
Kort brugsanvisning
Cisco Small Business

SPA 300 Series IP Phone
Model SPA 301 og SPA 303
Pakkens indhold

• SPA 300 Series IP Phone

• Telefonholder

• RJ-45-Ethernet-kabel

• Kort brugsanvisning

• Produkt-cd-rom
Velkommen
Tak, fordi du har valgt SPA 300 Series IP Phone.  Denne vejledning forklarer, 
hvordan du fysisk installerer Cisco SPA 300 Series IP Phone, og hvordan du 
udfører nogle grundlæggende opgaver.

Før du går i gang 

Før du begynder installationen, skal du sørge for, at din internettelefontjeneste 
er konfigureret og aktiv. For eksempel registreres telefonen til en enhed 
(f.eks. en Cisco Unified Communications 500 Series eller en 
tredjepartsprogramserver), der udbyder telefontjeneste.

Gennemgang af Cisco SPA 301 IP-telefonen
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Installation af Cisco SPA 301 IP-telefonen

Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
1 Håndsæt Løft håndsættet for at foretage eller besvare et opkald.

2 Indikator for ventende 
meddelelse/status

LED'ens farve og opførsel angiver telefon- og 
meddelelsesstatus: En konstant rødt lysende LED angiver, 
at du har en ny voicemail-meddelelse. Se 
Brugervejledningen til Cisco Small Business IP-telefonen 
SPA 300 Series (SIP) eller Brugervejledningen til Cisco 
Unified Communications Manager Express til Cisco Small 
Business IP-telefonen SPA 300 Series, hvis du vil have 
flere oplysninger om er LED-farver og -statusser.

3 Tasten Ringer Skub til positionen On for at slå ringetonen til. Skub til 
positionen Off for at slå ringetonen fra.

4 Tasten Voicemail Tryk på tasten for at aktivere voicemail (skal 
konfigureres af telefonsystemets administrator).

5 Tasten Blink Tryk her for at sætte et opkald i venteposition og åbne 
en anden linje.

6 Tasten Gentag Tryk her for at ringe op til det sidst indtastede nummer.

7 Tasten Lydstyrke Tryk her flere gange for at øge håndsættets lydstyrke 
(når håndsættet er løftet) eller ringetonens lydstyrke 
(når håndsættet ligger på).

8 Tastatur Brug dette til at indtaste telefonnumre.
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TRIN 1 Vend telefonen om, så du kan se tilslutningsportene på undersiden.

TRIN 2 Tilslut telefonledningens lange ende til håndsætporten, der er mærket 
med et telefonsymbol (mærket 2 på billedet).

TRIN 3 Tilslut telefonledningens anden ende til porten i bunden af håndsættet 
(ikke afbildet).

TRIN 4 Tilslut telefonen til netværket:

• Brug af en Ethernet-forbindelse: Tilslut den ene ende af Ethernet-
kablet til netværksporten på telefonen, der er mærket "WAN" 
(mærket 3 på billedet). Tilslut Ethernet-kablets anden ende til den 
relevante enhed, f.eks. et netværksstik, på netværket. 

• Med en trådløs forbindelse: Du kan bruge en Cisco WBP54G 
Wireless-G Bridge med IP-telefonen til at etablere en trådløs 
forbindelse mellem telefonen og netværket. Se dokumentationen til 
WBP54G på Cisco.com for at få flere oplysninger.

TRIN 5 Tilslut strømkablets ene ende til en stikkontakt og den anden til 
telefonens strømforsyningsport (mærket 1 på billedet).

BEMÆRK: Hvis telefonen skal have strøm gennem Ethernet-forbindelsen, skal 
du bruge det valgfri tilbehør Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet-splitter. 
Se dokumentationen til Cisco POES5 på Cisco.com for at få flere oplysninger.
TRIN 6 (Valgfrit) Anvend Ciscos vægbeslag MB100 for at montere telefonen 
på en lodret flade. Se brugsanvisningen til Cisco Small Business IP-
telefon SPA 300 Series (SIP) eller Cisco Unified Communications 
Manager Express til Cisco Small Business IP-telefonen SPA 300 Series 
på Cisco.com for at få yderligere oplysninger.

