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Komme i gang

Dette kapittelet gir en oversikt over dette dokumentet og grunnleggende 
informasjon om Ciscos Small Business Pro IP-telefon.

• Om dette dokumentet, side 4

• Oversikt over Ciscos Small Business Pro IP-telefoner, side 6

• Bli kjent med Cisco SPA 301, side 7

Om dette dokumentet 

Denne veiledningen beskriver de konseptene og oppgavene som er nødvendige 
for å bruke og konfigurere Ciscos Small Business Pro IP-telefon.

MERK Funksjonene til Cisco Small Business IP-telefon varierer, avhengig av hvilken type 
anropskontrollsystem du bruker, og funksjonene din telefonadministrator har 
aktivert. Dette dokumentet beskriver bruken av Ciscos Small Business Pro IP-
telefoner med et SPCP-telefonsystem, som for eksempel Cisco Unified 
Communications 500-serien. Hvis du bruker Ciscos Small Business Pro IP-telefon 
med et Cisco SPA 9000 Voice System eller et BroadSoft- eller Asterisk-system, kan 
du lese bruksanvisningen for Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 30X (SIP).
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Organisering
Denne tabellen beskriver innholdet av hvert kapittel i dette dokumentet.

Tittel Beskrivelse

Kappittel 1 Komme i gang Dette kapittelet gir en 
oversikt over dette 
dokumentet og 
grunnleggende informasjon 
om Ciscos Small Business 
Pro IP-telefon.

Kappittel 2 Installere telefonen Dette kapittelet gir en 
oversikt over dette 
dokumentet og 
grunnleggende informasjon 
om Ciscos Small Business 
Pro IP-telefon.

Kappittel 3 Bruke telefonens 
grunnfunksjoner

Dette kapittelet gir 
instruksjoner om hvordan du 
bruker telefonens 
grunnleggende funksjoner. 
Det har følgende avsnitt:

Kappittel 4 Bruke telefonens avanserte 
funksjoner

Dette kapittelet beskriver 
hvordan du konfigurerer 
avanserte funksjoner på IP-
telefonen.

Vedlegg A Hva gjør du nå Cisco leverer et bredt utvalg 
av ressurser som hjelper deg 
å dra full nytte av Ciscos SPA 
30X-telefoner. Dette 
vedlegget gir deg en lenke til 
mange av disse ressursene.
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Oversikt over Ciscos Small Business Pro IP-telefoner

Ciscos Small Business Pro IP-telefoner er VoIP-telefoner (Voice over Internet 
Protocol) med alle funksjoner som gir talesamband via et IP-nettverk. Telefonene 
har tradisjonelle funksjoner som for eksempel viderekopling av samtaler, ny 
oppringing, hurtigoppringing, overføring av samtaler, konferansesamtaler og 
tilgang til talepost. Oppringninger kan foretas eller mottas med et telefonrør, en 
hodetelefon eller via en høyttaler. 

IP-telefoner har også spesielle funksjoner som ikke er tilgjengelige på tradisjonelle 
telefoner. Ciscos Small Business Pro IP-telefoner har Ethernet-porter, eller porter 
som gjør det mulig å kople dem til datanettet. De har også ekstra Ethernet-porter 
som tillater en datamaskin å koples til nettverket via IP-telefonen. I motsetning til 
tradisjonelle telefoner krever Ciscos Small Business Pro IP-telefoner en egen 
strømkilde. Denne strømadapteren følger med telefonen.

Som oppgitt i “Om dette dokumentet” på side 4, dekker dette dokumentet Cisco 
Small Business IP-telefoner når det brukes som en del av et system, for eksempel 
Cisco Smart Business Communications System (SBCS). I dette systemet 
håndteres telefonnettverket av utstyr som Cisco Unified Communications 500-
serien. Cisco Unified Communications 500-serien bruker en protokoll, kalt Smart 
Phone Control Protocol (SPCP) for å håndtere tale-, data- og videotrafikk.

Oppsett av telefonnettverket, inkludert avansert konfigurasjon av telefonene, 
utføres med Cisco Configuration Assistant (CCA)-programvaren. Denne 
programvaren er tilgjengelig på Cisco.com. Dokumenter for bruk av CCA er 
oppført i Vedlegg A, “Hva gjør du nå.”
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Tabellen nedenfor viser Ciscos Small Business Pro IP-telefoner omtalt i dette 
dokumentet og deres respektive funksjoner:

Pleie av telefonen

Ciscos Small Business Pro IP-telefoner er elektroniske apparater som ikke må 
utsettes for sterk varme, solskinn, kulde eller vann. For å rengjøre utstyret bruker 
du et litt fuktet papir eller et tøyhåndkle. Ikke spray eller hell rengjøringsmiddel 
direkte på apparatet.

Bli kjent med Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Skjerm Ingen 128 X 64 ensfarget LCD

Linjer 1 3

Hurtigtaster Ingen 4 dynamiske

Navigasjonsknapp Ingen Fireveis navigasjonsknapp
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# Telefonfunksjon Beskrivelse
1 Telefonrør Ta det opp for å ringe eller besvare en oppringning.
2 Melding venter/

Statusindikator
LED-fargen og handlingen angir telefon- eller 
meldingsstatusen:

• Rødt (stabil)—Du har en ny talemelding. 

• Rødt (hurtig blinking)—Du har en innkommende 
samtale.

• Rødt (langsom blinking)—Du har en samtale på 
venting.

• Rødt (serie med to hurtige blink)—Telefonen har 
midlertidig tapt Ethernet-forbindelsen.

• Oransje (hurtig blinking)—Telefonens fastvare 
oppgraderes.

• Oransje (langsom blinking)—Telefonen laster ned 
fastvare.

• Oransje (serie med to hurtige blink)—Telefonen 
har midlertidig tapt Ethernet-forbindelsen. Når 
telefonen er frakoplet vil den starte på nytt.

• Grønt (stabil)—Du har en aktiv samtale på 
telefonen (telefonrøret er av).

3 Ringetast Skyv til På-posisjon for å slå ringeren på. Skyv til Av-
posisjon for å slå ringeren av.

4 Meldingstast Trykk på denne for å få tilgang til talepost (må være satt 
opp av telefonadministratoren).

5 Blinkeknapp Trykk på denne for å sette en samtale på venting og 
åpne en annen linje. 

6 Ny oppringing-
knapp

Trykk for å slå det siste ringte nummeret.

7 Volumknapp Trykk flere ganger for å øke volumet på telefonrøret (når 
telefonrøret er av) eller ringervolumet (når telefonrøret 
ligger på telefonen).

8 Tastatur Brukes til å slå telefonnumre.
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Bli kjent med Cisco SPA 303

# Telefonfunksjon Beskrivelse

1 Telefonrør Ta det opp for å ringe eller besvare et anrop.
2 Meldingslampe Viser stabilt rødt når du har en ny talemelding. 

Blinker rødt under en innkommende samtale, 
eller når telefonens fastvare blir oppdatert.

3 LCD-skjerm Viser dato og tid, telefonstasjonsnavn, 
internlinjer og hurtigtastalternativer. 
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4 Linjetaster Indikerer telefonlinjestatus:

• Av: Linjen er inaktiv.

• Grønt: Linjen er aktiv eller i bruk.

