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1. พอรต์ USB
2. ชอ่งเสยีบ HDMI
3. การเชือ่มตอ่สาย LAN เชือ่มตอ่สาย LAN ของ

คอมพวิเตอรท์ีน่ีเ่พือ่ให ้DX70 และคอมพวิเตอร ์
ไดแ้ชรก์ารเชือ่มตอ่สาย LAN ทัว่ไป

4. การเชือ่มตอ่สาย LAN
5. ชอ่งเสยีบส�าหรับจา่ยไฟ

แสดงมมุมองของตนเอง
แตะไอคอน โทร (หากตอ้งการ) จากนัน้ใหแ้ตะไอคอน เพิม่เตมิ (...) ที่
มมุขวาบนและเลอืก มมุมองของตนเอง จากเมนู

โอนสายทัง้หมด
1. แตะไอคอน โทร (หากตอ้งการ) จากนัน้ใหแ้ตะไอคอน เพิม่เตมิ 

(...) ทีม่มุขวาบนและเลอืก โอนสายท ัง้หมด
2. คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้เตอืนเพือ่ใหร้ะบหุมายเลขโทรศพัทป์ลาย

ทาง 
3. หากตอ้งการยกเลกิ โอนสายท ัง้หมด ใหด้�าเนนิการนีซ้�้า

เปิดสถานะหา้มรบกวน
แตะไอคอน โทร (หากตอ้งการ) จากนัน้ใหแ้ตะไอคอน เพิม่เตมิ (...) ที่
มมุขวาบนและเลอืก หา้มรบกวน สามารถใชไ้ด ้(และปรากฏ) ตอ่เมือ่ผู ้
ดแูลระบบไดเ้ปิดใชง้านคณุลกัษณะนี้

ปิดเสยีงการโทร
กดปุ่ ม ปิดเสยีงไมโครโฟน ทีด่า้นขวาของระบบ เมือ่ตอ้งการเปิดเสยีง
การโทร ใหก้ดอกีครัง้

หยดุการสง่วดิโีอ
หมนุชตัเตอรก์ลอ้งไปในทศิทางทวนเข็มนาฬกิา หากตอ้งการสง่วดิโีอตอ่ 
ใหห้มนุชตัเตอรต์ามเข็มนาฬกิา

ขอ้ความเสยีง
ไฟไอคอนแจง้วา่มขีอ้ความฝากไว ้(MWI) จะท�าใหท้ราบวา่คณุมี
ขอ้ความเสยีงใหม่

เมือ่ตอ้งการดขูอ้ความเสยีง:
1. แตะ รายการลา่สดุ
2. แตะ ขอ้ความเสยีงของสายโทรเขา้

เลน่ขอ้ความเสยีง:
แตะ เลน่

 กลอ้งทีม่ชีตัเตอรแ์บบสว่นตวั ใหห้มนุทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปิด และ
หมนุตามเข็มนาฬกิาเพือ่เปิด

 ปุ่ มปิดเสยีงไมโครโฟนและการควบคมุระดบัเสยีงของล�าโพง

 ล�าโพง 

 ชอ่ง SD การด์และขัว้ตอ่ส�าหรับหฟัูงและ USB ชอ่งเสยีบ USB นี้
เป็นประเภทกระแสไฟฟ้าแรงสงู (2 A) ท�าใหส้ามารถใชเ้ป็นพอรต์
ชารจ์ส�าหรับอปุกรณท์ีเ่หมาะสม

 ปุ่ มเปิด/ปิด

 ไมโครโฟน

DX70 อาจท�างานอยูใ่นโหมดหนึง่จากสามโหมด ไดแ้ก ่โหมด
สาธารณะ โหมดใชง้านงา่ย หรอืโหมดปรับปรงุประสทิธภิาพ โหมด
สาธารณะจะคลา้ยกบัโหมดแสดงสนิคา้ คูม่อืนีจ้ะไมม่ขีอ้มลูของโหมด
สาธารณะ

ในโหมดปรับปรงุประสทิธภิาพ DX70 จะท�างานเหมอืนแท็บเล็ต 
Android คณุลกัษณะโทรศพัทซ์ึง่เป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณน์ีจ้ะเป็น
แอป โดยจะอา้งองิถงึเป็นแอปส�าหรับโทร โหมดการท�างานจะไดรั้บ
การตัง้คา่โดยผูด้แูลระบบ

โหมดใชง้านงา่ย: สามารถเขา้ถงึฟังกช์นัตอ่ไปนี:้

 โทรออก

 เขา้ถงึรายชือ่ของผูต้ดิตอ่

 แสดงรายการโทรลา่สดุ

 แสดงขอ้ความเสยีง (ขอ้ความ)

 ด ูPC (ถา้ม)ี

 แสดงเมนูการตัง้คา่ 

โหมดปรบัปรงุประสทิธภิาพ: คณุตอ้งเริม่แอปส�าหรับโทรกอ่นทีค่ณุ
จะสามารถใชร้ะบบเป็นโทรศพัท ์

ในการเริม่ตน้แอปส�าหรับโทร ใหแ้ตะ โทรศพัท ์( ) ทีม่มุซา้ย
ของแถบสดี�าดา้นลา่ง ไอคอนโทรศพัทจ์ะปรากฏในโหมดปรับปรงุ
ประสทิธภิาพเทา่นัน้

ปุ่ มการน�าทางของ Android ตามปกต ิ(กลบั, หนา้หลกั และ แอปที่
ใชง้านลา่สดุ) จะปรากฏในขณะทีแ่อปส�าหรับโทรก�าลงัท�างานอยู่

