CISCO DX650 QUICK REFERENCE

1

ตัง้ ค่ าโทรศัพท์ ของคุณ

ท่ าทางสัมผัส

แอพพลิเคชันการโทร

คุณจะได้รับการเตือนให้ต้ งั ค่าโทรศัพท์ในครั้ งแรกที่ คุณเปิ ดโทรศัพท์ คุณจะ
ไม่ได้รับการเตือนสํา หรับขั้นตอนเหล่านี้ บางส่ วนหรื อทั้งหมดถ้าผูด้ ูแลระบบของคุ
ณตั้งค่าโทรศัพท์ให้กบั คุณ

ท่ าทางสัมผั ส

วิธีการ

โทรออก

แตะ

ใช้ปลายนิ้ วกดที่ หน้าจอสัมผัส

หาผู้ตดิ ต่ อ

1. เลือกเครื อข่ายไร้ สาย ป้ อนข้อมูลรั บรองของคุณ และแตะ เชื่ อมต่ อ

แตะค้าง

แตะแล้วรอสองถึ งสามนาที

2. ป้ อนการตั้งค่าเซิ ร์ฟเวอร์ TFTP และแตะ ทํา ต่ อ ถ้าเฟิ ร์ มแวร์ ที่อปั เดต
สามารถใช้ได้ ระบบจะติดตั้งเฟิ ร์ มแวร์ และโทรศัพท์ของคุณจะรี สตาร์ ท

กวาดนิ้ ว

แตะแล้วเคลื่ อนนิ้ ว

ลาก

แตะค้างไว้ แล้วเคลื่อนนิ้ ว

3. ในหน้าจอยินดี ตอ้ นรั บ ให้เลือก เริ่ มต้ นใช้ งาน และดํา เนิ นการตามการ
เตือนสํา หรับการจัดหาด้วยตนเอง การตั้งค่าแอพพล◌ิเคชัน และการเลือก PIN
หรื อรหัสผ่าน

แตะสองครั้ง

แตะสองครั้งติ ดกันเร็ วๆ

พินช์เปิ ด

แตะด้วยสองนิ้ ว แล้วเคลื่อนนิ้ วทั้งสองออกจากก◌ัน

ด้ วยลําโพง

พินช์ปิด

แตะด้วยสองนิ้ ว แล้วเคลื่อนนิ้ วทั้งสองเข้าหาก◌ัน

1. กด

2

16

อุปกรณ์ เสริม

3

คุณสามารถติ ดตั้งอุปกรณ์ เสริ มเข้ากับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่ น จอภาพภายนอก
ผ่านพอร์ ต HDMI, แป้ นพิมพ์และเมาส์ ผ่านพอร์ ต USB และชุดหูฟังหรื อ
โทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
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ด้ วยชุดหูฟัง

ไอคอน

กด
และป้ อนหมายเลขหรื อ URI ถ้า
สายใหม่ แล้วป้ อนหมายเลขหรื อ URI

แตะ กลั บไป เพื่อกลับไปที่ หน้าก่ อนหรื อแอพพลิเคชันที่ ผ่านมา
หรื อเพื่อปิ ดแป้ นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อต้องการปลดล็อคหน้าจอ ให้ป้อน PIN หรื อรหัสผ่านและกด #

และ หน้ าหลั ก เพื่อดู หน้าจอหลัก

ชัตเตอร์ สวิตช์

9

พักสาย

โทรศัพท์ของคุณจะทํา งานในโหมดต่างๆ ตามที่ ผูด้ ูแลระบบได้กาํ หนดไว้

2

กล้อง

10

ประชุ มสาย

•

3

หน้าจอโทรศัพท์

11

หยุดวิดีโอ

โหมดเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ คุณสมบัติท้ งั หมดจะสามารถใช้งานได้ใน
โหมดเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ

4

ปุ่ มกด

12

คุยผ่านลํา โพง

•

5

ช่ องเสี ยบ microSD

13

ปิ ดเสี ยง

โหมดใช้งานง่าย คุณมี สิทธิ์ เข้าถึ งได้เพียงหน้าจอหลัก แอพพลิเคชัน
การโทร และแอพพลิ เคชันการตั้งค่าเมื่ออยู่ในโหมดใช้งานง่าย