• Grønt (blinker): Det er en innkommende 
samtale.

• Rødt (blinker): Linjen står på venting.

Linjetastfargene kan variere, avhengig av ditt 
telefonsystem. 

Disse tastene kan også programmeres av 
telefonsystemets administrator til å utføre 
funksjoner som hurtigoppringing, henting av 
samtaler eller overvåking av en linje.

5 Hurtigtaster Trykk inn en hurtigtast for å utføre handlingen 
som er vist på etiketten på LCD-skjermen 
ovenfor. Hurtigtastene varierer, avhengig av 
ditt telefonsystem. Se Hurtigtaster, side 11.

6 Navigasjonsknapp Trykk på en pil for å bla til venstre, høyre, 
oppover eller nedover i elementene som 
vises på LCD-skjermen. 

7 Meldingstast Trykk på denne for å få tilgang til talepost (må 
være satt opp av telefonadministratoren).

8 Ventetast Trykk på denne for å sette en samtale på 
venting. 

9 Oppsett-tast Trykk på denne for å gå inn i en meny og 
konfigurere funksjoner og preferanser (som 
f.eks. katalog og hurtignummer), se på 
anropshistorikk og velge funksjoner (f.eks. 
viderekopling av samtaler).

10 Dempetast Trykk på denne for å dempe lyd eller 
oppheve lyddemping. Når telefonen er 
dempet, vil tasten lyse rødt. En blinkende 
dempeknapp viser at telefonen ikke finner 
nettverksforbindelsen.

11 Hodetelefonknapp Trykk på denne for å slå hodetelefonene av 
eller på. Tasten lyser grønt når 
hodetelefonene er på.

# Telefonfunksjon Beskrivelse
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Hurtigtaster

Hurtigtastene på telefonskjermen kan variere avhengig av telefonens modell og 
telefonsystemets innstillinger. Trykk på høyre pil- eller venstre pil-tast på 
navigasjonsknappen hvis du vil se flere hurtigtaster. 

Nedenfor finner du en liste over noen av hurtigtastene du kan ha på din telefon. Det 
er mulig du ikke har alle disse hurtigtastene på telefonen, og du kan ha andre taster 
som ikke er med på denne listen. Din telefonadministrator kan også gi deg 
tilpassede hurtigtaster på telefonen, for eksempel taster som gir hurtiganrop til et 
bedriftsnummer, eller som gir tilgang til et spesialisert program som kjøres på din 
telefon. Ta kontakt med telefonadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

12 Volumknapp Trykk på + for å øke og på - for å senke 
lydstyrken i telefonrøret, hodetelefonen, 
høyttaleren (når telefonrøret er tatt av 
telefonen, eller ringestyrken (når telefonrøret 
ligger på telefonen).

13 Høyttalertast Trykk på denne for å slå høyttaleren av eller 
på. Knappen lyser grønt når høyttaleren er på.

14 Tastatur Bruk dette til å slå telefonnummer, skrive inn 
bokstaver og velge menyelementer.

Tast Funksjon

CallBac.(ring 
tilbake)

Trykk på denne for å motta en audio- og visuell melding på telefonen når 
en opptatt eller utilgjengelig person blir tilgjengelig.

CFwdAll 
(viderekople 
alle)

Viderekopler alle samtaler som kommer til telefonen din til et angitt 
nummer.

Change 
(endre)

Åpner et element slik at du kan redigere tall eller bokstaver.

Confrn 
(konferanse)

Starter en konferansesamtale.

Dial (slå 
nummer)

Ringer et nummer.

DnD Ikke forstyrr, hindrer innkommende anrop i å ringe på din telefon.

# Telefonfunksjon Beskrivelse
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Bruke hurtigtaster på tastaturet

Når du bruker telefonmenyene, kan du bruke tastaturet til å legge inn nummeret 
som vises ved siden av menyen eller undermenyen på LCD-skjermbildet. 

Hvis du for eksempel vil endre ringeinnstillingene, trykk på oppsettasten og trykk 
deretter på 3 for innstillinger og 2 for ringetype.

MERK Menyer og alternativer varierer avhengig av telefonmodell.

Edit (rediger) Velger et element for endring.

GPickUp Lar deg besvare et anrop som ringer på en internlinje ved å finne 
nummeret til linjen det ringes på.

Login/
Logout 
(pålogging/
utlogging)

Logg deg på og ut av anropssystemet for å bruke funksjonen Extension 
Mobility (mobil linje). Med mobil linje kan du logge deg på alle fysiske 
telefoner og hente dine personlige innstillinger og katalognummer til 
denne telefonen.

OK Lagrer endringene dine eller bekrefter en handling som svar på en 
ledetekst på skjermen.

PickUp 
(hent)

Lar deg besvare et anrop som ringer på en annen internlinje ved å skrive 
inn linjenummeret. 

Redial (slå 
på nytt)

Viser en liste med nylig oppringte nummer.

Resume 
(gjenoppta)

Henter en samtale som er på vent.

Select (velg) Velger det merkede elementet på LCD-skjermen.

Trnsfer Setter over en samtale.

Y/N (j/n) Går inn i en undermeny og veksler mellom Ja eller Nei for å aktivere eller 
deaktivere et alternativ når du trykker.

Tast Funksjon
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Installere telefonen 

Dette kapittelet beskriver hvordan du installerer Ciscos Small Business Pro IP-
telefon og kopler den til nettverket. Det inneholder følgende avsnitt:

• Før du begynner, side 13

• Installere din Cisco SPA 301 IP-telefon, side 14

• Installere Cisco SPA 303 IP-telefon, side 16

• (Valgfritt) Montere Cisco SPA 30X-telefon til veggen, side 19

• Verifisere oppstart av telefonen, side 26

• Oppgradere telefonens fastvare, side 27

Før du begynner

Før du installerer og kopler til telefonen, må du verifisere med systemansvarlig 
(hvis det er relevant) at nettverket er tilrettelagt for telefonen, og sikre at du har alle 
telefondelene og hele dokumentasjonen.
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Installere din Cisco SPA 301 IP-telefon

Figur 1 Cisco SPA 301 telefonstrøm og telefonrørkoplinger

Tilkopling av telefonrøret

TRINN 1 Snu telefonen for å se portene på baksiden av enheten.

TRINN  2 Sett den lange enden av telefonledningen inn i porten på telefonrøret på 
telefonapparatet som er merket med et telefonsymbol. (merket 2 i Figur 1).

TRINN  3 Sett den andre enden av telefonledningen inn i porten nederst på telefonrøret 
(ikke vist).

Kople til strøm

Sett den ene enden på strømledningen i en stikkontakt og sett den andre enden 
på strømledningen i strømporten på telefonen (merket 1 i Figur 1).

MERK Hvis du vil føre strøm til telefonen gjennom Ethernet-forbindelsen, brukes det 
valgfrie tilbehøret Cisco POES5 5-volt Power Over Ethernet-fordeleren. Se 
dokumentasjon om Cisco POES5 på Cisco.com for flere opplysninger.
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Kople Cisco SPA 301 til nettverket

Figur 2 Cisco SPA 301 telefon til Ethernet-forbindelse

Hvis du bruker en Ethernet-forbindelse:

TRINN 1 Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på telefonapparatet 
merket “WAN” (merket 3 i Figur 2).