Når telefonen er blevet korrekt tilsluttet netværket og modtager en 
basiskonfiguration, bør du høre en klartone, når du løfter håndsættet.
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Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
1 Håndsæt Løft håndsættet for at foretage eller besvare et opkald.

2 Indikator for ventende 
meddelelse

Lyser rødt, når der er en ny voicemail-meddelelse. 
Blinker rødt under et indgående opkald, eller når 
telefonens firmware opdateres.

3 LCD-skærm Viser dato og klokkeslæt, telefonens navn, lokalnumre 
og valgmuligheder for funktionstaster. 

4 Telefonlinjetaster Viser telefonlinjens status. Når tasten lyser:

Grøn: Linjen er ledig.

Rød (lyser): Linjen er aktiv eller optaget.

Rødt (blinker): Linjen er i venteposition.

Orange: Linjen er ikke registreret og kan ikke bruges. 

BEMÆRK: Linjetasternes farver afhænger af 
telefonsystemet og kan variere. 

Tasterne kan også programmeres af 
telefonsystemets administrator, så de kan udføre 
funktioner såsom hurtigopkald, besvarelse af 
opkald og overvågning af et lokalnummer.
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Følg denne fremgangsmåde for at installere telefonen og tilslutte den til netværket.

5 Funktionstaster Tryk på en funktionstast for at udføre den handling, der 
er vist på etiketten på LCD-skærmen ovenover. 
Funktionstasterne varierer afhængigt af 
telefonsystemet. Du kan ser flere oplysninger 
i brugervejledningen til dit telefonsystem.

6 Navigatorstast Tryk på en piletast for at rulle mod venstre, højre, op eller 
ned gennem de elementer, der vises på LCD-skærmen. 

7 Tasten Meddelelser Tryk på tasten for at aktivere voicemail (skal 
konfigureres af telefonsystemets administrator).

8 Tasten Hold Tryk på tasten for at parkere et opkald. 

9 Tasten Opsætning Tryk på tasten for at åbne en menu og konfigurere 
funktioner og indstillinger (f.eks. telefonbog og 
hurtigopkald), se opkaldshistorikken og indstille 
funktioner (f.eks. viderestilling af opkald).

10 Tasten Tavs Tryk på tasten for at slå telefonens mikrofon til og fra. 
Når telefonens mikrofon er slået fra, lyser tasten rødt. 
Når tasten Tavs blinker, betyder det, at der ikke kan 
etableres netværksforbindelse.

11 Tasten Hovedtelefoner Tryk på tasten for at slå hovedtelefonerne til og fra. 
Når hovedtelefonerne er slået til, lyser tasten grønt.

12 Tasten Lydstyrke Tryk på + for at øge lydstyrken og på - for at dæmpe 
lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne, 
højttaleren (når håndsættet er løftet) eller ringetonen 
(når håndsættet ligger på).

13 Tasten Højttaler Tryk på tasten for at slå højttaleren til og fra. Når 
højttaleren er slået til, lyser tasten grønt.

14 Tastatur Brug tastaturet til at indtaste telefonnumre, bogstaver 
og vælge menupunkter.

Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
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TRIN 1 Vend telefonen om, så du kan se tilslutningsportene på undersiden.

TRIN 2 Tilslut telefonledningens lange ende til håndsætporten, der er mærket 
med et telefonsymbol (mærket 5 på billedet).

TRIN 3 (Valgfrit) Før telefonledningen gennem kabelåbningen (mærket 4 
på billedet).

TRIN 4 Tilslut telefonledningens anden ende til porten i bunden af håndsættet 
(ikke afbildet).

TRIN 5 Tilslut telefonholderen ved at rette tapperne på holderen (ikke vist) ind 
efter åbningerne på telefonens underside. Før de nederste tapper ind 
i de nederste åbninger på telefonen (mærket 1 på billedet), og tryk 
forsigtigt holderen ned. Den skal glide nemt ind i de øverste åbninger. 
Tryk ikke for voldsomt.

