คู่มือการใช้งาน VoIP Phone รุ่น UFG900-20 IP250
สถานะของไฟ LED
เมือ่ มีการรับสาย ไฟ LED จะกระพริบทีด่ า้ นบนซ้ายของหน้าจอ LCD
The LED placed above the LCD is blinked on when the phone is received calls.

Reg.

ฟัง Voice Mail

MSG

โอนสาย

Verifies received voicemails (Server
support required).
Forward a call to another line.

DND

ปฏิเสธการรับสาย

Avoids incoming calls.

ตรวจสอบและจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์
(ได้100 เลขหมาย)
ตรวจสอบประวัติการใช้งานเครื่องโทรศัพท์
(ได้ 60 ครั้ง)
จัดเก็บเบอร์โทรด่วน (Hot Key)
ได้ 6 เลขหมาย (1 ~ 6)
ขณะวางหู
- ใช้ปรับความดังของเสียงกริ่งเรียกเข้า
ขณะยกหู
- ใช้ปรับความดังของเสียงพูด
ขณะใช้งาน Speaker Phone
-ใช้ปรับความดังของเสียงพูดผ่าน Speaker
ขณะใช้งานชุดหูฟัง
- ใช้ปรับความดังของเสียงพูดผ่านชุดหูฟัง
Phonebook และ Call Logs
เลื่อนไปข้างหน้า
เลื่อนไปข้างหลัง

For checking and using saved numbers
(up to 100 numbers).
For checking the call history
(up to 60 calls).
To dial saved numbers.
(Hot Key 1 ~ 6)
On-hook Status(before lifting the handset)
- Controls the ringer volume.
Off-hook Status (After lifting the handset)
- Controls the receiver volume.
On Speaker Status
- Controls the speaker volume.
On Headset Status
- Controls the headset volume.
Phonebook & Call Logs
To move forward.
To move backward.

Phone
Book
Call Log
1

2

3

4

5

6

Vol. +
Vol. -

# send
3 Way

ใช้เมื่อต้องการโทรออก

Use it to make a call.

ใช้ในการคุยโทรศัพท์ 3 สาย พร้อมกัน

Invites the caller to join your other call.
(To use Three Way Call)
Answers a call on the other line.

Pick Up

ดึงสายจากหัวเครื่องอื่น

Transfer

โอนสายให้เครื่องอื่นในขณะใช้สาย

Redial

Menu
Hold

MUTE
Del.

โทรเลขหมายเดิมซ้้า
ในขณะยกหู - ให้ปลายทางรอสาย
ในขณะวางหู - ใช้ตั้งค่าต่างๆของโทรศัพท์
ปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ให้ปลายทางได้ยิน
ลบตัวเลข ขณะท้าการกดเลขหมายโทรศัพท์

Transfers the call to the most recently
dialed number.
Makes a call the most recently dialed
number.
Off-hook status -Users can set preferences.
On-hook status - Puts your call on hold.
Mutes a call.
Deletes the number when you are in an
input field.

เปิดการใช้งาน Headset

Activates Headset.

เปิดการใช้งาน Speaker Phone

Activates Speakerphone.

การใช้งานเครื่องโทรศัพท์เบื้องต้น

การโทรออก
- ยกหูโทรศัพท์ และกดเลขหมายปลายทาง กดปุ่ม (# send) หรือ รอ 5 วินาที
- กดปุ่ม (Speaker) หรือ (Headset) และกดเลขหมายปลายทาง กดปุ่ม (# send) หรือ รอ 5 วินาที
- ใช้ปุ่ม Speed Dial โดยกด (Phone book), กด (00)-(99) + (# send) หรือ (Speaker) หรือ (Headset)
- หลังจากพบเบอร์ทตี่ ้องการโทรออกจาก Call Log หรือ Phone Book กด (# send)
การรับสาย
- ยกหูโทรศัพท์เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
- กด (Speaker) เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
- กด (Headset) เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
ให้ปลายทางรอสาย
- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Hold)
- กด (Hold) อีกครั้งเมื่อต้องการกลับมาใช้สายตามเดิม
การโทรซ้้าเบอร์ก่อนหน้า
- กด (Redial) ได้ทงั้ ขณะยกหูและวางหูโทรศัพท์
การปิดเสียงพูด
- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Mute)
- กด (Mute) อีกครั้งเมื่อต้องการกลับมาใช้สายตามเดิม
การโอนสาย
- ระหว่างใช้โทรศัพท์ กด (Transfer)
- กดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโอนไป แล้ววางหู
การคุยโทรศัพท์ 3 สาย
- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Hold)
- กดเลขหมายทีต่ ้องการติดต่ออีกเบอร์หนึง่ และรอจนกว่าจะรับสาย
- กด (3 Way Call)
การฝากสาย
- กด (MSG), ใส่หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางทีต่ ้องการโอนไป ,กด Menu
แล้วกด เ พื่อท้าการ Save
การรับสายเรียกซ้อน
- กด (Menu) -> (1)(1) แล้วเลือก " Set " หรือ " # Unset "