TRINN  2 Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i riktig apparat i nettverket, for 
eksempel en nettverkssvitsj. 

(Valgfritt) Kople Cisco SPA 301 til det trådløse nettverket

Du kan bruke Ciscos WBP54G Wireless-G Bridge for Phone Adapters til å kople 
IP-telefonen til et Wireless-G-nettverk i stedet for det kablete lokalnettet. Slik 
kopler du telefonen din til Cisco WBP54G:

TRINN 1 Konfigurer Cisco WBP54G ved hjelp av installasjonsveiviseren. Se instruksjonene i 
Wireless-G Bridge for Phone Adapters Quick Installation Guide, som du finner på 
cisco.com. Se Vedlegg A, “Hva gjør du nå,” der du finner en liste med 
dokumenter og lagersteder.

TRINN  2 Under prosessen med installasjonsveiviseren kopler du Ethernets nettverkskabel 
på WBP54G til baksiden av IP-telefonens sokkelstasjon inn i sporet merket “WAN.”

TRINN  3 Kople strømkabelen på WBP54G til strømporten på IP-telefonens sokkel. 

TRINN  4 Plugg IP-telefonens strømadapter inn i strømporten på WBP54G.
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TRINN  5 Plugg den andre enden av IP-telefonens strømadapter til et strømuttak.

Installere Cisco SPA 303 IP-telefon

Figur 3 Telefonkoplinger til Cisco SPA 303 

Tilkopling av telefonrøret

TRINN 1 Snu telefonen for å se portene på baksiden av enheten.

TRINN  2 Sett inn den lange enden av telefonledningen i porten til telefonrøret på 
telefonapparatet som er merket med et telefonsymbol. (merket 5 i Figur 3).

TRINN  3 (Valgfritt) Legg telefonledningen gjennom kabelhullet  (merket 4 i Figur 3).

TRINN  4 Stikk den andre enden av telefonledningen inn i porten nederst på telefonrøret 
(ikke vist).
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Kople til strøm

Stikk den ene enden på strømledningen inn i en stikkontakt og sett den andre 
enden på strømledningen inn i strømporten på telefonapparatet (merket 6 
i Figur 3).

MERK For å aktivere telefonen gjennom Ethernet-koplingen, bruker du det valgfrie 
tilbehøret Cisco POES5 5-volt Power Over Ethernet-fordeleren. Se 
dokumentasjonen for Cisco POES5 på Cisco.com for mer informasjon.

Kople Cisco SPA 303 til nettverket

TRINN 1 Stikk den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på 
telefonapparatet merket “SW”  (merket 3 i Figur 3).

TRINN  2 Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i riktig apparat i nettverket, for 
eksempel en nettverkssvitsj. 

(Valgfritt) Kople Cisco SPA 303 til det trådløse nettverket

Du kan bruke Ciscos WBP54G Wireless-G Bridge for Phone Adapters til å kople 
IP-telefonen til et Wireless-G-nettverk i stedet for det kablete lokalnettet. 

MERK Cisco anbefaler ikke at du kopler en PC til telefonen når den brukes trådløst.

Slik kopler du telefonen din til Cisco WBP54G:

TRINN 1 Konfigurer Cisco WBP54G ved hjelp av installasjonsveiviseren. Se instruksjonene i 
Wireless-G Bridge for Phone Adapters Quick Installation Guide, som du finner på 
cisco.com. Se Vedlegg A, “Hva gjør du nå,” der du finner en liste med 
dokumenter og lagersteder.

TRINN  2 Under prosessen med installasjonsveiviseren kopler du Ethernets nettverkskabel 
på WBP54G til baksiden av IP-telefonens sokkelstasjon inn i sporet merket “SW.” 

TRINN  3 Kople strømkabelen på WBP54G til strømporten på IP-telefonens sokkel. 

TRINN  4 Plugg IP-telefonens strømadapter inn i strømporten på WBP54G.

TRINN  5 Plugg den andre enden av IP-telefonens strømadapter til et strømuttak.
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(Valgfritt) Installere Cisco SPA 303-stativet

MERK Ikke sett på skrivebordsstativet hvis du vil montere telefonen på veggen. 

TRINN 1 Kople telefonstativet til ved å stille tappene på stativet på linje med hullene på 
telefonapparatet. 

TRINN  2 Skyv bunntappene inn i de nedre åpningene på telefonapparatet merket 1 
i Figur 3) og trykk forsiktig ned på stativet. Det skal lett gli inn i åpningene på 
øvre del av stativet. Ikke bruk makt.

(Valgfritt) Kople en PC til Cisco SPA 303

Hvis du vil kople en PC til telefonen (valgfritt):

MERK Cisco anbefaler ikke at du kopler en PC til telefonen når den brukes trådløst.

TRINN 1 Hvis du vil gi en PC tilgang til et nettverk, kopler du en ende av en ekstra Ethernet-
kabel (følger ikke med) til PC-porten på baksiden av telefonapparatet. merket 2 
i Figur 3.) 

TRINN  2 Kople den andre enden av Ethernet-kabelen til nettverksporten på PC-en din. 

Kople til kablete og trådløse hodetelefoner (valgfritt)

Cisco SPA 303 støtter hodesett fra forskjellige produsenter. Ønsker du 
opplysninger om de nyeste modellene som støttes, kan du kontakte forhandleren. 
Du finner flere opplysninger på produsentens nettsider:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Hvert merke og hver type hodetelefoner kan kreve forskjellige trinn for tilkopling. 
Rådfør deg med dokumentasjonen for dine egne hodetelefoner hvis du vil ha flere 
opplysninger. 
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Generelt sett kopler du hodetelefoner til slik: Kople den 2,5 mm lange kontakten fra 
hodetelefonene inn i hodetelefonporten på høyre side av IP-telefonen som vist på 
følgende grafiske fremstilling:

(Valgfritt) Montere Cisco SPA 30X-telefon til veggen 

Hvis du vil montere telefonen på veggen, må du kjøpe brakettsettet MB100 for 
veggmontering. 
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Figur 4 MB100 veggmonteringssett
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TRINN 1 For å feste monteringsbraketten (MB) må du bringe de to kilene på MBen på linje 
med hullene i telefonens sokkel.

TRINN  2 Rett MBen inn slik at telefonens Ethernet og telefonrør er tilgjengelige etter 
installasjon.

TRINN  3 Skyv MBen inn i telefonens sokkel. Skyv MBen oppover slik at den smekker på 
plass.
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TRINN  4 (Valgfritt) Hvis det er installert en Wi-Fi eller PoE-dongel, må du plassere den i 
brettet.
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Plugg inn Ethernet- og strømkablene.

TRINN  5 Heng på skruer montert på veggen.
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Snu telefonrørets holdetapp

Hvis du monterer telefonen på en loddrett flate, må du snu telefonrørets holdetapp 
på telefonapparatet, slik at røret ikke faller av telefonen når det plasseres på 
gaffelen. 

Figur 5 Telefonrørets holdetapp (standardposisjon)

TRINN 1 Sett inn en mynt eller en gjenstand med lignende bredde inn i sporet. 