TRIN 6 Tilslut telefonen til netværket:

• Brug af en Ethernet-forbindelse: Tilslut den ene ende af Ethernet-
kablet til netværksporten på telefonen, der er mærket "SW" 
(mærket 3 på billedet). Tilslut Ethernet-kablets anden ende til den 
relevante enhed, f.eks. et netværksstik, på netværket. 
• Med en trådløs forbindelse: Du kan bruge en Cisco WBP54G 
Wireless-G Bridge med IP-telefonen til at etablere en trådløs 
forbindelse mellem telefonen og netværket. Se dokumentationen 
til WBP54G på Cisco.com for at få flere oplysninger.

TRIN 7 Tilslut strømkablets ene ende til en stikkontakt og den anden til 
telefonens strømforsyningsport (mærket 6 på billedet). 

BEMÆRK: Hvis telefonen skal have strøm gennem Ethernet-forbindelsen, skal 
du bruge det valgfri tilbehør Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet-splitter. 
Se dokumentationen til Cisco POES5 på Cisco.com for at få flere oplysninger.

TRIN 8 (Valgfrit) For at etablere netværksadgang til en computer skal den ene 
ende af et andet Ethernet-kabel (medfølger ikke) tilsluttes 
computerporten bag på telefonen (mærket 2 på billedet). Tilslut 
Ethernet-kablets anden ende til computerens netværksport. 

TRIN 9 (Valgfrit) Anvend Ciscos vægbeslag MB100 for at montere telefonen 
på en lodret flade. Se brugsanvisningen til Cisco Small Business 
IP-telefon SPA 300 Series (SIP) eller Cisco Unified Communications 
Manager Express til Cisco Small Business IP-telefonen SPA 300 Series 
på Cisco.com for at få yderligere oplysninger.

Når telefonen er blevet korrekt tilsluttet netværket og modtager en 
basiskonfiguration, bør du høre en klartone, når du løfter håndsættet eller 
trykker på højttalertasten, og telefonens linjetaster bør lyse grønt (afhængigt af 
telefonsystemet). 

Brug af IP-telefonen

Opringning og besvarelse af opkald
Løft håndsættet, og ring op (SPA 301/303), eller tryk på tasten Højttaler eller 
tasten Hovedtelefoner (SPA 303).

Sætter et opkald i venteposition.
Hvis du vil sætte et opkald i venteposition, skal du trykke på tasten Blink (SPA 301) 
eller tasten Hold (SPA 303). Den person, der ringer op, hører en serie med tre hurtige 
biplyde eller musik i ventepositionen. Hvis du vil genoptage opkaldet, skal du trykke 
på Blink (SPA 301) eller den blinkende røde linjetast for opkaldet (SPA 303).

Afslutning af et opkald
Hvis du anvender håndsættet, skal du lægge på (SPA 301/303). Hvis du 
anvender højttalertelefonen, skal du trykke på tasten Højttaler. Hvis du 
anvender hovedtelefoner skal du trykke på tasten Hovedtelefoner.
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Yderligere oplysninger

Support

Supportgruppe til Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business, 
support og ressourcer

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Kontaktpersoner for 
telefonsupport

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Cisco Small Business, 
firmwaredownloads

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Vælg et link for at downloade firmware til 
Cisco Small Business-produkter. Der kræves 
ikke logon.

Downloads til alle andre Cisco Small 
Business-produkter, herunder Network 
Storage Systems, findes i downloadområdet 
på Cisco.com på www.cisco.com/go/
software (registrering/logon påkrævet).

Produktdokumentation

Cisco SPA 301 
Cisco SPA 303

www.cisco.com/go/
300phonesresources

Cisco Small Business-
telefontilbehør

www.cisco.com/en/US/products/ps10042/
index.html

Cisco Small Business

Ciscos centrale websted 
for partnere 
for små virksomheder 
(partnerlogon påkrævet)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Startside for Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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