานทีไ
่ มตอ
 งมีการ
ตั้งคาหรือตั้งคาเพียงเล็กนอย
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คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

รูปที่ 15: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

ตารางตอไปนีอ
้ ธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูม
 ป
ี ญ
 หาในการไดยน
ิ บนโทรศัพทสาํ หรับ
การประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
ตารางที่ 10: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการไดยิน

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

คําอธิบาย

1

แถบ LED

หนาจอโทรศัพทแสดงสถานะปจจุบน
ั และแถบ LED แสดง:
• สีเขียวคงที่—สายที่ใชงานอยู
• สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเขา
• สีเขียวเปนจังหวะ—สายที่พักไว
• สีแดงคงที่—สายที่ปดเสียง
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คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

คําอธิบาย

2

การแจงเตือนสถานะโทรศัพทดว
 ยภาพ หนาจอโทรศัพทแสดงสถานะปจจุบัน
และสัญญาณขอความที่รอรับ
เมื่อคุณมีขอความ ขอความจะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
โทรศัพทของคุณยังมีสัญญาณเสียงแจงขอความที่รอรับ
ในการเปลีย
่ น voice-message indicator เสียง ใหลงชือ
่ เขา
ใช Self Care Portal และเขาถึงการตั้งคา
message-indicator คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาแตละ
รายการเปนเปดหรือปด
ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาของคุณไดเชน
กัน

3

เสียงกริง่ ระดับเสียง และความดังทีป
่ รับ
ได

• เลือก การตั้งคา > คาความตองการ เพื่อเปลี่ยนแปลง
เสียงกริ่ง
• ปรับระดับความดังของเสียงกริ่งโทรศัพท เมื่อไมได
อยูในสาย กด ความดัง เพื่อเพิ่มหรือลดความดัง
เมื่อคุณปรับความดัง แถบ LED สวางเปนสีขาวเพื่อ
แสดงการเพิ่มหรือการลดความดัง
ผูด
 แ
ู ลระบบสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาของคุณไดเชน
กัน

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานที่ไมตองมีการตั้งคาหรือตั้งคา
เพียงเล็กนอย

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น

รูปที่ 16: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น

ตารางตอไปนีอ
้ ธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูม
 ป
ี ญ
 หาในการมองเห็นบนโทรศัพทสาํ หรับ
การประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
ตารางที่ 11: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการมองเห็น

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึง

1

การแจงเตือน Incoming call ดวยภาพคอนทราสตสงู ใชปุม ปดเสียง เพื่อสลับเปดหรือปด
และเสียงดวยแถบ LED
ไมโครโฟน เมื่อปดเสียงไมโครโฟน แถบ
LED ไฟติดเปนสีแดง เมือ
่ คุณเปดปุม
 ปดเสียง
• แถบ LED อยูเหนือปุม ปดเสียง และหนาจอ
โทรศัพทของคุณสงเสียงเตือนหนึง่ ครัง้ เมือ
่
คุณปดปุม
 ปดเสียง โทรศัพทของคุณสงเสียง
เตือนสองครั้ง

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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คําอธิบาย

โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึง

คําอธิบาย

2

ปุม ปดเสียง

แจงเตือนใหคุณทราบวามี incoming call
LED กะพริบระหวาง incoming call

• ปุมนี้อยูระหวางแถบ LED และหนาจอ

สีแสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:
• สีเขียวคงที่—สายที่ใชงานอยู
• สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเขา
• สีเขียวเปนจังหวะ—สายที่พักไว
• สีแดงคงที่—สายที่ปดเสียง
3

เพือ
่ เขาถึงฟงกชน
ั พิเศษ LCD แสดงฟงกชน
ั

Softkey
• มีสามปุมดานลาง LCD

4

ชุดปุมการนําทาง (รวมถึงแถบการนําทาง และปุม
เลือก)
• ชุดปุมการนําทางอยูทางดานขวาของแปนคีย

ใชแถบการนําทางเพื่อเลื่อนขึ้นและลงใน
LCD โทรศัพท ปุม เลือก อยูตรงกลางแถบ
การนําทาง