TRINN  2 Roter tappen 180°. (Se Figur 6.) Tappen huker seg nå inn i sporet på telefonrøret 
når røret plasseres på gaffelen. 
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Figur 6 Telefonrørets holdetapp (reversert)

Verifisere oppstart av telefonen

Når du har fått strøm- og nettverksoppkopling, utfører telefonen en 
oppstartsekvens. I løpet av denne sekvensen viser telefoner med skjerm Ciscos 
logo og deretter “Initializing Network” ("Initialiserer nettverk"). Alle lysene på 
telefonen vil blinke. 

Når telefonen er koplet til nettverket og har fått en grunnleggende konfigurasjon, 
vises linjenummeret på displayet (på modeller med display), og telefonen har 
summetone.

På modeller med skjermer viser telefonen telefonens standardmeny. Datoen, 
navnet og nummeret til telefonen vises på øverste linje på LCD-skjermen. Nederst 
på LCD-skjermen vises hurtigtaster over de tilknyttede hurtigknappene.

På modeller uten skjerm, for eksempel Cisco SPA 301G, skal det høres en 
summetone når du tar opp telefonrøret eller trykker på høyttalertasten.
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Hvis telefonen ikke starter, må du bekrefte installasjonen og tilkoplingene. Hvis 
disse er korrekte, kan du prøve å trekke ut telefonens plugg og plugge den inn 
igjen. Hvis du fortsatt ikke ser displayet, må du kontakte telefonadministratoren 
eller din Internet Telephony Service Provider (ITSP) (leverandør av tjenester for 
Internettelefon).

Oppgradere telefonens fastvare

Fastvareoppdateringen utføres fra Cisco Configuration Assistant. For mer 
detaljerte instruksjoner, se  Cisco Configuration Assistant Smart Business 
Communications System Administrator Guide for programvareutgivelse. Se 
avsnittet “Phone Load Management” i vedlikeholdskapittelet.

Oppgradering:

TRINN 1 Last ned telefonprogramvaren til PCen som kjører Cisco Configuration Assistant-
programvaren.

TRINN  2 Start Cisco Configuration Assistant (CCA) og kople til kundestedet eller UC 500-
enheten.

TRINN  3 Velg Hjem > Topologi for å åpne Vis topologi, hvis dette ikke allerede er åpnet.

TRINN  4 På PCen som kjører CCA finner du telefonfastvarefilen som du lastet ned fra 
Cisco.com (eksempel: spa30X-7-4-4.bin).

TRINN  5 I Vis topologi bruker du musen og drar telefonlastingsfilen fra din PC og slipper 
den på UC 500-ikonet.

Hvis CCA gjenkjenner filen som en gyldig telefonlasting, vises en hurtigmeny og 
du blir bedt om å laste opp filen.

TRINN  6 Klikk på Laste opp. Dialogboksen viser opplastings- og 
oppgraderingsfremgangen.

TRINN  7 Høyreklikk på telefonikonet i CCA topologivisningen og start telefonen på nytt.
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Bruke telefonens grunnfunksjoner

Dette kapittelet gir instruksjoner om hvordan du bruker telefonens grunnleggende 
funksjoner. Det har følgende avsnitt:

• Bruke telefonens maskinvare og tilbehør (Cisco SPA 303), side 29

• Justere anropsstyrke og lyddemping., side 29

• Foreta eller besvare et anrop, side 30

• Bruke Hold (Vent) og Resume (Gjenoppta), side 31

• Bruke Demp (Cisco SPA 303), side 32

• Avslutte en samtale, side 32

• Overføre samtaler (Cisco SPA 303), side 32

• Slå et nummer, side 33

• Vise og returnere tapte samtaler (Cisco SPA 303), side 34

• Videreføre alle samtaler til et annet nummer (Cisco SPA 303), side 34

• Innstillingen Ikke forstyrr (Cisco SPA 303), side 35

• Hente et anrop fra en annen linje (Cisco SPA 303), side 35

• “Bruke tilbakeringing.” på side 36

• Telefonkonferanse med tre på linjen, side 36

• Bruke internkatalogen (Cisco SPA 303), side 37

• Bruke anropshistorikklister (Cisco SPA 303), side 38

• Tilgang til talepost, side 39
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Bruke telefonens maskinvare og tilbehør (Cisco SPA 303)

Bruke høyttaleren 

Hvis du vil bruke høyttaleren, trykker du på tasten Høyttaler (telefonrøret kan være 
av eller på).

Bruke hodetelefonen med IP-telefonen 

Installer hodetelefonen som beskrevet i “Kople til kablete og trådløse 
hodetelefoner (valgfritt)” på side 18

MERK De trinnene du bruker for å benytte hodetelefonen sammen med IP-telefonen, kan 
variere. Rådfør deg med dokumentasjonen for hodetelefonen din hvis du vil ha flere 
opplysninger.

Hvis du vil bruke kablete hodetelefoner, trykker du på knappen Hodetelefoner på 
telefonen og slår nummeret for å sette opp en samtale, eller trykker på 
hodetelefonknappen for å besvare en oppringning.

Veksle mellom telefonrør/hodetelefoner/høyttaler i løpet av 
en samtale

Alle disse lydenhetene kan brukes under en samtale. Bare en enhet kan brukes av 
gangen. 

Telefonrøret kan være på når du benytter høyttaler- eller hodetelefonfunksjonen. 
Hvis du skifter fra telefonrør til høyttaler, må du passe på at høyttalerens eller 
hodetelefonens lampe lyser før du legger røret på igjen. 

Justere anropsstyrke og lyddemping.

Justere anropsstyrke

Cisco SPA 301

Med hodetelefonen av, trykker du Vol- tasten flere ganger for å øke styrken. Når 
styrken når maksimum, vil neste tastetrykk redusere styrken til minimum.
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Cisco SPA 303

Hvis du vil justere volumet på telefonrøret eller høyttaleren, løfter du telefonrøret 
av eller trykker på knappen Høyttaler. Trykk på + på knappen Volum for å øke 
styrken, eller  på - for å redusere styrken. Trykk på OK.

Justere ringestyrken

Cisco SPA 301

Du kan justere ringestyrken ved å trykke på Vol.- tasten mens telefonrøret ligger 
på. Når ringestyrken når maksimum, vil neste tastetrykk redusere volumet til 
minimum.

Cisco SPA 303

Hvis du vil justere ringestyrken, trykker du på tasten Volum når telefonrøret ligger 
på telefonen og høyttalertasten er av. Trykk på OK.

Bruke dempefunksjonen (Cisco SPA 303)

Hvis du vil dempe telefonens mikrofon, høyttaler eller hodetelefonmikrofon, trykker 
du på tasten Demp på telefonen. Tasten lyser rødt. Trykk på tasten Demp igjen for 
å oppheve dempingen.

Foreta eller besvare et anrop

MERK Det er mulig du må ringe ett eller flere numre for å få en linje ut. Spør 
telefonadministratoren.

Grunnleggende teknikker for å ringe eller besvare en oppringning:

• Løft av røret.

• Trykk på Høyttaler-tasten (Cisco SPA 303).

• Trykk på Hodetelefon-tasten (Cisco SPA 303).

• Trykk på Svar-hurtigtasten (Cisco SPA 303).

• Trykk på tasten for en konfigurert linje (for å foreta et anrop) eller en grønn, 
blinkende linjetast (for å besvare et anrop).
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Teknikker for å starte en samtale uten å slå et nummer (Cisco SPA 303):

• Trykk på hurtigtasten Slå et nummer for å slå det siste nummeret

• Hvis du har konfigurert hurtiganrop, trykker du på den tilordnede 
hurtiganropskoden og trykker så på AbbrDial.