- การรับสายเรียกซ้อน กด (Hold), กด (Hold) อีกครั้งเพื่อกลับมาคุยกับสายเดิม
การปฏิเสธการรับสาย
- กด (DND)

การใช้งาน Hot Keys
- กดเลขหมายโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม Hot Key (1-6)
- กด ( YES) เพื่อ Save หรือ (# NO) ถ้าไม่ต้องการ Save
การปรับความดังของเสียง
- กด ( , ) ขณะวางหู เพื่อปรับระดับเสียงกริ่ง
- กด ( , ) ขณะใช้สาย เพื่อปรับระดับเสียงพูด
การใช้งาน Phone Book
การบันทึกเลขหมาย
- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยูใ่ นหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม ( # ) เพื่อเพิ่มเลขหมาย
- ใส่เลขหมายที่ต้องการเพิ่มโดยใส่เลข 9 น้าหน้า
- กดปุ่ม (Menu) 2 ครั้ง
- ใส่ชื่อในหน้า Edit Name จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- กด ( YES) เพื่อ Save หรือ (# NO) ถ้าไม่ต้องการ Save
การค้นหาเลขหมาย
- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยูใ่ นหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม ( ) เพื่อค้นหา
- ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา หรือใส่เลขที่ Phone book จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- หน้าจอจะแสดงชื่อและเบอร์โทรที่ค้นหาได้ (สามารถกดปุ่ม (Vol.+) หรือ (Vol.-) เพื่อดู Phone book รายการอื่น)
- กดปุ่ม ( # ) เพื่อโทรออก
การแก้ไขเลขหมาย และ การลบเลขหมาย
- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยูใ่ นหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม ( ) เพื่อค้นหา
- ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา หรือใส่เลขที่ Phone book จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- หน้าจอจะแสดงชื่อและเบอร์โทรที่ค้นหาได้ (สามารถกดปุ่ม (Vol.+) หรือ (Vol.-) เพื่อดู Phone book รายการอื่น)
- กดปุ่ม (Menu)
- กดปุ่ม ( ) เพื่อแก้ไขเลขหมาย หรือ กดปุ่ม ( # ) เพื่อลบเลขหมาย

Basic Call Feature

Making a call
- Lift the handset and dial the number. Then press (# send) button or wait 5 seconds.
- Press (Speaker) or (Headset) and dial the number. Then press (# send) button or wait 5 seconds.
- To use the Speed Dial No. Funtion (Phone book), press (00)-(99) + (# send) or (Speaker) or (Headset).
- After finding the number that you want to call in the Call Log or Phone Book, and press (# send) button.
Answering a call
- To answer a call, pick up the handset.
- Press (Speaker) button to answer a call.
- Press (Headset) button to answer a call.
Ending a call
- To end a call, hand up the handset.
- Press (Speaker) button during a call using the speakerphone.
- Press (Headset) button during a call using the headset.
Placing a call on hold
- During a call, press (Hold) button.
- Press the button again to return to the call.
Making a call to the previously dialed number

