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รุน่ GXP-1405 

 

 
 

 

รุน่ GXP-1450 

 

 
 

คู่มือการใชง้านโทรศพัทไ์อพโีฟน Grandstream 
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รุน่ GXP-1625 

 

 
 

 

รุน่ GXP-2130 
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หมายเลข 1 Soft Keys ปุ่ มกดดา้นล่างของหน้าจอแสดงผล (จะเปลี�ยนแปลงไปตามฟังกช์นัการใช้
งานโทรศพัทใ์นขณะนั 'นๆ) 
หมายเลข 2 Message Waiting Indicator ไฟแสดงสถานะสายเรยีกเขา้ 

หมายเลข 3 Hold ปุ่ มพกัสาย 

หมายเลข 4 Transfer ปุ่ มโอนสาย 
หมายเลข 5 Standard Keypad แผงปุ่ มกดโทรศพัท ์

หมายเลข 6 Send ปุ่ มโทรซํ'า หรอืปุ่ มสง่ดจิติที�กด 

หมายเลข 7 Speaker ปุ่ มเปิดปิดลาํโพง 

หมายเลข 8 Mute ปุ่ มเปิดปิดเสยีงไมโครโฟน 

หมายเลข 9 Headset ปุ่มเปิดปิดการใชง้าน Headset 
หมายเลข 10 Volume ปุ่ มปรบัเพิ�มลดเสยีง 

หมายเลข 11 Menu/OK Key ปุ่ มเมนู 
หมายเลข 12 Navigation Keys ปุ่มเลื�อนขึ'น-ลง และซา้ย-ขวา 

 Up and Down Buttons 
 Left and Right Buttons 
หมายเลข 13 Conference ปุ่ มประชมุ 3 สาย 

หมายเลข 14 Line Keys ปุ่ มสายที� 1 และ 2 (หากม)ี 
หมายเลข 15 Message ปุ่ มเขา้สูร่ะบบรบัฝากขอ้ความเสยีง 
หมายเลข 16 Phonebook/Contacts ปุ่ มสมดุเบอรโ์ทรศพัท ์
หมายเลข 17 Home Button ปุ่ มกลบัสูห่น้าแรก 
หมายเลข 18 Page/Intercom ปุ่ มอนิเตอรค์อม (ระบบไมร่องรบั) 
หมายเลข 19 Record ปุ่ มบนัทกึเสยีงสนทนา (ระบบไมร่องรบั) 
หมายเลข 20 Multi-Purpose Keys ปุ่ มเอนกประสงค ์
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กดปุ่ ม Send  
 
 

 

กดปุ่ ม Hold   
กดอกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 
 

 

 

• เสยีงเรยีกเขา้ (Ringing) 
• เสยีงปากพดูหฟัูง (Handset) 
• เสยีงลาํโพง (Speaker) 

กดปุ่ ม +  เพื�อเพิ�มระดบัเสยีง 

กดปุ่ ม -   เพื�อลดระดบัเสยีง 
 
 
 

ขณะสนทนา กดปุ่ ม Mute  เพื�อปิดไมโครโฟนของเครื�องไอพโีฟน 
หน้าจอแสดง 

 
กดอกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 

 

 
 

กดปุ่ ม Menu/OK Key เลอืกเมนู Call History 
ใช ้Navigation Keys เพื�อเลอืก 

• Answered Calls สายที�รบั 
• Dialed Calls สายที�โทรออก 
• Missed Calls สายที�พลาด 

การพกัสาย (Call on Hold) 

การโทรซํ,าหมายเลขเดิม (Redial) 

การปรบัระดบัเสยีง 

การปิดเสยีงพูด (Muting Call) 

ประวตัิการใชง้าน (Call History) 
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• Transferred Calls สายที�ถกูโอน 
• Forwarded Calls สายที�ถกูฝากสาย 
• Clear All เคลยีรข์อ้มลูทั 'งหมด 
• Back กลบัสูเ่มนูก่อนหน้า 

 
 

 

กดปุ่ ม Mute   
หน้าจอแสดง 

 
กดอกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 

 

 

 

กดปุ่ ม Transfer  + เบอรโ์ทรศพัท ์+ ปุ่ ม Send  + (สนทนา) + ปุ่ ม 

Transfer  
 

 
 

• ทกุกรณี (All Calls) โดยไมม่เีงื�อนไข 
กดปุ่ ม *465* + เบอรโ์ทรศพัท ์+ # 
กดปุ่ ม *465# อกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 
 

• กรณีไมร่บัสาย (Ring No Answer) 
กดปุ่ ม *466* + เบอรโ์ทรศพัท ์+ # 
กดปุ่ ม *466# อกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 
 

• กรณีสายไมว่่าง (Busy Line) 
กดปุ่ ม *467* + เบอรโ์ทรศพัท ์+ # 
กดปุ่ ม *467# อกีครั 'งเพื�อยกเลกิ 
 
 

หา้มรบกวน (Do Not Disturb) 

การโอนสาย (Call Transfer) 

การฝากสาย (Call Forwarding) 
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กด 088 
แต่ตอ้งแจง้ศนูยค์อมพวิเตอรเ์พื�อดาํเนินการจดัสมาชกิในกลุ่ม 
 
 

 
 
ขณะสนทนา หากตอ้งการสนทนามากกว่า f สาย 

กดปุ่ ม Conf  + เบอรโ์ทรศพัท ์+ ปุ่ ม Send  + (สนทนา) + ปุ่ ม Conf  
หากโทรไปแลว้ปลายทางไมร่บัสาย กดปุ่ ม LINE1 เพื�อกลบัมาสนทนาต่อ 
 
 
 
 
เชน่ การบนัทกึชื�อและเบอรโ์ทรของบุคคลที�ตอ้งตดิต่อดว้ยบ่อยๆ ผา่นปุ่ มเอนกประสงค ์
กดปุ่ ม Multi-Purpose Keys ที�ตอ้งการกาํหนดคา่การใชง้าน คา้งไวน้านประมาณ 3 วนิาท ี
ใช ้Navigation Keys ในการเลื�อนขึ'น-ลง เพื�อไปยงัหวัขอ้ที�ตอ้งการ 
กาํหนดชื�อเจา้ของเบอรโ์ทรที�ตอ้งการบนัทกึที�หวัขอ้ Description 
ระบเุบอรโ์ทรที�หวัขอ้ Value 
กดปุ่ ม Soft Key ชื�อ Save เพื�อบนัทกึ 
 
 

 
 
 
 
 

ปรบัปรุงล่าสุดเมื�อ 2 พฤศจกิายน 2558 

การรบัสายแทน (Call Pickup) 

การประชุม 3 สาย (Conference Call) 

การใชง้าน Multi-Purpose Keys 


