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1 ชตัเตอร์สวิตช์ 9 พกัสาย

2 กลอ้ง 10 ประชุมสาย

3 หน้าจอโทรศพัท์ 11 หยุดวิดีโอ

4 ปุ่มกด 12 คุยผ่านลาํโพง

5 ช่องเสียบ microSD 13 ปิดเสียง

6 ล็อค 14 ชุดหูฟัง

7 โอนสาย 15 ระดบัเสียง

8 วางสาย 16 หูโทรศพัท์ท่ีมี MWI

1
ช่องต่อรักษา 
ความปลอดภยั 6

ช่องเสียบสาย 
คอมพิวเตอร์

2 ช่องเสียบ microUSB 7 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

3 ช่อง Line in/out 8 ช่องเสียบ USB

4 เปิด/ปิด 9 HDMI

5 ช่องเสียบสายเครือข่าย
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ตัง้ค่าโทรศัพท์ของคุณ
คุณจะได้รับการเตือนให้ตั้งค่าโทรศพัท์ในคร้ังแรกท่ีคุณเปิดโทรศพัท์ คุณจะ 
ไม่ไดรั้บการเตือนสาํหรับขั้นตอนเหล่าน้ีบางส่วนหรือทั้ งหมดถา้ผูดู้แลระบบของคุ
ณตั้งค่าโทรศพัท์ให้กบัคุณ

1. เลือกเครือข่ายไร้สาย ป้อนขอ้มูลรับรองของคุณ และแตะ เช่ือมต่อ 

2. ป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TFTP และแตะ ทําต่อ  ถา้เฟิร์มแวร์ท่ีอปัเดต 
สามารถใช้ได้ ระบบจะติดตั้งเฟิร์มแวร์และโทรศพัท์ของคุณจะรีสตาร์ท

3. ในหน้าจอยินดีตอ้นรับ ให้เลือก เร่ิมต้นใช้งาน และดาํเนินการตามการ 
เตือนสาํหรับการจดัหาดว้ยตนเอง การตั้งค่าแอพพล◌ิเคชนั และการเลือก PIN 
หรือรหัสผ่าน

อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเขา้กบัโทรศพัท์ของคุณได ้เช่น จอภาพภายนอก 
ผ่านพอร์ต HDMI, แป้นพิมพ์และเมาส์ผ่านพอร์ต USB และชุดหูฟังหรือ 
โทรศพัท์มือถือผ่านบลูทูธ

ปลดล็อคหน้าจอ
เม่ือตอ้งการปลดล็อคหน้าจอ ให้ป้อน PIN หรือรหสัผา่นและกด #

โหมดโทรศัพท์
โทรศพัท์ของคุณจะทาํงานในโหมดต่างๆ ตามท่ีผูดู้แลระบบได้กาํหนดไว้

• โหมดเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณสมบติัทั้งหมดจะสามารถใช้งานไดใ้น 
โหมดเพ่ิมประสิทธิภาพ

• โหมดใช้งานง่าย คุณมีสิทธ์ิเขา้ถึงได้เพียงหน้าจอหลกั แอพพลิเคชนั 
การโทร และแอพพลิเคชนัการตั้งค่าเม่ืออยู่ในโหมดใช้งานง่าย

• โหมดสาธารณะ คุณมีสิทธ์ิเขา้ถึงไดเ้พียงแอพพลิเคชนัการโทรเท่านั้น 
เม่ืออยู่ในโหมดสาธารณะ
ท่าทางสัมผัส

การนําทาง

วิดเจต็
ใช้วิดเจ็ตเพ่ือเขา้ถึงคุณสมบติัต่างๆ ของโทรศ◌ัพท์และแอพพลิเคชนัอ่ืนๆ ใน 
หน้าจอหลกั

เม่ือตอ้งการเพ่ิมวิดเจ็ตท่ีหน้าจอหลกั:

1. แตะ 

2. แตะ วิดเจ็ต
3. แตะวิดเจ็ตท่ีตอ้งการคา้งไว้

4. ลากวิดเจ็ตนั้นมายงัพ้ืนท่ีว่างบนหน้าจอหลกั

ท่าทางสัมผัส วิธีการ

แตะ ใช้ปลายน้ิวกดท่ีหน้าจอสัมผสั

แตะคา้ง แตะแลว้รอสองถึงสามนาที

กวาดน้ิว แตะแลว้เคล่ือนน้ิว

ลาก แตะคา้งไว ้แลว้เคล่ือนน้ิว

แตะสองคร้ัง แตะสองคร้ังติดกนัเร็วๆ

พินช์เปิด แตะดว้ยสองน้ิว แลว้เคล่ือนน้ิวทั้งสองออกจากก◌ัน

พินช์ปิด แตะดว้ยสองน้ิว แลว้เคล่ือนน้ิวทั้งสองเขา้หาก◌ัน

ไอคอน วิธีการ

แตะ กลับไป เพ่ือกลบัไปท่ีหน้าก่อนหรือแอพพลิเคชนัท่ีผ่านมา 
หรือเพ่ือปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

และ หน้าหลัก เพ่ือดูหน้าจอหลกั

แตะ ล่าสุด เพ่ือดูรายช่ือแอพพลิเคชนัท่ีใช้ล่าสุด
สํานักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

แอพพลิเคชันการโทร
โทรออก

หาผู้ตดิต่อ

1. แตะ ผู้ ติดต่อ
2. เลือกผูติ้ดต่อ

3. แตะ โทร

ด้วยลําโพง

1. กด  

2. ป้อนหมายเลขหรือ URI

ด้วยชุดหฟัูง

กด  และป้อนหมายเลขหรือ URI ถา้  สว่างข้ึน ให้กด  
สายใหม่ แลว้ป้อนหมายเลขหรือ URI

วางสาย

ด้วยลําโพง

กด  หรือ 

ด้วยชุดหฟัูง

กด  หรือ 

รับสายอื่นบนคู่สายเดยีวกัน

กด   ถา้จาํเป็น ให้เอาสายนั้นออกจากการพกัสายก่อน
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รับสาย
เม่ือตอ้งการรับสาย ให้ยกหูโทรศพัท์ หรือแตะ รับสาย

ด้วยลําโพง

กด  หรือแตะ รับสาย

ด้วยชุดหฟัูง

กด  หรือถา้  สว่างข้ึน ให้กด รับสาย 

ในระหว่างคุยสายอยู่

แตะ รับสาย

โอนสายไปที่ข้อความเสียง

แตะ โอนสาย

ปิดเสียง
เม่ือตอ้งการปิดเสียง:

1. กด  

2. เม่ือตอ้งการเปิดเสียง ให้กด  อีกคร้ัง

หยุดวดิโีอ
หากตอ้งการหยุดการส่งวิดีโอ:

1. กด  

2. หากตอ้งการส่งวิดีโอต่อ ให้กด  อีกคร้ัง

พกัสาย
เม่ือตอ้งการวางพกัสาย:

1. ตรวจสอบว่าสายท่ีคุณตอ้งการพกัถูกไฮไลต์อยู่

2. กด  

หลายสาย
สายท่ีคุยอยู่จะถูกพกัทนัทีท่ีคุณรับสายเรียกเขา้หรือกลบัไปยงัสายท่ีพกัไว ้
รวมถึงเม่ือทาํการโทรออกหมายเลขใหม่ หรือเร่ิมการโอนสายหรือการประชุมสาย
การฝากสาย
เม่ือตอ้งการฝากสาย:

1. แตะ  และป้อนหมายเลขหรือ URI ปลายทาง

2. เม่ือตอ้งการยกเลิกการฝากสาย ให้แตะ  อีกคร้ัง

โอนสาย
เม่ือตอ้งการโอนสาย:

1. กด  

2. ป้อนหมายเลขหรือ URI ปลายทาง

3. เม่ือตอ้งการโอนสายให้เสร็จส้ิน ให้กด  อีกคร้ังหรือกด วาง 
เพ่ือยกเลิก

4. ถา้โทรศพัท์ของคุณสามารถโอนสายขณะถือหูได้ 
สามารถโอนสายให้เสร็จส้ินไดโ้ดยการวางหู