5

รูปแบบมาตรฐาน 12 คีย

ใหคุณใชตําแหนงคียที่มีอยูแลวหรือที่
คุนเคย คีย 5 มีตุมเล็กๆ ยื่นออกมา

6

คีย ความดัง

อนุญาตใหคณ
ุ เพิม
่ หรือลดความดังของกริง่
หรือเสียง

• คียนี้อยูทางดานซายของแปนคีย

กดขึน
้ บนปุม
 เลือ
่ นขึน
้ ลงเพือ
่ เพิม
่ ความดัง กด
ลงบนปุมเลื่อนขึ้นลงเพื่อลดความดัง
เมื่อคุณปรับความดัง แถบ LED สวางเปนสี
ขาวเพื่อแสดงการเพิ่มหรือการลดความดัง

คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว
โทรศัพทสาํ หรับการประชุมของคุณมาพรอมกับคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงมาตรฐานทีไ
่ มตอ
 งมีการ
ตั้งคาหรือตั้งคาเพียงเล็กนอย

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

รูปที่ 17: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

ตารางตอไปนี้อธิบายคุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหวบนโทรศัพท
สําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
ตารางที่ 12: คุณลักษณะความชวยเหลือในการเขาถึงสําหรับผูมีปญหาในการเคลื่อนไหว

รายการ

คุณลักษณะความชวยเหลือในการ
เขาถึง

คําอธิบาย

1

แถบ LED

แสดงสถานะโทรศัพทของคุณ:
• สีเขียวคงที่—สายที่ใชงานอยู
• สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเขา
• สีเขียวเปนจังหวะ—สายที่พักไว
• สีแดงคงที่—สายที่ปดเสียง

2

ปุมและฟงกชันที่สัมผัสและมองเห็นได อนุญาตใหคณ
ุ คนหาคียโ ทรศัพทของคุณไดงา ย ตัวอยาง
รวมถึงตุมเล็กๆ ที่ยื่นออกมาบนคีย 5
เชน คีย 5 มีตม
ุ เล็กๆ ยืน
่ ออกมาซึง่ คุณสามารถใชเพือ
่ คน
หาตําแหนงคียอื่นๆ

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
แอปพลิเคชันความชวยเหลือในการเขาถึงของผูผลิตรายอื่น

แอปพลิเคชันความชวยเหลือในการเขาถึงของผูผลิตรายอื่น
Cisco ทํางานอยางใกลชิดกับคูคาเพื่อจัดหาโซลูชันที่ชวยเสริมความสามารถในการเขาถึงและการใชงาน
ผลิตภัณฑและโซลูชน
ั ของ Cisco มีแอปพลิเคชันของผูผ
 ลิตรายอืน
่ เชน การขึน
้ ขอความแบบเรียลไทมบนโทรศัพท
IP ของ Cisco, โทรศัพทแบบขอความสําหรับคนหูหนวก (TDD/TTY), Real Time Text (RTT), การถายทอดการ
ไดยิน/เสียง (HCO/VCO), รหัสของสายเรียกเขาแบบเสียง, ตัวขยายเสียงอินไลนสําหรับหูฟงเพื่อใหเสียงผูโทร
ดังขึ้น, “ไฟแสดงไมวาง”, การแจงเตือนฉุกเฉินดวยภาพเสียง/ภาพผานโทรศัพท IP ของ Cisco (รองรับผูใชที่มีค
วามพิการ) และอื่นๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของผูผลิตรายอื่น โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

การแกไขปญหา
คุณอาจประสบปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณตอไปนี:้
• โทรศัพทของคุณไมสามารถสื่อสารกับระบบควบคุมการโทร
• ระบบควบคุมการโทรมีปญหาในการสื่อสารหรือปญหาภายใน
• โทรศัพทของคุณมีปญหาภายใน
ถาคุณพบปญหา ผูดูแลระบบสามารถชวยคุณแกไขปญหาจากตนเหตุได

คนหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
ผูดูแลระบบของคุณอาจขอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ ขอมูลนี้จะใชระบุโทรศัพทโดยไมซํ้ากัน เพื่อใชใน
การแกไขปญหา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก ขอมูลระบบ