• For å besvare et anrop som ringer på en annen telefon i telefonsystemet, 
trykker du på Pickup. Så oppgir du linjenummeret til telefonen som ringer.

MERK Du kan også foreta et anrop ved å velge et nummer fra en katalog eller fra 
anropshistorikken. Se Bruke internkatalogen (Cisco SPA 303), side 37 og Bruke 
anropshistorikklister (Cisco SPA 303), side 38.

Bruke Hold (Vent) og Resume (Gjenoppta)

Hvis du skal sette en samtale på venting, trykk på  Overfør-knappen (Cisco SPA 
301) eller Vent-knappen (Cisco SPA 303). En serie med pipetoner eller musikk 
under venting spilles for den som ringer, for å vise at samtalen står på vent.

Hvis du vil gjenoppta samtalen, trykk på Overfør-knappen (Cisco SPA 301) eller 
den blinkende røde llinjeknappen for samtalen (Cisco SPA 303). Dersom du mottar 
flere anrop, settes alle anrop unntatt det aktive på vent.

Hvis du har en samtale og en annen samtale kommer inn:

Cisco SPA 301

Trykk på Overfør-knappen. For å gjenoppta den første samtalen trykk på Overfør-
knappen på nytt.

Cisco SPA 303

Gjør ett av følgende:

• Trykk på hurtigtasten Svar.

• Trykk på Vent-knappen for å sette samtalen på venting og trykk på den 
blinkende grønne linjeknappen for å besvare innkommende samtale. 

For å gjenoppta den første samtalen, velg den med Opp- eller Ned-
navigasjonstasten og trykk på hurtigtasten Gjenoppta.
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Bruke Demp (Cisco SPA 303)

Når lyddemping er aktivert, kan du høre de andre partene i en samtale, men de kan 
ikke høre deg. Du kan bruke denne funksjonen på telefonrøret, høyttalerne eller 
hodetelefonen.

• For å slå av lyden, trykker du på lyddempingstasten (Mute ). LEDen 
begynner å lyse.

• For å slå av lyden, trykker du på den tente lyddempingstasten (Mute ).

Ignorere et innkommende anrop når du har en samtale.

Avslutte en samtale

Slik avslutter du en samtale:

• Trykk på EndCall-tasten (Cisco SPA 303).

• Dersom du bruker telefonrøret, kan du legge på.

• Hvis du bruker en høyttalende telefon, trykker du på tasten Høyttaler (Cisco 
SPA 303).

• Hvis du bruker hodetelefonen, kan du enten trykke på tasten Headset (kablet) 
eller legge på telefonrøret (trådløst) - Cisco SPA 303.

Overføre samtaler (Cisco SPA 303)

Du kan gjøre to typer overføringer:

• Betjent—Du ringer personen du overfører samtalen til og snakker med 
vedkommende før du overfører samtalen.

• Blindt—Du overfører en samtale uten å snakke med mottakeren du 
overfører samtalen til.
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Slik foretar du en betjent overføring

TRINN 1 Under en aktiv samtale trykker du på Trnsfer (overfør). Samtalen settes på vent, og 
det åpnes en ny linje for å slå nummeret.

TRINN  2 Angi nummeret du vil sette samtalen over til.

TRINN  3 Gjør ett av følgende:

• For å overføre samtalen uten å vente på at den andre personen skal svare, 
trykker du på Trnsfer etter at anropet begynner å ringe. Så legger du på. 
(Hvis du legger på før det andre anropet ringer, vil overføringen mislykkes 
og den første samtalen blir utkoblet.) Hvis du slår feil, trykker du på 
hurtigtasten  EndCall, deretter på hurtigtasten Resume for å gå tilbake til 
den opprinnelige samtalen. 

• For å sette over etter å ha snakket privat med den andre personen, kan du 
trykke på Transfer/Trnsfer når som helst i løpet av samtalen.

Slå et nummer

Cisco SPA 301

Trykk på Slå nummer-tasten for å ringe det siste nummeret som ble ringt.

Cisco SPA 301

Hvis du vil slå det siste nummeret du ringte på nytt, trykker du to ganger på 
hurtigtasten Redial. 

Ringe et nylig oppringt nummer:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Ringehistorikk og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Rull til Startede samtaler og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  4 Velg den anropet du vil besvare og trykk på Dial.

MERK Hvis anropet kom fra et utenlandsk nummer, er det mulig du må redigere anropet før 
du ringer tilbake. Trykk på hurtigtasten EditDial for å redigere samtalen, og bruk 
hurtigtastene og tastaturet til å redigere nummeret.
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Vise og returnere tapte samtaler (Cisco SPA 303)

LCD-skjermen på IP-telefonen din gir deg beskjed hvis du har fått et anrop du ikke 
har besvart. 

Slik besvarer du et tapt anrop:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Ringehistorikk og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Rull til Tapte samtaler og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  4 Velg den anropet du vil besvare og trykk på Dial.

MERK Hvis anropet kom fra et utenlandsk nummer, er det mulig du må redigere anropet før 
du ringer tilbake. Trykk på hurtigtasten EditDial for å redigere samtalen, og bruk 
hurtigtastene og tastaturet til å redigere nummeret.

Videreføre alle samtaler til et annet nummer (Cisco SPA 303)

Når du skal være borte fra telefonen, kan du viderekople alle samtaler til en annen IP-
telefon i telefonsystemet. Du kan være i stand til å viderekople samtaler til et eksternt 
nummer, f.eks. ditt hjemmetelefonnummer eller mobilnummer, hvis telefonsystemets 
administrator tillater dette. For eksterne numre må du være sikker på å ta med 
eventuelle sifre som er nødvendige for å få tilgang til en ekstern linje.

Viderekople alle samtaler

TRINN 1 Trykk på hurtigtasten CFwdAll.

TRINN  2 Legg inn et nummer som alle samtaler skal viderekoples til; for eksempel 
talepostboksen din, en annen internlinje eller en ekstern linje. For en ekstern linje 
må du passe på å legge inn eventuell tilgangskode eller retningsnummer.

TRINN  3 Trykk på hurtigtasten EndCall. LCD-skjermen viser informasjonen om videreføring 
av samtale. 

MERK Deaktivere Viderefør alle samtaler ved å trykke på hurtigtasten CFwdAll.
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Innstillingen Ikke forstyrr (Cisco SPA 303)

Bruk funksjonen Ikke forstyrr for å hindre at innkommende anrop kommer til din 
telefon. Skjermen viser at anropet kommer inn, men telefonen ringer ikke. Det 
ubesvarte anropet behandles i samsvar med dine normale innstillinger.

• Du kan aktivere Ikke forstyrr ved å trykke på hurtigtasten Mer og trykk 
deretter på hurtigtasten DnD. LCD-skjermen viser at Ikke forstyrr er slått på 
for din telefon.

• Hvis du vil deaktivere Do Not Disturb, trykker du på  hurtigtasten DnD. 