- Press (Redial) button (On-hook Status)
- Lift the handset and press (Redial) button.
Muting a call
- During a call, press (Mute) button.
- Press the button again to return to the call.
Transferring a call
- During a call, press (Transfer) button.
- Dial the number which you want to transfer the call, and then hang up.
Making 3-way conference calls
- During a call, press (Hold) button.
- Call the third party during an active call.
- Wait until the third party answers.
- Press (3 Way Call) button.
Forwarding Calls
- Press (MSG) button -> verify a "Forward Number" message on LCD -> Enter the number you want to
forward your call. -> Press (Menu) button and save the forwarding number
Waiting Call
- To answer during a call - Press (Menu) -> (1)(1) and then select " set " or " #unset ".
- To answer a call from another line during a call. - Press (Hold) button. - To go back to the previous call,
press (Hold) button again.
DND function
- To avoid incoming calls. - Press (DND) button -> Check the "DND" message on LCD.
Using Hot Keys
- To save a phone number in a Hot Key. - Type a phone number, and then choose one Hot Key (1 ~ 6)
- To save the number, select " YES " or " #NO ".
Adjusting Volume
- Press ( , ) keys to adjust the ringer volume during nomal status.
- Press ( , ) keys to adjust the receiver volume during a call.
Set-Up Phone Book
Saving a phone number
- Press Phone book button in the idle mode.
- Press # button
- Input the phone number you want to save.
- Press Menu button 2 times.
- Input the Name then press Menu button.
- Press
button to save or # button if no.
Searching a phone number
- Press Phone book button in the idle mode.
- Press button
- Input characters or numbers to look up then press Menu button.
- You can see another numer by press Vol.+ button or Vol.- button.
- Press # button to call.
Editing or Deleting a phone number
- Press Phone book button in the idle mode.
- Press button
- Input characters or numbers to look up then press Menu button.
- You can see another numer by press Vol.+ button or Vol.- button.
- Press Menu button to call.
- Press
button to edit or press # button to delete.

การใช้งาน IP Phone

ปุ่มต่างๆ
แสดงเบอร์ของเครื่อง

ไฟแสดงเมื่อมาสายเข้า
หรือมี MissCall
แสดงวัน-เวลา
หน้าจอแสดงผล
ปุ่ม soft key

ปุ่ม พักสาย
ปุ่ม โอนสาย
ปุ่ม ประชุมสามสาย

ปุ่ม select
ปุ่ม dial pad
ปุ่ม history ดูประวัติการโทร
ปุ่ม speaker phone
ปุ่ม เพิ่มเสียง-ปิดเสียง-ลดเสียง

หน้าจอปกติ
SDial ปุ่ม Speed Dial หรือเบอร์ด่วน
(อ่านต่อวิธีเซ็ตเบอร์ด่วน)

DIR ปุ่มแสดงสมุดโทรศัพท์ หรือดูหมายเลข
โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ (การบันทึกเบอร์โทร ดูหน้า 5)
Pickup ปุ่มกดรับสายแทนกัน

Menu ปุ่มกดสาหรับตั้งค่าต่างๆ สาหรับช่างหรือผู้ดูแลระบบ

หน้าจอเมื่อมีการรับสาย
Hold ปุ่มกดเพื่อพักสาย
xFER ปุ่มสาหรับโอนสาย
(กดปุ่มนี้ + เบอร์ปลายทาง + # วางหู)
Conf ปุ่มประชุมสามสาย
เมื่อคุยกับคนที่ 1 อยู่ และต้องการคุยกับอีกคน
(กดปุ่มนี้ + เบอร์ปลายทาง + #)
เมื่อปลายทาง กดปุ่ม Conf อีกครั้ง
END สิ้นสุดการสนทนา หรือวางสาย

การตั้งค่าเบอร์ด่วน
1) กดปุ่ม

หรือ SDial

2) กดปุ่ม
เพื่อเลือก
หมายเลขลาดับที่จะบันทึก
3) กดปุ่ม Edit เพื่อใส่ข้อมูล

4) ใส่ชื่อ และ เบอร์โทร

5) กด Save และ Exit เมื่อเสร็จ
เมื่อต้องการโทรออกด้วยเบอร์ด่วน
ควรจาไว้ว่าเบอร์ด่วนเบอร์ใดถูกบันทึก
ไว้ด้วยเลขหมายลาดับใด
แล้วเวลาโทรออกให้กดหมายเลขลาดับนั้น
แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

การบันทึกเบอร์โทรลงใน Phone Book
1) กดปุ่ม

หรือ Dir

3) กด Add แล้วใส่ข้อมูล
Name / Tel
4) เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จกด Save

2) เลือก Contact แล้วกด Enter

