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หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว 
(ขนาด Legal) เพ่ือผลลัพธที่ดี 
ที่สุด
1  โทรออก
เม่ือตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพท และใสหมายเลข 
หรือ:

 • กดปุมเซสชันที่ไมติดสวาง  (ดานขวา)

 • กดซอฟตคีย โทรใหม 
 • กดปุมชุดหูฟง  หรือ ปุมสปกเกอรโฟน  

(ที่ไมติดสวาง)

เม่ือตองการโทรจากคูสายที่เจาะจง ข้ันแรก ใหกดปุม 
คูสาย  (ดานซาย)

โทรออกจากขอมูลการใชสาย
เม่ือคุณปอนหมายเลขโทรศัพท หมายเลขที่ตรงกัน 
จะแสดงข้ึนจากขอมูลการใชสายของคุณ แตะสองครั้ง 
ที่หมายเลขเพื่อโทรออก หรือเลื่อนไปยังหมายเลขใดๆ 
และกดปุม เลือก ในแปนนําทาง

โทรออกหมายเลขสุดทายซ้ํา
กดซอฟตคีย โทรซ้ํา หากตองการโทรซํ้าจากคูสาย 
ที่เจาะจง ใหฟงสัญญาณโทรออกบนคูสายน้ันกอน

โทรดวน
กดปุมโทรดวน  (ถามี) หรือ ปอนรหัสโทรดวน 
ขณะที่วางหู (ไมมีสัญญาณโทรออก) แลวกดซอฟตคีย 
โทรดวน  

ผูดูแลระบบของคุณสามารถชวยคุณตั้งคาโทรดวนจาก 
เว็บเพจตัวเลือกของผูใชของคุณได

2  วางสาย
เม่ือตองการวางสาย ใหวางหูโทรศัพทลงที่เดิม หรือ

 • กดปุม ตัดสาย  

 • กดซอฟตคีย วางสาย 

 • กดปุมชุดหูฟง หรือปุมสปกเกอรโฟน (ที่ติดสวาง)
3  ตอบรบั
เม่ือตองการตอบรับสายที่ดังข้ึน  ใหยกหูโทรศัพท 
หรือ:

 • กดปุมเซสชันสีเหลืองที่กะพริบ  (ดานขวา)

 • กดซอฟตคีย ตอบรับ 

 • กดปุมชุดหูฟง  หรือ ปุมสปกเกอรโฟน  
(ที่ไมติดสวาง)

 • กดปุม เลือก ในแปนนําทาง

ถามีสายหลายสายดังข้ึน ใหเลื่อนไปยังสายที่คุณ 
ตองการตอบรับ จากน้ันทําขอใดขอหน่ึงขางตน 

หรือกดปุม ตอบรับ  (ถามี) เพื่อตอบรับสายที่  
ดังข้ึนที่เกาที่สุดบนคูสายใดๆ

สายเรียกซอน
ถาคุณไดรับสายที่สองขณะที่สายแรกใชงานอยู 
ปายของเซสชันที่สองจะแสดงข้ึน

เม่ือตองการเชื่อมตอสายที่สอง และพักสายแรก 
โดยอัตโนมัติ ใหกดปุมเซสชันสีเหลืองที่กะพริบ  
(ดานขวา) 

(ถาคุณไมอยูในมุมมอง การโทรทั้งหมด 
คุณอาจจําเปนตองกดปุม การโทรทั้งหมด  
หรือเลือกสายที่ดังข้ึนกอนการตอบรับสาย)
หลายคูสาย
ใหจดจํา“พื้นฐาน”เก่ียวกับหลายคูสายเหลาน้ีไวในใจ:

 • กดปุม การโทรทั้งหมด  เพื่อดูสายเรียกเขา 
ทั้งหมดในทุกคูสาย (สายที่เกาที่สุดกอน) และเพื่อ 
โทรออกจากคูสายหลักของคุณ 
คุณสามารถรักษาโทรศัพทของคุณใหอยูในมุมมอง
การโทรทั้งหมดตลอดเวลาได

 • ถาสายใดสายหน่ึงถูกเลือกแทนที่จะเปน การโทร 
ทั้งหมด โทรศัพทของคุณจะแสดงกิจกรรมสําหรับ 
(และโทรออกจาก) สายที่เลือกเทาน้ัน

 • เม่ือตองการดูวาสายใดถูกเลือกไว ใหมองหา 
ไอคอนสีฟาบนปายคูสาย และหมายเลขภายใน 
ของคูสายในแถบสวนหัว (สายทั้งหมด จะใช 
หมายเลขภายในสายหลักของคุณ)

 • กดปุมคูสาย หรือ การโทรทั้งหมด ไดตลอดเวลา 
เพื่อสลับมุมมอง การกระทําดังกลาวไมมีผลตอ 
สายเรียกเขา