6

ล็อค

14

ชุ ดหู ฟัง

7

โอนสาย

15

ระดับเสี ยง

8

วางสาย

16

หู โทรศัพท์ที่มี MWI
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•

7

วางสาย

โหมดสาธารณะ คุณมีสิทธิ์ เข้าถึงได้เพียงแอพพลิ เคชันการโทรเท่านั้น
เมื่ออยู่ในโหมดสาธารณะ

แตะ ล่ าสุ ด เพื่อดูรายชื่ อแอพพลิ เคชันที่ ใช้ล่าสุ ด

กด

หรื อ

ด้ วยชุดหูฟัง

วิดเจ็ต
ใช้วิดเจ็ตเพื่อเข้าถึ งคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศ◌ัพท์และแอพพลิ เคชันอื่นๆ ใน
หน้าจอหลัก

กด

หรื อ

รับสายอื่นบนคู่สายเดียวกัน
กด

ถ้าจํา เป็ น ให้เอาสายนั้นออกจากการพักสายก่ อน

เมื่อต้องการเพิ่มวิดเจ็ตที่ หน้าจอหลัก:
1. แตะ
2. แตะ วิ ดเจ็ ต

8

3. แตะวิดเจ็ตที่ ตอ้ งการค้างไว้

9

4. ลากวิดเจ็ตนั้นมายังพื้นที่ ว่างบนหน้าจอหลัก
346658

3

สว่างขึ้น ให้กด

ด้ วยลําโพง

1

2

วิธีการ

ปลดล็อคหน้ าจอ

โหมดโทรศัพท์

1

3. แตะ โทร

การนําทาง

346656
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2. เลื อกผูต้ ิ ดต่อ

2. ป้ อนหมายเลขหรื อ URI

8
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1. แตะ ผู้ ติ ดต่ อ

1

ช่ องต่อรักษา
ความปลอดภัย

6

ช่ องเสี ยบสาย
คอมพิวเตอร์

2

ช่ องเสี ยบ microUSB

7

ช่ องเสี ยบอุปกรณ์ เสริ ม

3

ช่ อง Line in/out

8

ช่ องเสี ยบ USB

4

เปิ ด/ปิ ด

9

HDMI

5

ช่ องเสี ยบสายเครื อข่าย
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รับสาย

การฝากสาย

เมื่อต้องการรับสาย ให้ยกหู โทรศัพท์ หรื อแตะ รั บสาย

เมื่อต้องการฝากสาย:

ไฟของเครื่ องชี้ ว่ามี ขอ้ ความฝากไว้ (MWI)
บนหู โทรศัพท์จะแสดงให้ทราบว่าคุ ณมี ขอ้ ความเสี ยงใหม่
เมื่อต้องการดู ขอ้ ความเสี ยง:

เมื่ อต้องการแชทกับผูต้ ิ ดต่อและปรับปรุ งสถานะของคุณ ให้ใช้แอพพลิ เคชัน
Jabber

1. แตะ ล่ าสุ ด

เริ่มการสนทนา

โอนสาย

2. แตะ ข้ อความ

1. เมื่ อต้องการเริ่ มการสนทนา ให้แตะชื่ อผูต้ ิดต่อ

หรื อถ้า

เมื่อต้องการโอนสาย:

เล่ นข้ อความเสียง

2. แตะ แชท

1. กด

แตะ เล่ น

และป้ อนหมายเลขหรื อ URI ปลายทาง

2. เมื่อต้องการยกเลิ กการฝากสาย ให้แตะ

หรื อแตะ รั บสาย

ด้ วยชุดหูฟัง
กด

Jabber

1. แตะ

ด้ วยลําโพง
กด

ข้ อความเสียง

สว่างขึ้น ให้กด รั บสาย

อี กครั้ง

ในระหว่ างคุยสายอยู่

2. ป้ อนหมายเลขหรื อ URI ปลายทาง

แตะ รั บสาย

3. เมื่อต้องการโอนสายให้เสร็ จสิ้ น ให้กด
เพื่อยกเลิก

โอนสายไปที่ข้อความเสียง

4. ถ้าโทรศัพท์ของคุณสามารถโอนสายขณะถื อหู ได้
สามารถโอนสายให้เสร็ จสิ้ นได้โดยการวางหู

