คู่มือการใช้งาน GXP1400/1405 (User)
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1. วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์

Handset Port เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สาหรับหูฟังแบบถือ
Headset Port เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สาหรับหูฟัง
LAN Port

เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps จาก Ethernet และ รองรับ PoE

PC Port

เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps สาหรับคอมพิวเตอร์

Power Jack

เชื่อมต่อสายไฟ 5V DC

Extension
Module Port

เชื่อมต่อแผง Extension เพื่อเพิ่มปุ่มคีย์

2. ความหมายของปุ่มต่างๆ

HOLD

ใช้สาหรับพักสายและยกเลิกการพักสาย

TRANSFER

ใช้สาหรับโอนสายสนทนา

CONFERENCE

ใช้สาหรับการประชุมสายโดยทาได้สูงสุด 3 สาย

LINE KEYS

ใช้สาหรับสลับการใช้งานระหว่าง Line

Mute
Do-Not-Disturb
Headset
Intercom
Phonebook
Speaker
Send

ใช้สาหรับเปิด – ปิด เสียงสนทนา
ใช้สาหรับเปิด-ปิดการโทรเข้า หรือห้ามรบกวน
เปลี่ยนเป็นหูฟัง ( Headset ) ในการสนทนา
การโทรแบบ Intercom
เปิดเมนู Phonebook
เปิด-ปิด Speaker
โทร : โดยกดหมายเลขแล้วกดปุ่มนี้เพื่อโทรออก
โทรหมายเลขล่าสุด : กดปุ่มนี้จะทาการโทรออกหาหมายเลขล่าสุด
ปุ่มลูกศร 4 ทิศทาง เพื่อเลื่อนขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา
ปุ่มตรงกลางเพื่อกดตกลง และเข้าสู่เมนู
ปุ่มหมายเลขและสัญลักษณ์พื้นฐาน

0 - 9, *, #
Multipurpose Keys

ปุ่มคีย์ที่สามารถใส่ฟังก์ชั่นได้เช่น การโทรด่วน , การเช็คสถานะสาย เป็นต้น

3. สัญลักษณ์บนหน้าจอ LED
สถานะการเชื่อมต่อ SIP Proxy/Server
ดับ

ไม่มีการ register
Server

กับ SIP

ติดนิ่ง

Register กับ SIP Server
เรียบร้อน และพร้อมใช้งาน

การเชื่อมต่อ Ethernet ไม่
กระพริบ สาเร็จ หรือโทรศัพท์ register
ไม่สาเร็จ
สถานะโทรศัพท์
ติด

เมื่อยกหูโทรศัพท์

ดับ

เมื่อไม่ได้ยกหูโทรศัพท์

สถานะ Speaker Phone
ดับ

เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน Speaker
Phone

ติดนิ่ง

เมื่อใช้งาน Speaker Phone

กระพริบ เมื่อมีสายโทรศัพท์เรียกเข้า
การตั้งค่าระดับความดังของเสียงได้ 0-7
ร ะ ดั บ ใ น หู โ ท ร ศั พ ท์ แ ล ะ Speaker

Phone

DND Status หรือ ห้ามรบกวน
ถ้ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นจะไม่สามารถโทรเข้า
มาที่ เ ครื่ อ งนี้ ไ ด้ สามารถเปิ ด ปิ ด ได้ ที่
Menu> Preference>Do Not Disturb

4. การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ
4.1 การใช้งาน Phone book
-

เข้า Menu
เลือก Phone Book
เลือก New Entry เพื่อใส่เบอร์
เลือก Confim Add

4.2 การดูประวัติการใช้งานและการโทรออกจากประวัติการใช้งาน
-

เข้าไปที่ Menu > Call History
Answered Calls : เบอร์ที่ได้รับสาย
Dialed Calls : เบอร์ที่โทรออก
Missed Calls : เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
Transferred Calls : เบอร์ที่โอนสายมา
Forwarded Calls : เบอร์ที่ทาการโอนสายไป
Clear All : ลบประวัติการโทรทั้งหมด
เราสามารถกด
เพื่อโทรออกได้ทันทีเมื่อเลือกที่หมายเลขนั้นๆ

4.3 การโอนสาย Transfer
เมื่อมีสายเข้ามาและต้องการโอนสายไปให้อีกหมายเลข
- ให้เลือกไปที่ Line 2 สาย Line 1 จะทาการพักสายโดยอัตโนมัติ
- เมื่อได้ยินเสียงโทน ให้กดหมายเลขที่ต้องการโอนไปรอจนมีผู้รับสาย
- กดปุ่ม Transfer แล้วกดที่ Line 1 สายจะทาการโอนไปทันที เสียงจะเงียบไปแล้วจึงวางสายได้
4.4 การประชุมสายทางโทรศัพท์ (3 – WAY Conference)
-

ใช้ Line 1 โทรไปยังหมายเลขแรกที่ต้องการ
เลือก Line 2 สาย Line 1 จะพักสายโดยอัตโนมัติ โทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ
เสร็จแล้วทาการประชุมสายโดยกดปุ่ม CONF แล้วเลือก Line 1
จะทาการประชุมสายได้ทันที
***** การประชุมสายสามารถทาได้แค่ 3 สายเท่านั้น *****

4.5 การล็อคปุ่มกดและการปลดล็อคปุ่มกด
(ฟังก์ชั่นนี้สามารถเปิด – ปิด และตั้งรหัสได้จาก Web GUI)
- กดปุ่ม * ค้างไว้ 4 วินาที เพื่อทาการล็อคปุ่มกด
- ถ้าต้องการปลดล็อคให้กด * ค้างไว้อีก 4 วินาที จะขึ้นหน้าให้ใส่รหัส ถ้าไม่ได้ตั้งไว้ให้กด OK ได้
เลย

4.6 การตั้งค่าให้กด # ได้ ที่เมนู Accounts ตรงส่วน Dial Plan ให้เพิ่ม #X+ เข้าไปในช่องตามภาพ
และ เลือก No ที่ Use # as Dial Key