4  โอนสาย 
ใช โอนสาย เพื่อ Redirect สายเรียกเขาที่ดังอยูหรือ 
ที่ใชงานอยูไปยังขอความเสียง หรือไปยังหมายเลข 
โทรศัพทอ่ืน (ที่ตั้งคาไวลวงหนาโดยผูดูแลระบบ 
ของคุณ) คุณตองดึงสายที่พักกลับมากอนที่คุณจะ 
สามารถใช โอนสาย ได

โอนสาย มีผลตอสายที่ถูกไฮไลทเทาน้ัน ถาจําเปน 
ใหเลื่อนไปยังสายน้ันกอนกด โอนสาย 

5  พักสาย
1. กดปุม พักสาย  ไอคอนพักสาย  

จะปรากฏข้ึน และปุมเซสชันจะแสดงไฟกะพริบ 
สีเขียว

2. เม่ือตองการดึงสายที่ถูกไฮไลทกลับมา 
ใหกดปุมที่มีไฟกะพริบสีเขียว  ซอฟตคีย 
พูดตอ หรือปุม เลือก ในแปนนําทาง



6  ปดเสียง
กดปุม ปดเสียง  เพื่อสลับระหวางการปดและเปด 
เสียง เม่ือเปดใชงาน ปดเสียง ปุม ปดเสียง จะมีไฟสีแดง 
ติดสวาง

7  ประชมุสาย
1. จากสายที่เชื่อมตออยู  (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. โทรไปหมายเลขใหม
3. กดปุม ประชุมสาย หรือซอฟตคีย ประชุมสาย 

(กอนหรือหลังจากคูสนทนาตอบรับ)
การประชุมสายจะเริ่มตนและโทรศัพทจะแสดง 
“ประชุมสาย” แทนรหัสของสายเรียกเขา

4. ทําข้ันตอนเหลาน้ีซํ้าเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย
การประชุมสายจะสิ้นสุดลงเม่ือผูรวมประชุมสายทั้งหมด
วางสาย

“การประชุมสายใน”สายที่พักไว
1. จากสายที่เชื่อมตออยู  (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
ประชุมสาย  

2. กดปุมเซสชันที่มีไฟกะพริบสีเขียว  สําหรับ 
สายที่พักไวที่คุณตองการเพิ่ม 
หรือ ถาสายที่พักไวอยูบนคูสายอ่ืน ใหกดซอฟตคีย  
สายที่ใชงานอยู จากน้ันเลือกสายใดสายหน่ึง 
จากรายการ แลวกดซอฟตคีย ประชุมสาย  

ผูรวมประชุมจะถูกเพิ่มเขาในสาย

การประชุมสายจะสิ้นสุดลงเม่ือผูรวมประชุมสายทั้งหมด
วางสาย

ดูและถอดผูรวมประชุมสายออก
ในระหวางการประชุมสาย ใหกดซอฟตคีย 
แสดงรายละเอียด  เม่ือตองการถอดผูรวมประชุม 
สายออกจากการประชุมสาย ใหไฮไลทชื่อแล 
ะกดซอฟตคีย ถอดออก 
8  โอนสาย
1. จากสายที่เชื่อมตออยู  (ไมพักสาย) ใหกดปุม 
โอนสาย 

2. โทรหาผูรับโอนสาย
3. รอใหผูรับตอบรับสาย หรือขามไปยังข้ันตอนที่ 4 

ขณะที่สายกําลังดังอยู
4. กดปุม โอนสาย หรือซอฟตคีย โอนสาย 

การโอนสายจะเสร็จสมบูรณ การยืนยันจะแสดงข้ึน 
บนหนาจอโทรศัพทของคุณ

9  ฝากสายทั งหมด
1. หลังจากการเลือกสายที่ตองการ (ถาจําเปน) 

ใหกดซอฟตคีย ฝากสายทั้งหมด  
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท เลือกหมายเลขจาก 

ขอมูลการใชโทรศัพท หรือกดปุม ขอความ  
(เพื่อฝากสายไปยังขอความเสียง)

3. มองหาไอคอน ฝากสายทั้งหมด  บนหนาจอ 
ของคุณ

4. เม่ือตองการยกเลิกการฝากสาย ใหกดซอฟตคีย 
ฝากสาย ปด 

ผูดูแลระบบของคุณสามารถชวยคุณฝากสายจากระยะ 
ไกลจากเว็บเพจตัวเลือกของผูใชของคุณ

10  ขอมลูการใชโทรศัพท
กดปุม แอพพลิเคชัน  และเลือก ขอมูลการใช 
โทรศัพท  
สายเรียกเขา 150 สายลาสุดจะแสดง:

 • สายที่ไมไดรับ 

 • สายที่โทรออก 

 • สายที่ไดรับ 

เม่ือตองการโทรออก ใหแตะสองครั้งที่สายน้ัน หรือเลื่อน 
ไปยังสายใดๆ และกดปุม เลือก ในแปนนําทาง 