หมายเหต ุค�าอธบิายในเอกสารฉบบันีม้ใีหต้ามสมมตฐิานวา่ระบบอยู่
ในโหมดใชง้านงา่ยหรอืแอปส�าหรับโทรก�าลงัท�างานอยู่



ส�านักงานใหญใ่นสหรัฐอเมรกิา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
http://www.cisco.com

Cisco และโลโก ้Cisco เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ 
จดทะเบยีนของ Cisco และ/หรอืบรษัิทในเครอืในสหรัฐอเมรกิา และใน 
ประเทศอืน่ๆ เมือ่ตอ้งการดรูายการเครือ่งหมายการคา้ของ Cisco ใหไ้ปที ่URL 
นี:้ www.cisco.com/go/trademarks 
เครือ่งหมายการคา้ของบคุคลทีส่ามทีก่ลา่วถงึในทีน่ีเ้ป็นทรัพยส์นิของ 
ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ การใชค้�าวา่พันธมติรไมไ่ดม้คีวามหมายถงึความสมัพันธ ์
ในฐานะหา้งหุน้สว่นระหวา่ง Cisco กบับรษัิทใดๆ (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. สงวนลขิสทิธิ์
Google, Google Play, Android และเครือ่งหมายอืน่ๆ เป็นเครือ่งหมาย 
การคา้ของ Google Inc.
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HDMI เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI 
Licensing LLC ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

โทรออก สรา้งการประชมุสาย

แตะ โทร ดงัทีแ่สดงในภาพ

แตะฟิลด ์พมิพเ์พือ่โทร ทีด่า้นบน เลอืก แป้น
กด หรอื แป้นพมิพ์

พมิพช์ือ่หรอืหมายเลข รายการทีอ่าจตรงกนัจะปรากฏ
เมือ่คณุพมิพ ์หรอือกีวธิหีนึง่ ใหแ้ตะ รายการลา่สดุ, 
รายการโปรด, ผูต้ดิตอ่ หรอื ไดเรกทอร ีทีค่อลมัน์
ดา้นซา้ยเพือ่เลอืกคนทีต่อ้งการโทรหาจากรายชือ่เหลา่
นัน้ (เพยีงแตะทีร่ายการหนึง่เพือ่โทรออก)

แตะปุ่ ม โทร สเีขยีวเพือ่โทรออก

จากสายสนทนา ใหแ้ตะ เพิม่

แตะฟิลด ์คน้หาหรอืโทรเพือ่เพิม่ การด�าเนนิการนี้
จะเรยีกแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิใหป้รากฏขึน้ ยกเวน้คณุ
จะเชือ่มตอ่แป้นพมิพภ์ายนอกไว ้

แตะฟิลด ์คน้หาหรอืโทรเพือ่เพิม่ การด�าเนนิการนี้
จะเรยีกแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิใหป้รากฏขึน้ ยกเวน้คณุ
จะเชือ่มตอ่แป้นพมิพภ์ายนอกไว ้

จากสายสนทนา ใหแ้ตะ โอนสาย

ป้อนชือ่หรอืหมายเลข รายการทีอ่าจตรงกนัจะ
ปรากฏเมือ่คณุพมิพ ์แตะ โทร

ป้อนชือ่หรอืหมายเลข รายการทีอ่าจตรงกนัจะ
ปรากฏเมือ่คณุพมิพ ์แตะ โทร

สายทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนัจะถกูพักสาย แตะ รวม 
เพือ่รวมสายในการประชมุสาย

สายทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนัจะถกูพักสาย แตะ โอน
สาย เพือ่จบการด�าเนนิการ

ท�าซ�้าตามขัน้ตอนที ่1–4 เพือ่เพิม่ผูเ้ขา้รว่ม

ออกจากการประชมุสาย

โอนสายเรยีกเขา้

ผูเ้ขา้รว่มการประชมุสามารถออกจากการประชมุสาย 
ไดท้กุเมือ่ดว้ยการแตะ วางสาย การด�าเนนิการนี ้ 
จะไมม่ผีลตอ่การประชมุสายดงักลา่ว

วางพักสาย

สายทีค่ยุอยูจ่ะถกูพักทนัททีีค่ณุรับสายเรยีกเขา้หรอืกลบั
ไปยงัสายทีพั่กไว ้โทรออกหาหมายเลขใหม ่รวมถงึการเริม่
การโอนสายหรอืการประชมุสาย 
นอกจากนี ้คณุยงัสามารถวางพักสายไดเ้อง โดยท�าดงันี ้

ตรวจสอบวา่สายทีค่ณุตอ้งการพักถกูไฮไลตอ์ยู่

แตะ พกัสาย 

แตะปุ่ ม พดูตอ่ สเีขยีวเพือ่เรยีกสายกลบั

ขอ้มลูการใชโ้ทรศพัท์

หากตอ้งการดขูอ้มลูการใชโ้ทรศพัท ์ใหแ้ตะ รายการ
ลา่สดุ ทีค่อลมันด์า้นซา้ย

เพิม่รายการลา่สดุไปทีผู่ต้ดิตอ่

คณุสามารถเพิม่รายการจาก รายการลา่สดุ ไปทีร่ายชือ่ ผู ้
ตดิตอ่

1. เลอืกรายการในรายการลา่สดุ
2. แตะไอคอน รายละเอยีด
3. แตะ เพิม่ในผูต้ดิตอ่ และยนืยนั
4. สรา้งผูต้ดิตอ่ใหม ่(หากตอ้งการ) หรอืก�าหนดให ้

รายการนัน้ไปแทนรายการทีม่อียูแ่ลว้
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