Hente et anrop fra en annen linje (Cisco SPA 303)

Du kan hente et anrop som ringer på en annen internlinje. Avhengig av måten 
telefonnettverket er konfigurert på, kan du hente et anrop på følgende måter:

• Hent et anrop som ringer på en bestemt internlinje med hurtigtasten Pickup. 

• Hent en samtale som ringer på en internlinje i gruppen din med hurtigtasten 
GPickUp.

• Hent en samtale som ringer på en internlinje i gruppen din med hurtigtasten 
GPickUp.

Hente et anrop som ringer på en bestemt linje:

TRINN 1 Trykk på hurtigtasten PickUp.

TRINN  2 Legg inn linjenummeret til telefonen som du vil hente anropet fra, og trykk på Dial.

Hvis du vil svare på et anrop som ringer på en internlinje i gruppen din:

TRINN 1 Trykk på hurtigtasten GPickUp.

TRINN  2 Trykk på asterisktasten. Et anrop som kommer inn til hvilken som helst linje i 
gruppen blir hentet.

MERK Hvis alle telefonene er konfigurert som deler av en enkel gruppe, trenger du ikke å 
taste inn en asterisk.
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MERK Gruppene må konfigureres av telefonadministratoren for å kunne bruke denne 
funksjonen.

Hvis du vil hente et anrop som ringer en linje i en annen gruppe, må du vite 
gruppenummeret for denne gruppen. Hente en samtale:

TRINN 1 Trykk på hurtigtasten GPickUp.

TRINN  2 Slå nummeret til gruppen du henter samtalen fra.

MERK Grupper må konfigureres av telefonadministrator for å kunne bruke denne 
funksjonen.

Bruke tilbakeringing.

Med tilbakeringingsfunksjonen kan du motta en lyd- og visuell beskjed på din 
telefon når en mottaker som har vært opptatt eller utilgjengelig blir tilgjengelig.

Når du har slått et nummer, og hvis telefonen ringer eller er opptatt, trykker du på 
CallBac hurtigtasten. Telefonskjermen viser en melding om at tilbakeringing har 
blitt aktivert og viser nummeret som ble slått. Din telefon ringer når den oppringte 
mottakeren er tilgjengelig.

Telefonkonferanse med tre på linjen

Cisco SPA 301

Sette opp en konferansesamtale:

TRINN 1 Under en aktiv samtale trykker du på Overf. Den første samtalen parkeres, det 
åpnes en ny linje, og du hører en summetone. 

TRINN  2 Slå den andre personens telefonnummer. 

TRINN  3 Trykk på tasten Overf. igjen. Alle tre partene er koplet til telefonkonferansen.

MERK Når du legger på, blir de to andre deltakerne koplet fra.
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Cisco SPA 303

Sette opp en konferansesamtale:

TRINN 1 Trykk på hurtigtasten mer under en aktiv samtale, og trykk deretter på hurtigtasten 
Confrn. Den første samtalen parkeres, det åpnes en ny linje, og du hører en 
summetone. 

TRINN  2 Slå den andre personens telefonnummer. 

TRINN  3 Når den andre personen svarer, trykker du på hurtigtasten mer og trykker deretter 
på hurtigtasten Confrn på nytt. Alle tre partene er koplet til telefonkonferansen. 
(Du kan avbryte konferansen ved å trykke på hurtigtasten EndCall før du kobler 
samtalene, og trykker deretter på hurtigtasten Gjenoppta for å gjenoppta den 
opprinnelige samtalen.)

MERK Når du legger på, blir de to andre deltakerne koplet fra.

Bruke internkatalogen (Cisco SPA 303)

Internkatalogen inneholder telefonene og internlinjene i din bedrift. Slik bruker du 
internkatalogen:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Katalog og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Rull til Internkatalog og trykk på hurtigtasten Velg .

TRINN  4 Når søkeformularet vises, kan du søke etter en bestemt post ved å legge inn et 
etternavn, et fornavn eller begge deler, eller du kan la feltene stå tomme.

TRINN  5 Alternativt kan du legge inn et etternavn, et fornavn, begge navn eller la feltene stå 
tomme. Klikk på hurtigtasten Send for å søke etter treff.

TRINN  6 Bla til en post og trykk på Dial for å slå nummeret. Trykk på Edit Dial (Redigere 
oppringing) for å endre nummeret før du ringer. Trykk på hurtigtasten Avbryt for å 
avslutte.
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Bruke anropshistorikklister (Cisco SPA 303)

Slik bruker du anropshistorikklister:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Anropshistorikk og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Bla til den anropshistorikklisten som du vil se gjennom:

• Tapte anrop—Viser de siste 60 tapte anropene.

• Mottatte samtaler—Viser anroperens ID for de siste 60 besvarte anropene.

• Startede samtaler—Viser de siste 60 numrene som ble oppringt fra din 
telefon.

TRINN 4 Bla til et nummer på listen og trykk på Slå nummer for å slå nummeret. Trykk på 
Redigere oppringing for å endre nummeret før du ringer. Trykk på hurtigtasten 
Avbryt for å avslutte.

MERK Hvis anropet kom fra et utenlandsnummer, er det mulig du må 
redigere anropet før du slår det. Trykk på hurtigtasten Redigere oppringing 
for å redigere samtalen, og bruk hurtigtastene og tastaturet til å redigere 
nummeret.

Slette alle tall fra tapte anrop, mottatte samtaler, eller 
startede samtaler

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Anropshistorikk og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Rull til listen der du vil slette alle numrene og trykk på hurtigtasten Slett for å slette 
alle numrene fra listen.

TRINN  4 Trykk på hurtigtasten Avslutt for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på Avbryt for å 
gå tilbake til hovedskjermen.
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Tilgang til talepost

Trykk på tasten Meldinger på telefonen for å få tilgang til talepost. Systemansvarlig 
bør konfigurere telefonen din med riktig talepostnummer, slik at du slår 
talepostnummeret automatisk når du trykker på Meldinger.
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Bruke telefonens avanserte funksjoner

Dette kapittelet beskriver hvordan du konfigurerer avanserte funksjoner på IP-
telefonen. Det inneholder følgende avsnitt:

• Logge inn på din telefon/linjemobilitet (Cisco SPA 303), side 40

• Legge til og bruke hurtigoppringing (Cisco SPA 303), side 42

• Overvåke/få tilgang til en annen telefon fra din telefon (Cisco SPA 303), 
side 44

• Tilpasse LCD-skjermen (Cisco SPA 303), side 44

• Oppdatere ringetonen, side 46

• Bruke menyen for interaktivt talesvar på Cisco SPA 301, side 46

• Avanserte fremgangsmåter for teknisk støttepersonell, side 47

Logge inn på din telefon/linjemobilitet (Cisco SPA 303)

Telefonsystemet har en funksjon som kalles linjemobilitet. Med denne funksjonen 
kan du logge deg på alle fysiske telefoner og hente dine personlige innstillinger og 
katalognummer til denne telefonen. Hvis du for eksempel arbeider på et annet sted 
en dag, kan du logge deg inn på en av bedriftens telefoner på nettverket og foreta 
og motta anrop fra ditt telefonnummer og få tilgang til taleposten din.
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Slik logger du deg på telefonen:

TRINN 1 Hvis du har hurtigtasten Innlogging på telefonen, trykker du på den. (Det er mulig 
du må trykke på More (mer) for å bla gjennom telefonskjermbildene for å finne 
denne hurtigtasten.)