ขั้นตอน 2

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

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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โทรศัพทของคุณ
รายงานปญหาโทรศัพททั้งหมด

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 การตั้งคา > ขอมูลระบบ > รายงานปญหา

ขั้นตอน 3

ใสวันและเวลาที่คุณพบปญหาในฟลดวันที่เกิดปญหา และเวลาที่เกิดปญหา

ขั้นตอน 4

เลือก คําอธิบายปญหา

ขั้นตอน 5

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

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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บทที่

2

สาย
• โทรออก, ในหนาที่ 31
• ตอบรับสาย, ในหนาที่ 34
• ปดเสียงการโทร, ในหนาที่ 36
• พักสาย, ในหนาที่ 36
• ฝากสาย, ในหนาที่ 38
• โอนสาย, ในหนาที่ 39
• การประชุมสายและการประชุม, ในหนาที่ 40
• ขอความเสียง, ในหนาที่ 41

โทรออก
โทรศัพทของคุณจะทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการโทรออกของคุณงายดายยิ่งขึ้น

โทรออก
ใชโทรศัพทของคุณในการโทรเหมือนกับโทรศัพททั่วไป
กระบวนการ

ปอนหมายเลขและกด โทร

โทรออกดวยที่อยูโทรศัพท
บางครั้ง แทนที่จะมีแคหมายเลขโทรศัพทของใครสักคน คุณอาจมีที่อยูโทรศัพทที่ใชในการโทรหาไดดวย
ทีอ
่ ยูเ หลานีอ
้ าจมีลก
ั ษณะคลายทีอ
่ ยูอ
 เี มล เชน username1@example.com หรืออาจประกอบดวยตัวเลข เชน
username2@209.165.200.224

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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สาย
โทรหมายเลขซํ้า

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

กด โทรซํ้า

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดรหัสเพื่อหมุนหมายเลขของคนที่ติดตอบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะใชคุณลักษณะโทร
ดวนในโทรศัพท ใหตง้ั คาโทรดวนใน Self Care Portal Speed-dial code อนุญาตใหคณ
ุ โทรหาหมายเลขจากรหัส
(บางครั้งเรียกวาการโทรอยางยอ)
• ปุมโทรดวน - โทรหาหมายเลขโทรศัพทจากปุมสายที่ตั้งคาไวสําหรับการโทรดวน
• รหัสโทรดวน - โทรหาหมายเลขจากรหัส (บางครั้งเรียกวาการโทรออกดวยหมายเลขยอ)
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 15
หมายเลขโทรดวน, ในหนาที่ 16

การโทรดวนดวยโทรศัพทสําหรับการประชุมของคุณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสโทรดวนใน Self Care Portal
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กดลงบนแถบการนําทางหรือกด รายการโปรด

ขั้นตอน 2

เลือก speed-dial entry และกด โทร
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สาย
โทรออกดวยรหัสโทรดวน

โทรออกดวยรหัสโทรดวน
กอนเริ่มตนภารกิจ
ตั้งคารหัสในเว็บเพจตัวเลือกผูใช
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ปอนรหัสโทรดวนและกด โทรดวน

ขั้นตอน 2

ใส Speed-dial code และกด Abbr dial

รับการแจงเตือนเมื่อผูติดตอสามารถติดตอได
ถาคุณโทรหาบุคคลหนึ่งและสายไมวางหรือไมรับสาย คุณสามารถรับการแจงเตือนดวยเสียงกริ่งพิเศษ และขอ
ความเมื่อบุคคลนั้นติดตอได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โทรกลับ ขณะที่ไดยินเสียงสัญญาณไมวางหรือเสียงสัญญาณกริ่ง

ขั้นตอน 2

กด ออก เพื่อออกจากหนาจอการยืนยัน

ขั้นตอน 3

เมื่อไดยินเสียงกริ่งวาบุคคลนั้นติดตอไดแลวและเห็นขอความ ใหกด โทร เพื่อโทรออกอีกครั้ง

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

สายที่ปลอดภัย
ผูด
 แ
ู ลระบบของคุณสามารถดําเนินการเพือ
่ ปองกันการโทรของคุณจากการรบกวนโดยบุคคลภายนอก ถาไอคอน
ล็อคปรากฏบนโทรศัพทระหวางการโทร แสดงวาการโทรของคุณมีความปลอดภัย ขึ้นอยูกับการกําหนดคา
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สาย
ตอบรับสาย

โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองลงชื่อเขาใชกอนที่จะโทรออก หรือกอนมีเสียงสัญญาณรักษาความปลอดภัยทาง
หูฟงของคุณ

ตอบรับสาย
โทรศัพท Cisco ทํางานเหมือนกับโทรศัพททั่วไป แตเราทําใหการรับสายของคุณงายดายยิ่งขึ้น

รับสาย
กระบวนการ

กด ตอบรับ

การรับสายเรียกซอนบนโทรศัพทสําหรับการประชุมของคุณ
ขณะที่สนทนาในอีกสายหนึ่ง คุณจะทราบวามีสายเรียกซอนเมื่อไดยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งและเห็นขอความบน
หนาจอโทรศัพทสําหรับการประชุม
กระบวนการ

กด ตอบรับ

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

กด ปฏิเสธ

เปดสถานะหามรบกวน
ใชคุณสมบัติหามรบกวน (DND) เพื่อปดเสียงโทรศัพทและไมสนใจการแจงเตือนสายเรียกเขาเมื่อคุณตองการ
ไมใหมีการเบี่ยงเบนความสนใจ
เมื่อคุณเปด DND สายเรียกเขาของคุณจะถูกฝากไปยังหมายเลขอื่น เชน ขอความเสียง หากตั้งคาไว
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สาย
รับสายภายในกลุมวนสายของคุณ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด หามรบกวน เพื่อเปด DND

ขั้นตอน 2

กด ปด DND เมื่อตองการปด DND

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

ดูคิวการโทรในกลุมวนสาย
คุณสามารถใชสถิติคิวเพื่อตรวจสอบสถานะคิวของกลุมวนสาย การแสดงสถานะคิวจะใหขอมูลตอไปนี:้
• หมายเลขโทรศัพทที่ใชโดยกลุมวนสาย
• จํานวนผูโทรในคิวของกลุมวนสายแตละคิว
• เวลารอนานที่สุด
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด สถานะคิว
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สาย
ติดตามการโทรที่นาสงสัย

ขั้นตอน 2

กด ปรับปรุง เพื่อรีเฟรชสถิติ

ขั้นตอน 3

กด ออก

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

กด รายงานผูโทร

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

ขั้นตอน 1

กด ปดเสียง

บนโทรศัพทหรือ ปดเสียง

บนไมโครโฟนขยาย

เมื่อคุณกด ปดเสียง บนไมโครโฟนขยาย โทรศัพทและไมโครโฟนทั้งหมดจะถูกปดเสียง
ขั้นตอน 2

กด ปดเสียง อีกครั้งเพื่อปดใชงาน ปดเสียง

พักสาย
วางพักสาย
คุณสามารถพักสายที่สนทนาอยู และกลับมาสนทนาตอไดเมื่อพรอม
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด พักสาย

ขั้นตอน 2

ในการกลับสูสายที่พักไว ใหกด พูดตอ
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สาย
รับสายที่พักไวนานเกินไป

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

กดปุมสายสีเหลืองที่กะพริบ หรือ ตอบรับ พูดในสายที่พักไวตอ

สลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไว
คุณสามารถสลับระหวางการโทรที่ใชงานและที่พักสายไวไดโดยงาย
กระบวนการ

กด สลับ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว

วางพักสาย
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณในการพักสาย
สายที่ถูกพักไวจะถูกตรวจสอบเครือขายของคุณดังนั้นคุณจะไมลืมเกี่ยวกับสายนั้น ถามีการพักสายไวเปนเวลา
นานเกินไป คุณจะไดยน
ิ เสียงแจงเตือน จากนัน
้ คุณสามารถตอบรับ ปฏิเสธการตอบรับ หรือละเวนสายบนโทรศัพท
เริ่มตนของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดึงสายนั้นจากโทรศัพทเครื่องอื่นตอได
ถาคุณไมรับสายภายในชวงเวลาที่กําหนด ระบบจะสงสายนั้นไปยังขอความเสียง หรือปลายทางอื่นตามที่ผูดูแล
ระบบของคุณตั้งคาไว

