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โทรศัพทข์องคุณ 
1  แถบ LED

     พอรต์ไมโครโฟนแบบมีสาย

     แถบป ดิเสียง

     ปุ ม่ Softkey

     แถบการน�าทางและปุ ม่ เลือก

     คีย ์ ความดัง

สถานะของแถบ LED 
แถบ LED จะสวา่งเพื่อแสดงสถานะตอ่ไปนี้

 x สีเขียวคงที่—สายทีใ่ช ง้านอยู ่
 x สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเขา้
 x สีเขียวเป น็จังหวะ—สายที่พักไว ้
 x สีแดงคงที่—สายที่ป ดิเสียง

โทรออก 
ปอ้นหมายเลขและกด โทร 

รับสาย 
กด ตอบรับ

พักสาย
1. กด พักสาย 
2. ในการกลับสู ส่ายที่พักไว ้ ใหก้ด พูดตอ่ 

ดูสายลา่สุดของคุณ 
กด ลา่สุด หรือกดปุ ม่น�าทางขึ้น

ดูรายการโปรดของคุณ
กด รายการโปรด หรือกดปุ ม่น�าทางลงเพื่อดูหมายเลขโทรดว่นnของคุณ

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร 
1. จากสายทีใ่ช ง้านอยู ่ ใหก้ด ประชุมสาย
2. ใสห่มายเลข
3. (ตัวเลือก) รอจนกระทั่งไดย้ินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวา่ปลาย

สายจะรับสาย 

4. กด ประชุมสาย
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โอนสายใหค้นอื่น 
1. กด โอนสาย จากสายทีไ่มไ่ดพ้ักสายอยู ่ 
2. ปอ้นหมายเลขโทรศัพทข์องบุคคลอื่น 
3. (ตัวเลือก) รอจนกระทั่งไดย้ินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกวา่ปลาย

สายจะรับสาย
4. กด โอนสาย อีกครั้ง 

ป ดิเสียงการโทร 

1. กด ป ดิเสียง  บนโทรศัพทห์รือ ป ดิเสียง 

 บนไมโครโฟนขยาย  
2. กด ป ดิเสียง อีกครั้งเพื่อป ดิใช ง้าน ป ดิเสียง 

ฟ งัขอ้ความเสียง 
กด ขอ้ความ และท�าตามเสียงแนะน�า 

ฝากสายทั้งหมด 
1. กด ฝากสายท้ังหมด
2. กดหมายเลขที่คุณตอ้งการฝากสาย หรือกด ขอ้ความ
3. เมื่อตอ้งการยกเลิกการฝากสาย ใหก้ด ฝากสาย ป ดิ 

ปรับระดับเสียงในการโทร 
กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเมื่อใช ง้าน
โทรศัพทอ์ยู ่ 

ปรับระดับเสียงกริง่ 
กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงกริ่งเมื่อไม ่
ได ้ใช ง้านโทรศัพท ์ 

เปลีย่นเสียงกริง่ 
1. เลือก การตั้งคา่ > คา่ความตอ้งการ > เสียงกริ่ง 
2. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เลน่ เพื่อฟ งัเสียงตัวอยา่ง 
3. กด ตั้งคา่ เพื่อบันทึกการเลือก 

เปลีย่นความสวา่ง 
1. เลือก การตั้งคา่ > คา่ความตอ้งการ > ความสวา่ง 

2. กดแถบการน�าทาง  ขึ้นเพื่อเพิ่มความสวา่งและกดลง
เพื่อลดความสวา่ง

3. กด บันทึก 

จับคูไ่มโครโฟนไรส้าย 
1. เลือก การตั้งคา่ > การตั้งคา่ผูดู้แลระบบ > ไมโครโฟน > 

ไมโครโฟนไรส้าย 
2. เลือก ไมโครโฟน 1 หรือ ไมโครโฟน 2 และกด จับคู ่

3. กด ป ดิเสียง  บนไมโครโฟนไรส้ายจนกระทั่ง LED ของ
ไมโครโฟนกระพริบเป น็สีขาว 

ยกเลิกการจับคู ่โทรศัพท ์ไรส้าย 
1. เลือก การตั้งคา่ > การตั้งคา่ผูดู้แลระบบ > ไมโครโฟน > 

ไมโครโฟนไรส้าย 
2. เลือก ไมโครโฟน 1 หรือ ไมโครโฟน 2
3. กด ยกเลิกการจับคู ่ บนเครื่องฐาน 

ชารจ์ไมโครโฟนไรส้าย 
1. วางไมโครโฟนในแครส่�าหรับชารจ์
2. ถา้ LED ไมต่ิดเป น็สีขาว น�าไมโครโฟนออก และวางลงในแคร ่ใหม ่

Cisco และโลโก  ้Cisco เป น็เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียน
ของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ่ืนๆ หากตอ้งการ
ดูรายการเคร่ืองหมายการคา้ของa Cisco ให ้ไปที ่URL: www.cisco.com/go/
trademarks เครื่องหมายการคา้ของบุคคลที่สามที่กลา่วถึงในที่นี้เป น็ทรัพยส์ินของผู ้
ที่เป น็เจา้ของ การใชค้�าวา่พันธมิตรไมไ่ดม้ีความหมายถึงความสัมพันธ ์ในฐานะหา้งหุน้
สว่นระหวา่ง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)
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