เม่ือตองการดูรายละเอียดของสาย ใหกด เพ่ิมเติม > 
รายละเอียด 

ดูสายที่ไมไดรับสายใหม
กดปุมเซสชัน  ถัดจากไอคอน สายที่ไมไดรับ  
(ดานขวา) ไอคอน สายที่ไมไดรับ จะแสดงข้ึน 
เม่ือคุณมีสายที่ไมไดรับสายใหม (ที่ยังไมไดดู) 
(อาจมีจํานวนของสายที่ไมไดรับ)
11  สมดุโทรศัพท
1. กดปุม รายชื่อผูติดตอ  และเลือกสมุด 

โทรศัพท
2. ปอนเงื่อนไขการคนหาและกด ยื่น 
3. เม่ือตองการโทรออก ใหแตะสองครั้งที่รายการ

12  สายรวม
ถาคุณใชคูสายรวมกับหัวหนาคุณ:

 • คุณหรือหัวหนาของคุณสามารถตอบรับสายที่ดังข้ึน 
บนสายรวมได

 • เม่ือหัวหนาของคุณมีสายเรียกเขาบนสายรวม 
ปุมสายรวม  บนโทรศัพทของคุณจะมีไฟ 
สีแดงติดสวาง และสายเรียกเขาจะแสดงข้ึนบน 
หนาจอของคุณ

 • เม่ือหัวหนาของคุณพักสายไว ปุมเซสชัน  
บนโทรศัพทของคุณจะแสดงไฟกะพริบสีแดง 
คุณหรือหัวหนาคุณสามารถพูดตอได

 • ถาหัวหนาของคุณเปดใชงานคุณสมบัติ ความเปน 
สวนตัว สายเรียกเขาของหัวหนาของคุณ 
จะไมแสดงข้ึนบนหนาจอของคุณ

13  ขอความเสียง
ตัวบงบอกวามีขอความใหม:

 • ไฟสีแดงติดสวางบนหูโทรศัพทของคุณ

 • สัญญาณโทรออกบนคูสาย (ถาเปดใชงานอยู)

 • ไอคอนขอความเสียง  ถัดจากปายคูสาย 
และปุมเซสชัน (อาจมีจํานวนของขอความ)

ฟงขอความ
กดปุม ขอความ  และทําตามขอความเสียง หรือ 
เลือกคูสายและกดปุมเซสชัน  ถัดจากไอคอน 
ขอความเสียง  
สํานักงานใหญในสหรัฐอเมริกา
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14  เคล็ดลับ
ปุมที่อยูถัดจากหนาจอของฉันคือปุมอะไร?
 • ปุมที่อยูดานซายของหนาจอของคุณคือปุมคูสาย 

(และคุณสมบัติ) ปุมคูสายจะเปลี่ยนแปลงมุมมอง 
ของคูสาย แตไมมีผลตอสายที่ใชงานอยู

 • ปุมที่อยูดานขวาของหนาจอของคุณคือปุมเซสชัน 
สายเรียกเขาแตละสายจะเชื่อมโยงกับปุมเซสชัน 
ใชปุมเซสชันเพื่อตอบรับและดึงสายกลับ หรือเพื่อ 
ดูรายละเอียดการโทร 

ฉันจะใชหนาจอสัมผัสไดอยางไร?
 • เม่ือตองการเลือกรายการ ใหกดหรือแตะสองครั้ง 

เบาๆ (ตามที่ตองการ) โดยใชปลายน้ิวของคุณ 
หรือยางลบดินสอ 

 • เม่ือตองการเลื่อนหนาลง ให“ตวัด”รายการสุดทาย 
ข้ึน

 • เม่ือตองการปดใชงานหนาจอสัมผัสเปนเวลา 60 
วินาที ใหกดปุม เลือก ในแปนนําทางคางไวจนกวา 
การยืนยันจะแสดงข้ึน

ฉันจะปดเสียงโทรศัพทของฉันที่ดังข้ึนไดอยางไร?
กดดานซายของปุมระดับเสียง  หน่ึงครั้ง 
ขณะที่โทรศัพทกําลังดังข้ึน

ฉันจะเปลี่ยนเสียงกร่ิงของฉันในแตละคูสายได 
อยางไร?
1. เลือก แอพพลิเคชัน  > คาความตองการ 

> เสียงกร่ิง จากน้ันเลือกคูสาย และกด แกไข 
2. เลือกเสียงกริ่งและกด เลน จากน้ันกด ต้ังคา 

ปุม ยอนกลับ ใชทําอะไร?
กดปุม ยอนกลับ  เพื่อกลับออกจากแอพพลิเคชัน 
และเมนูตางๆ

ฉันจะหาคูมือผูใชที่สมบูรณไดจากที่ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
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