พักสายดวยการวางพักสาย
คุณสามารถวางพักสายที่มีสถานะใชงานซึ่งคุณรับสายทางโทรศัพท และจากนั้นใชโทรศัพทอีกเครื่องในระบบ
ควบคุมการโทรเพื่อดึงสาย
คุณสามารถวางพักสายไดเพียงสายเดียวในหมายเลขที่วางพักสาย
ผูดูแลระบบของคุณสามารถตั้งคาการพักสายไดหนึ่งในสองวิธ:ี
• สายทีถ
่ ก
ู พักไวจะแสดงบนหนาจอโทรศัพทของคุณและคุณสามารถกด พูดตอ เพือ
่ รับสายได หมายเลขสาย
สําหรับสายที่ถูกพักไวจะแสดงบนสายของคุณ
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สาย
เรียกสายที่พักดวยการวางพักสาย

• หมายเลขสายสําหรับสายทีถ
่ ก
ู พักไวจะแสดงในหนาตางปอปอัพ สายของคุณจะกลายเปนสายวาง ในกรณี
นี้ คุณโทรออกเพื่อรับสายที่ถูกพักไว
กอนเริ่มตนภารกิจ
การโทรจะตองมีสถานะใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด วางพัก จากนั้นวางหู

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) แจงหมายเลขที่วางพักสายใหกับคนที่ตองรับสายนั้น

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

ปอนหมายเลขที่วางพักสายไวและเรียกสายนั้นกลับมา

ฝากสาย
คุณสามารถฝากสายจากโทรศัพทของคุณไปยังหมายเลขอื่น
คุณสามารถฝากสายไดสองวิธ:ี
• โอนสายทั้งหมด
• ฝากสายในสถานการณพิเศษ เชน เมื่อโทรศัพทไมวางหรือไมมีการตอบรับ
เมื่อมีการฝากสายโทรศัพท คุณจะเห็นไอคอนฝากสายทั้งหมด
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บนหนาจอ

สาย
โอนสาย

กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เมื่อโทรศัพทไมไดใชงาน ใหกด ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขเปาหมายของการฝากสายตามที่ตองการใหหมุนหมายเลขจากโทรศัพทของคุณ หรือเลือกจาก
รายการการโทรลาสุดของคุณ
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 15

โอนสาย
คุณสามารถโอนสายที่กําลังสนทนาไปยังบุคคลอื่น

โอนการโทรไปยังบุคคลอื่น
เมื่อคุณโอนการโทร คุณสามารถอยูในการโทรเริ่มตนจนกวาบุคคลที่โอนใหจะตอบรับ วิธีนี้คุณสามารถสนทนา
แบบสวนตัวกับบุคคลอื่นกอนที่จะออกจากการโทร ถาคุณไมตองการสนทนา ใหโอนสายกอนบุคคลอื่นรับสาย
คุณยังสามารถสลับระหวางผูโทรทั้งสองเพื่อหารือกับแตละคนกอนที่คุณจะออกจากการโทร
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย จากสายที่ไมไดพักสายอยู

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) กด โทรดวน และเลือกหมายเลขโทรดวน
ใชแถบนําทางเพื่อเลื่อนไปมาภายในหนาตางโทรดวน และเพื่อเลือกหมายเลขโทรดวนของคุณ

ขั้นตอน 4

(ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย

ขั้นตอน 5

กด โอนสาย อีกครั้ง

สอบถามกอนที่จะโอนสายใหสมบูรณ
กอนที่จะโอนสาย คุณสามารถสนทนากับบุคคลที่จะโอนสายนั้นไป คุณสามารถสลับการโทรนั้นและการโทรที่
ตองการโอน กอนที่จะดําเนินการโอนสายใหสมบูรณ
กอนเริ่มตนภารกิจ
คุณมีสายที่สนทนาอยูและตองการโอนสาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด โอนสาย
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สาย
การประชุมสายและการประชุม