Hvis du ikke har hurtigtasten Innlogging på telefonen:

a. Trykk på Oppsett.

b. Rull til CME-tjenester og trykk på hurtigtasten Velg.

c. Rull til Linjemobilitet og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  2 Oppgi brukernavnet ditt.

TRINN  3 Trykk på nedpil og legg inn passordet.

TRINN  4 Trykk på hurtigtasten Send. Telefonen er programmert med din brukerprofil (for 
eksempel dine konfigurerte hurtigtaster).

Slik logger du deg av telefonen:

TRINN 1 Hvis du har hurtigtasten Avlogging på telefonen, trykker du på den. (Det er mulig 
du må trykke på More (mer) for å bla gjennom telefonskjermbildene for å finne 
denne hurtigtasten.)

Hvis du ikke har hurtigtasten Innlogging på telefonen:

a. Trykk på Oppsett.

b. Rull til CME-tjenester og trykk på hurtigtasten Velg.

c. Rull til Linjemobilitet og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  2 Trykk på hurtigtasten Logout.

TRINN  3 Trykk på hurtigtasten Avslutt .
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Legge til og bruke hurtigoppringing (Cisco SPA 303)

Bruk telefonmenyen til å legge til personlige hurtigoppringingsnumre. 
Hurtigoppringingsnumre er tilordnet ubrukte linjenumre i samme rekkefølge som 
de vises på hurtigoppringingslisten. Hvis du for eksempel oppretter tre 
hurtigoppringingsoppføringer, og du har to ubrukte linjeknapper, vil de to første 
hurtigoppringingsnumrene bli tildelt til de ubrukte linjeknappen.

Slik legger du til et hurtiganrop:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til CME-tjenester og trykk på hurtigtasten Velg .

TRINN  3 Bla til My Phone Apps (mine telefonapplikasjoner) og trykk på Select (velg).

TRINN  4 Bla til Speed Dial Buttons (hurtiganropstaster) og trykk på Select (velg).

TRINN  5 Trykk på hurtigtasten Legg til og legg til et nytt nummer.

TRINN  6 Bruk talltastaturet og oppfør Etikett (navn eller annen identifikator for denne 
hurtigoppringingsoppføringen). Trykk på nedpil for å nå telefonnummerfeltet. 
Number: Legg inn destinasjonsnummeret.

TRINN  7 Trykk på hurtigtasten Send. Den nye posten vises på listen sammen med det 
tilordnede hurtiganropsnummeret.

TRINN  8 Start telefonen på nytt ved å kople fra strømmen, eller:

a. Trykk på Oppsett.

b. Rull til Omstart og trykk på hurtigtasten Velg.

c. Trykk på hurtigtasten OK for å bekrefte omstart.

Etter omstart vises hurtigoppringene ved siden av linjetastene de er tilordnet til.

Slik redigerer du til et hurtiganrop:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til CME-tjenester og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Bla til My Phone Apps (mine telefonapplikasjoner) og trykk på Select (velg).
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TRINN  4 Bla til Speed Dial Buttons (hurtiganropstaster) og trykk på Select (velg).

TRINN  5 Bla til den posten du vil endre.

TRINN  6 Trykk på hurtigtasten Change og rediger den valgte oppføringen.

TRINN  7 Rediger informasjonen du vil endre og trykk på hurtigtasten Send. 

TRINN  8 Hvis du endret hurtigoppringene tilordnet telefonlinjetastene, må du starte 
telefonen på nytt ved å kople fra strømmen, eller:

a. Trykk på Oppsett.

b. Rull til Omstart og trykk på hurtigtasten Velg.

c. Trykk på hurtigtasten OK for å bekrefte omstart.

Etter omstart vises de endrede hurtigoppringingene ved siden av linjetastene de 
er tilordnet til.

Slik sletter du til et hurtiganrop:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til CME-tjenester og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Bla til My Phone Apps (mine telefonapplikasjoner) og trykk på Select (velg).

TRINN  4 Bla til Speed Dial Buttons (hurtiganropstaster) og trykk på Select (velg).

TRINN  5 Bla til den posten du vil slette.

TRINN  6 Trykk på hurtigtasten Slett.

Slik ringer du opp et av dine hurtiganropsnumre:

TRINN 1 Åpne en telefonlinje ved hjelp av en metode du vanligvis ville bruke for å starte et 
nytt anrop.

TRINN  2 Hvis hurtigoppringing er tilordnet til en linjetast, trykker du på linjetasten. 

Hvis hurtigoppringingen ikke er tilordnet en linjetast, trykker du på nummeret for 
hurtigoppringing (for eksempel 3), og trykker deretter på hurtigtasten AbbrDial.

Telefonnummeret slås.
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Overvåke/få tilgang til en annen telefon fra din telefon 
(Cisco SPA 303)

Din systemansvarlige kan konfigurere telefonen din, slik at du kan overvåke andre 
brukeres telefoner fra telefonen din. Hvis denne funksjonen er konfigurert, får noen 
linjetaster på telefonen din i oppgave å vise statusen til en annen brukers telefon. 
Hvis for eksempel linje 3 er konfigurert for å vise Petters telefonlinje, vil LEDen på 
telefonlinjen din lyse rødt når hans overvåkede linje ringer.

Hvis systemansvarlig dessuten har konfigurert den, kan du trykke på den samme 
linjetasten (3) for å sende et kortnummer til Petters internlinje, eller besvare en 
oppringning på hans internlinje.

Tilpasse LCD-skjermen (Cisco SPA 303)

Du kan tilpasse LCD-skjermen på flere forskjellige måter.

Endre LCD-skjermens kontrast

Slik justerer du kontrasten på LCD-skjermen:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Bla til Settings (innstillinger) og trykk på Select (velg).

TRINN  3 Rull til Kontrast og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  4 Bruk navigasjonstasten til å justere skjermens kontrast:

• Redusere kontrast: Trykk på Venstre-navigasjonstasten eller hurtigtasten Ned.

• Øke kontrast: Trykk på Høyre-navigasjonstasten eller hurtigtasten Opp.

TRINN  5 Trykk på hurtigtasten OK.

Konfigurere telefonens skjermsparer

Du kan aktivere telefonens skjermsparer og spesifisere dens utseende og hvor 
lenge telefonen skal være inaktiv før den aktiveres. 
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Slik konfigurerer du skjermspareren:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Innstillinger og trykk på hurtigtasten Velg.

TRINN  3 Bla til Screen Save Mode (skjermsparermodus) og trykk på Select (velg).

TRINN  4 Slik endrer du skjermsparerens status:

a. Bla til Enable Screen Contrast (aktiver skjermkontrast) og trykk på Edit 
(rediger).

b. Trykk på Y/N til skjermen viser det alternativet du ønsker: Yes for å aktivere en 
skjermsparer, eller No for å deaktivere denne funksjonen.

c. Trykk på hurtigtasten OK.

d. Trykk på programtasten Lagre for å lagre endringene dine.

TRINN  5 Slik angir du hvor lenge dødtiden skal vare før skjermspareren vises:

a. Bla til Screen Saver Wait Time (skjermsparerens ventetid) og trykk på Edit 
(rediger).

b. Slett det viste tidspunktet ved å trykke på hurtigtasten Slett.

c. Oppgi dødtiden i sekunder ved å trykke på tallene på tastaturet. 

d. Trykk på hurtigtasten OK.

e. Trykk på programtasten Lagre for å lagre endringene dine.