แตะ โอนสาย

แตะรู ปอวตารของผูต้ ิ ดต่อในเครื่ อง ถ้าคุณเห็ นล◌ูกศรที่ มุมด้านล่าง
แสดงว่ามีป้ายผูต้ ิ ดต่อด่ วนอยู่

1. ขณะคุยสาย ให้กด

1. กด
อี กครั้ง

2. ป้ อนหมายเลขหรื อ URI ของผูเ้ ข้าร่ วม

แตะที่ อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรื อที่ อยู่ IM เพื่อเริ่ มการสนทนาในสื่ อที่ เลื อก

3. รอให้สายเชื่ อมต่อ

หยุดวิดโี อ

4. เมื่อต้องการเพิ่มผูเ้ ข้าร่ วมสาย ให้กด

หากต้องการหยุดการส่ งวิดีโอ:

5. เมื่อต้องการเพิ่มผูเ้ ข้าร่ วม ให้ทาํ ขั้นตอนที่ 1 ถึ ง 4 ซํ้า

1. กด

เพิ่มผู้ตดิ ต่ อในการประชุมสาย

2. หากต้องการส่ งวิดีโอต่อ ให้กด

อี กครั้ง

พักสาย
เมื่อต้องการวางพักสาย:
1. ตรวจสอบว่าสายที่ คุณต้องการพักถูกไฮไลต์อยู่
2. กด

หลายสาย
สายที่ คุยอยู่จะถูกพักทันที ที่คุณรับสายเรี ยกเข้าหรื อกลับไปยังสายที่ พกั ไว้
รวมถึงเมื่ อทํา การโทรออกหมายเลขใหม่ หรื อเริ่ มการโอนสายหรื อการประชุ มสาย

1. แตะ <
2. แตะ ผู้ ติ ดต่ อ
3. ลากผูต้ ิดต่อจากรายชื่ อผูต้ ิดต่อมาที่ สาย
4. ทํา ซํ้า เพื่อเพิ่มผูเ้ ข้าร่ วมรายอื่ นๆ

ส่ วนตัว
เมื่อต้องการเปิ ดหรื อปิ ดโหมด ส่ วนตัว:
1. แตะ ส่ วนตั ว เพื่อเปิ ดโหมดนี้
2. เมื่อต้องการปิ ด ให้แตะ ส่ วนตั ว อีกครั้ ง

ข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์
เมื่อต้องการดู ประวัติการโทร ให้แตะ ล่ าสุ ด

ผู้ตดิ ต่ อ
ป้ายผู้ตดิ ต่ อด่ วน

เมื่อต้องการประชุ มสาย:

เมื่อต้องการปิ ดเสี ยง:

แอพพลิเคชันอื่นๆ
เมื่อต้องการดู ผูต้ ิดต่อ ให้แตะ ผู้ ติ ดต่ อ

ประชุมสาย

ปิ ดเสียง

2. เมื่อต้องการเปิ ดเสี ยง ให้กด

อี กครั้งหรื อกด วาง

อี กครั้ง

การประชุม
เมื่อต้ องการจัดตารางเวลาและติดตามกิจกรรม
ให้ ใช้ แอพพลิเคชันการประชุม
เพิ่มกิจกรรม
เมื่อต้องการเพิ่มกิ จกรรมลงในปฏิทิน ให้แตะ +

อีเมล
้
เมื่อต้องการส่ งและรั บอีเมลจากหลายบัญชี ให้ใช◌
แอพพลิ
เคชันอี เมล

ส่ งข้ อความอีเมล
เมื่อต้องการส่ งข้อความอีเมล ให้แตะ + ข้ อความใหม่

Cisco WebEx
เมื่ อต้องการเข้าร่ วมในการประชุ ม WebEx ให้ใช้แอพพลิ เคชัน WebEx
ในระหว่างการประชุ ม WebEx ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถ:
•

เข้าร่ วมการประชุ มด้วยเสี ยง

•

ดู งานนํา เสนอที่ มีการแชร์

•

ดู และแชทกับผูเ้ ข้าร่ วมคนอื่นๆ

การตัง้ ค่ า
เมื่ อต้องการแก้ไขและปรั บแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์และแอพพลิ เคชันต่างๆ
หรื อต้องการดู คู่ มื อใช้ งาน และเอกสารอื่นๆ ให้ใช้แอพพลิเคชันการตั้งค่า