ประชุมสาย
เม่ือตอ้งการประชุมสาย:

1. ขณะคุยสาย ให้กด 

2. ป้อนหมายเลขหรือ URI ของผูเ้ขา้ร่วม

3. รอให้สายเช่ือมต่อ

4. เม่ือตอ้งการเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมสาย ให้กด  อีกคร้ัง
5. เม่ือตอ้งการเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วม ให้ทาํขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 ซํ้ า

เพิ่มผู้ตดิต่อในการประชุมสาย

1. แตะ <
2. แตะ ผู้ ติดต่อ
3. ลากผูติ้ดต่อจากรายช่ือผูติ้ดต่อมาท่ีสาย

4. ทาํซํ้ าเพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมรายอ่ืนๆ

ส่วนตวั
เม่ือตอ้งการเปิดหรือปิดโหมด ส่วนตวั: 

1. แตะ ส่วนตัว เพ่ือเปิดโหมดน้ี

2. เม่ือตอ้งการปิด ให้แตะ ส่วนตัว อีกคร้ัง

ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
เม่ือตอ้งการดูประวติัการโทร ให้แตะ ล่าสุด
ข้อความเสียง
ไฟของเคร่ืองช้ีว่ามีขอ้ความฝากไว ้(MWI) 
บนหูโทรศพัท์จะแสดงให้ทราบว่าคุณมีขอ้ความเสียงใหม่ 
เม่ือตอ้งการดูขอ้ความเสียง:

1. แตะ ล่าสุด
2. แตะ ข้อความ

เล่นข้อความเสียง

แตะ เล่น

แอพพลิเคชันอื่นๆ

ผู้ตดิต่อ
เม่ือตอ้งการดูผูติ้ดต่อ ให้แตะ ผู้ ติดต่อ

ป้ายผู้ตดิต่อด่วน

แตะรูปอวตารของผูติ้ดต่อในเคร่ือง ถา้คุณเห็นล◌ูกศรท่ีมุมด้านล่าง 
แสดงว่ามีป้ายผูติ้ดต่อด่วนอยู่

แตะท่ีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ หรือท่ีอยู่ IM เพ่ือเร่ิมการสนทนาในส่ือท่ีเลือก

การประชุม

เม่ือต้องการจัดตารางเวลาและตดิตามกจิกรรม 
ให้ใช้แอพพลิเคชันการประชุม

เพิ่มกิจกรรม

เม่ือตอ้งการเพ่ิมกิจกรรมลงในปฏิทิน ให้แตะ +

อีเมล
เม่ือตอ้งการส่งและรับอีเมลจากหลายบญัชี ให้ใช◌้แอพพลิเคชนัอีเมล

ส่งข้อความอีเมล

เม่ือตอ้งการส่งขอ้ความอีเมล ให้แตะ + ข้อความใหม่ 
Jabber

เม่ือตอ้งการแชทกบัผูติ้ดต่อและปรับปรุงสถานะของคุณ ให้ใช้แอพพลิเคชัน 
Jabber

เร่ิมการสนทนา

1. เม่ือตอ้งการเร่ิมการสนทนา ให้แตะช่ือผูติ้ดต่อ

2. แตะ แชท

Cisco WebEx
เม่ือตอ้งการเขา้ร่วมในการประชุม WebEx ให้ใช้แอพพลิเคชนั WebEx

ในระหว่างการประชุม WebEx ผูเ้ขา้ร่วมสามารถ: 

• เขา้ร่วมการประชุมดว้ยเสียง

• ดูงานนาํเสนอท่ีมีการแชร์

• ดูและแชทกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ

การตัง้ค่า
เม่ือตอ้งการแก้ไขและปรับแต่งการตั้งค่าโทรศพัท์และแอพพลิเคชนัต่างๆ 
หรือตอ้งการดู คู่ มือใช้งาน และเอกสารอ่ืนๆ ให้ใช้แอพพลิเคชันการตั้งค่า
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