Slå på skjermspareren med en gang

Hvis du vil slå på telefonens skjermsparer med en gang uten å vente til den angitte 
ventetiden for skjermspareren er over:

MERK Skjermspareren må være aktivert for at du skal kunne starte den med en gang.

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Bla til Screen Save Mode (skjermsparermodus).

TRINN  3 Trykk på hurtigtasten Aktiver.
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Oppdatere ringetonen

Hver av linjene på telefonen din kan ha sin egen ringetone. Du kan også lage dine 
egne ringetoner.

Slik endrer du en ringetone:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Innstillinger og trykk på hurtigtasten Velg. 

TRINN  3 Bla til Ring Type (ringetype) og trykk på Select (velg). 

TRINN  4 Bruk pil opp-tasten eller pil ned -tasten for å velge telefonlinjen du vil skal ha 
endret ringetone.

TRINN  5 Du kan bla deg gjennom ringetonene. Du kan høre ringetonene ved å trykke på 
hurtigtasten Spill av. Du kan velge ringetone ved å trykke på hurtigtasten Velg.

MERK Du kan tilbakestille linjens ringetone til standard ved å trykke på hurtigtasten 
Standard.

TRINN  6 Trykk på Exit (avslutt) for å lukke skjermbildet.

Bruke menyen for interaktivt talesvar på Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 har en meny for interaktivt talesvar. Du kan legge inn alternativer og 
få informasjon om telefonen og måten den betjenes på.

Slik får du tilgang til interaktivt talesvar (ITS):

TRINN 1 Trykk på *-tasten fire ganger (****).

Du kan enten trykke på 9 for hjelp eller legge inn nummeret på menyalternativet 
direkte.  Trykk på 9 hjelper deg gjennom en meny over ofte brukte oppgaver. Når 
du har trykket 9, legger du inn nummeret på innstillingene du vil endre og følg 
taleinstruksjonene.
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Hvis du vil legge inn et alternativ direkte, taster du inn nummeret og trykker på #. 
Noen typiske alternativer du kan bruke, er listet opp i tabellen nedenfor:

Avanserte fremgangsmåter for teknisk støttepersonell

Teknisk støttepersonell kan ha behov for å se informasjon om telefonen eller 
telefonaktivitetene dine. Følg disse fremgangsmåtene hvis du bli bedt om å gjøre 
det av teknisk støttepersonell som du får hjelp fra. 

Nummer Alternativ

100 Forteller deg om Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) er 
aktivert.

110 Leser opp telefonens IP-adresse.

120 Leser opp telefonens nettmaske.

130 Leser opp ruteradressen.

140 Leser opp telefonens MAC-adresse (maskinvare).

150 Leser opp telefonens programversjon.

160 Leser opp den primære DNS-serverens adresse.

170 Leser opp HTTP-porten som nettserveren lytter til. Standard er 80.

220 Leser opp metoden for samtalekontroll  (SIP eller SPCP).

73738 Tilbakestill telefonen til standard fabrikkprogram og fabrikkinnstillinger. 

Skriv 1 for å bekrefte eller * for å avslutte. Hvis du velger å nullstille, må 
du legge på for å avslutte og begynne tilbakestillingsprosessen.

732668 Start telefonen på nytt. Etter at du har skrevet inn #, legger du på for å 
begynne omstarten.
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Statusopplysninger og statistikk

Slik ser du statusopplysninger og statistikk:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Settings og trykk på hurtigtasten Velg. 

TRINN 3 Velg et av følgende alternativer:

• Network Configuration (Nettverkskonfigurasjon): Bruk denne menyen til å se 
informasjon om nettverket, blant annet WAN-forbindelse, DHCP-server, IP-
adresse, MAC-adresse, domenenavn, nettverksmaske, standardruter, DNS-
servere og TFTP-server.

• Model Information (modellinformasjon): Bruk denne menyen til å se 
informasjon om telefonen, blant annet modellnummer, serienummer, 
programvarenummer og anropskontrollprotokoll.

• Status: Bruk denne menyen til å se informasjon om telefonens aktivitet, blant 
annet statusmeldinger, nettverksstatistikk og anropsstatistikk.

Omstart, start på nytt og tilbakestilling av en telefon

Om nødvendig kan du omstarte, starte på nytt eller tilbakestille telefonen. Du bør 
ikke gjøre dette med mindre du får beskjed om det fra telefonadministratoren, da 
det kan ha en negativ virkning på måten telefonen din virker på.

Slik starter du telefonen på nytt og tar omstart på fastvaren:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Omstart og trykk på hurtigtasten Velg. 

TRINN  3 Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på hurtigtasten OK for å bekrefte, 
eller trykk på hurtigtasten Velg for å lukke meldingen uten å starte telefonen på 
nytt.

Slik starter du telefonen på nytt:

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Omstart og trykk på hurtigtasten Velg.
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TRINN  3 Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på hurtigtasten OK for å bekrefte, 
eller trykk på hurtigtasten Velg for å lukke meldingen uten å starte telefonen på 
nytt.

Hvis du vil tilbakestille telefonen til fabrikkens standardverdier og ta omstart med 
innstillingene fra CME:

!
FORSIKTIG Hvis du velger factory reset (fabrikkinnstilling), stiller du telefonen tilbake til de 

opprinnelige fabrikkinnstillingene og sletter ALLE gjeldende innstillinger, inklusive 
katalogen og anropsloggene. Det er også mulig at telefonlinjen din endrer seg.

TRINN 1 Trykk på Oppsett.

TRINN  2 Rull til Fabrikkinnstilling og trykk på hurtigtasten Velg. 

TRINN  3 Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på hurtigtasten OK for å bekrefte, 
eller trykk på hurtigtasten Velg for å lukke meldingen uten å starte telefonen på 
nytt.
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Hva gjør du nå

Cisco leverer et bredt utvalg av ressurser som hjelper deg å dra full nytte av Cisco 
Small Business SPA 300 Series IP Phones.

Kundestøtte

Støttesamfunn for Cisco 
Small Business 

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Støtte of ressurser for 
Cisco Small Business 

www.cisco.com/go/osln

Telefonstøttekontakter www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business_support_center_contact
s.html

Fastvarenedlasting fra 
Cisco Small Business 

www.cisco.com/go/osln

Velg en lenke for nedlasting av fastvare for Cisco 
Small Business-produkter. Innlogging er ikke 
nødvendig

Nedlasting av alle andre Cisco-produkter for små 
bedrifter, inkludert nettverksoppbevaringssystemer, 
er tilgjengelige i nedlastingsområdet til Cisco.com 
på www.cisco.com/go/software (registrering/
innlogging er nødvendig).

Produktdokumentasjon

IP-telefoner i Cisco SPA 
300-serien

www.cisco.com/go/osln 

Cisco Small Business 
kommunikasjonssystem

www.cisco.com/go/osln

Cisco Unified 
Communications 500-
serien 

www.cisco.com/go/osln
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Cisco Small Business

Cisco Partner Central for 
Small Business (partner 
må logge seg på)

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

Cisco Small Business 
Home

www.cisco.com/smb
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