ขั้นตอน 2

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโอนสาย

ขั้นตอน 3

กด สลับภาพ เพื่อกลับไปยังสายที่พักไว

ขั้นตอน 4

กด โอนสาย อีกครั้งใหการโอนสมบูรณ

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

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร
ขณะที่อยูระหวางการโทร คุณสามารถเพิ่มบุคคลอื่นในการสนทนาของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

จากสายที่ใชงานอยู ใหกด ประชุมสาย

ขั้นตอน 2

ใสหมายเลข

ขั้นตอน 3

(ทางเลือก) รอจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวาปลายสายจะรับสาย

ขั้นตอน 4

กด ประชุมสาย

สลับการโทรกอนที่จะดําเนินการประชุมสายใหสมบูรณ
คุณสามารถสนทนากับบุคคลกอนทีจ
่ ะเพิม
่ บุคคลนัน
้ ในการประชุมสาย และสามารถสลับระหวางสายทีป
่ ระชุมกับ
สายที่คุยกับบุคคลนั้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

โทรหาผูเขารวมประชุมสายคนใหม แตไมเพิ่มบุคคลนั้นในการประชุม
รอจนกระทั่งมีการเชื่อมตอการโทร

ขั้นตอน 2

กด สลับภาพ เพื่อสลับระหวางผูเขารวมและการประชุมสาย
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สาย
ดูและนําผูรวมประชุมสายออก

ดูและนําผูรวมประชุมสายออก
ถาคุณสรางการประชุมสาย คุณสามารถดูรายละเอียดของผูเขารวม 16 รายลาสุดที่เขารวมการประชุม นอกจาก
นี้คุณยังสามารถนําผูเขารวมออก
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

ขณะที่อยูในการประชุมสาย ใหกด รายละเอียด เพื่อดูรายชื่อผูเขารวมประชุม

ขั้นตอน 2

(ทางเลือก) ไฮไลทผูเขารวมและกด เอาออก เพื่อนําผูเขารวมประชุมนั้นออกจากการประชุมสาย

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

หมายเหตุ

ถาโทรศัพทสําหรับการประชุมเปนโทรศัพทที่ใชรวมกันที่ใชในหองประชุม Softkey ขอความ อาจไมแสดง
เมื่อคุณไมอยูโตะทํางาน คุณสามารถโทรเขาระบบขอความเสียงเพื่อเขาถึงขอความเสียงของคุณ ผูดูแลระบบ
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทภายนอกของระบบขอความเสียงแกคุณ

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

ตรวจสอบขอความเสียงใหม
ในการตรวจสอบวาคุณมีขอความเสียงใหมหรือไม จํานวนสายที่ไมไดรับและขอความเสียงถูกแสดงบนหนาจอ
ของคุณ ถามีขอความใหมมากกวา 99 รายการ เครื่องหมายบวก (+) จะปรากฏ
และคุณจะไดยินสัญญาณเสียงที่ลําโพง เมื่อคุณใชการโทรแบบยกหูโทรศัพท สัญญาณเสียงนี้จะทํางานเฉพาะ
สาย ซึ่งคุณจะไดยินเฉพาะเมื่อคุณใชสายที่มีขอความเสียง
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 15

เขาถึงขอความเสียงของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบขอความเสียงปจจุบันของคุณหรือฟงขอความเกาของคุณไดอีกครั้ง
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สาย
เขาถึงขอความเสียงของคุณ

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

ขั้นตอน 1

กด ขอความ

ขั้นตอน 2

ทําตามคําแนะนําเสียง
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บทที่

3

ผูติดตอ
• ไดเร็กทอรีบริษัท, ในหนาที่ 43
• ไดเร็กทอรีสวนบุคคล, ในหนาที่ 43
• Cisco Web Dialer, ในหนาที่ 47

ไดเร็กทอรีบริษัท
คุณสามารถคนหาหมายเลขของเพื่อนรวมงานจากโทรศัพทของคุณเพื่อใหโทรหาไดงาย ผูดูแลระบบเปนผูตั้ง
คาและดูแลไดเร็กทอรีนี้

โทรหาผูติดตอในไดเร็กทอรีบริษัท
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือก ไดเร็กทอรีบริษัท

ขั้นตอน 3

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 4

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 5

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
หัวขอที่เกี่ยวของ
Self Care Portal, ในหนาที่ 15
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ผูติดตอ
ลงชื่อเขาใชและออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคล

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

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล

ขั้นตอน 3

ปอนรหัสผูใชและ PIN จากนั้นกด สง

ขั้นตอน 4

ในการออกจากระบบ ใหเลือก ล็อกเอาต กด เลือก จากนั้นกด ตกลง

เพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล แลวกด สง

ขั้นตอน 4

กด ใหม

ขั้นตอน 5

ใสชื่อ นามสกุล และอาจใสชื่อเลน

ขั้นตอน 6

กด โทรศัพทใสหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้ง access code จากนั้นกด สง

คนหาผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 4

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 5

ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด สง
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ผูติดตอ
โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

โทรหารายชื่อผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก ไดเร็กทอรีสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

เลือกรายการในสมุดที่อยูสวนบุคคลที่ตองการหมุนหมายเลข

ขั้นตอน 5

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

กําหนดรหัสโทรเร็วสําหรับผูติดตอ
รหัสโทรเร็วชวยใหการโทรหาผูติดตอทําไดงายขึ้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล

ขั้นตอน 4

เลือกเกณฑการคนหา

ขั้นตอน 5

ปอนขอมูลเกณฑการคนหาและกด สง

ขั้นตอน 6

เลือกผูติดตอ

ขั้นตอน 7

กด โทรเร็ว

ขั้นตอน 8

เลือกหมายเลขและกด เลือก

ขั้นตอน 9

เลื่อนไปยังดัชนีโทรเร็วที่ยังไมไดระบุ และกด สง

โทรหาผูติดตอดวยรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และเลื่อนไปที่รหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสโทรเร็วที่ตองการและกด โทร

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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ผูติดตอ
แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

แกไขผูติดตอในไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข

ขั้นตอน 5

แกไขขอมูลรายการ

ขั้นตอน 6

กด โทรศัพท เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพท

ขั้นตอน 7

กด อัพเดต

นํารายชื่อผูติดตอออกจากไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก สมุดที่อยูสวนบุคคล และคนหารายการ

ขั้นตอน 4

กด เลือก จากนั้นเลือก แกไข จากนั้น ลบ

ขั้นตอน 5

กด OK เพื่อยืนยันการลบ

ลบรหัสโทรเร็ว
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด ผูติดตอ

ขั้นตอน 2

ลงชื่อเขาใชไดเร็กทอรีสวนบุคคลของคุณ

ขั้นตอน 3

เลือก รายการหมายเลขโทรเร็วสวนตัว และคนหารหัสโทรเร็ว

ขั้นตอน 4

เลือกรหัสที่ตองการและกด เอาออก

ขั้นตอน 5

เลือกดัชนีและกด เอาออก

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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ผูติดตอ
Cisco Web Dialer

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

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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ผูติดตอ
Cisco Web Dialer

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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การโทรลาสุด
• รายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 49
• ดูการโทรลาสุดของคุณ, ในหนาที่ 49
• โทรกลับการโทรลาสุด, ในหนาที่ 50
• ลางรายการการโทรลาสุด, ในหนาที่ 50
• ลบรายการบันทึกการใชสาย , ในหนาที่ 50

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

ดูการโทรลาสุดของคุณ
ตรวจสอบวาใครโทรหาคุณลาสุด
กระบวนการ

เลือก ลาสุด
เมื่อโทรศัพทไมมีการใชงาน คุณสามารถดูรายการการโทรลาสุดไดโดยการกดปุมการนําทางขึ้น

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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การโทรลาสุด
โทรกลับการโทรลาสุด

โทรกลับการโทรลาสุด
คุณสามารถโทรหาคนที่เคยโทรหาคุณกอนหนานี้ไดโดยงาย
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 2

เลือกหมายเลขที่คุณตองการหมุนหมายเลข

ขั้นตอน 3

กด โทร

ลางรายการการโทรลาสุด
คุณสามารถลางขอมูลรายการสายลาสุดบนโทรศัพทของคุณได
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 2

กด ลาง

ขั้นตอน 3

กด ลบ

ลบรายการบันทึกการใชสาย
คุณสามารถแกไขรายการลาสุดเพื่อลบสายหนึ่งออกจากประวัติของคุณ ซึ่งจะรักษาขอมูลการติดตอที่สําคัญไว
เนื่องจากรายการลาสุดเก็บการโทรไดเพียง 150 รายการแรกเทานั้น
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก ลาสุด

ขั้นตอน 2

ไฮไลทรายการบันทึกแตละรายการหรือกลุมการโทรที่ตองการลบ

ขั้นตอน 3

กด ลบ

ขั้นตอน 4

กด ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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การตั้งคา
• เปลี่ยนเสียงกริ่ง, ในหนาที่ 51
• ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท, ในหนาที่ 51
• ปรับความดังระหวางการโทร, ในหนาที่ 52
• ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท, ในหนาที่ 52

เปลี่ยนเสียงกริ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่โทรศัพทใชสําหรับสายเรียกเขา
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

เลือก การตั้งคา > การกําหนดลักษณะ > เสียงกริ่ง

ขั้นตอน 2

เลือกคูสาย

ขั้นตอน 3

เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน เพื่อฟงเสียงตัวอยาง

ขั้นตอน 4

กด ตั้งคา เพื่อใชเสียงกริ่ง

ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท
ถาเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดงั หรือเบาเกินไปเมือ
่ คุณมีสายเรียกเขา คุณสามารถเปลีย
่ นระดับความดังของเสียง
โทรศัพทได การเปลี่ยนความดังของเสียงโทรศัพทไมสงผลตอความดังของการโทรที่คุณไดยินระหวางการโทร
กระบวนการ

กด ความดัง

ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังเมื่อโทรศัพทไมใชงาน

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
51

การตั้งคา
ปรับความดังระหวางการโทร

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

กด ความดัง

ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังขณะที่อยูระหวางการโทร

ภาษาบนหนาจอของโทรศัพท
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงขอความไดหลายภาษา ผูดูแลระบบเปนผูตั้งคาภาษาที่โทรศัพทใช หากคุณ
ตองการเปลี่ยนภาษา โปรดติดตอผูดูแลระบบ

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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แอปพลิเคชัน
• แอปพลิเคชันที่ใชได, ในหนาที่ 53
• ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 53
• สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน, ในหนาที่ 53
• ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู, ในหนาที่ 54

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

ดูแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
คุณสามารถดูวามีแอปพลิเคชันใดที่เปดไวบาง
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

กด ออก

สลับไปที่แอปพลิเคชันที่ใชงาน
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

เลือกแอปพลิเคชันที่กําลังทํางานและกด สลับไปยัง เพื่อเปดและใชแอปพลิเคชันที่เลือกไว

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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แอปพลิเคชัน
ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 4

กด ออก

ปดแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู
กระบวนการ

ขั้นตอน 1

กด การตั้งคา

ขั้นตอน 2

เลือก แอปพลิเคชันที่ใชงานอยู

ขั้นตอน 3

เลือกแอปพลิเคชันที่ใชงานอยู และกด ปดแอปฯ เพื่อปดแอปพลิเคชัน

ขั้นตอน 4

กด ปด จากนั้นกด ออก

คูมือผูใชโทรศัพทสําหรับการประชุมผาน IP ของ Cisco รุน 8832
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
• คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด, ในหนาที่ 55
• ภาพรวมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Cisco, ในหนาที่ 56
• ขอมูลออนไลนที่สําคัญ, ในหนาที่ 57

คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนด
คําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE ตอไปนี้ติดอยูกับอุปกรณและบรรจุภัณฑ

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
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คําชี้แจงในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC

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.

คําชี้แจงในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC
Federal Communications Commission กําหนดใหมีคําชี้แจงการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับสิ่งตอไปนี:้

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

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
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ขอมูลออนไลนที่สําคัญ

คุณสามารถดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระเบียบขอบังคับในการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดท่ี https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm

ขอมูลออนไลนที่สําคัญ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใชปลายทาง (EULA) มีอยูที่น:ี่ https://www.cisco.com/go/eula
การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การปฏิบัติตามขอบังคับและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (RCSI) มีอยูที่น:ี่
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