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Komme i gang

Dette kapittelet gir en oversikt over dette dokumentet og grunnleggende 
informasjon om Ciscos Small Business IP-telefon. Det inneholder følgende avsnitt:

• Om dette dokumentet, side 6

• Oversikt over Ciscos Small Business IP-telefoner i 300-serien, side 8

• Bli kjent med Cisco SPA 301, side 9

• Bli kjent med Cisco SPA 303, side 11

Om dette dokumentet 

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

MERK Funksjonene til Ciscos Small Business IP-telefon varierer avhengig av hvilken type 
samtalekontrollsystem du bruker. Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker 
Cisco Small Business IP-telefoner med et SIP-telefonsystem, for eksempel Cisco 
SPA 9000 Voice System eller et BroadSoft- eller Asterisk-system. Hvis du bruker 
Ciscos Small Business IP-telefon med en Cisco Unified Communications 500-serie, 
må du se brukerveiledningen for Cisco Unified Communications Manager Express 
for Cisco Small Business Pro IP-telefon SPA 30X (SPCP).
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Organisering
Denne tabellen beskriver innholdet i hvert kapittel i dette dokumentet.

Tittel Beskrivelse

Kappitel 1 Komme i gang En beskrivelse av denne 
boken og en oversikt over 
Ciscos Small Business IP-
telefoner.

Kappitel 2 Installere telefonen Slik kopler du til og installerer 
telefonen.

Kappitel 3 Bruke telefonens 
grunnleggende funksjoner

Slik utfører du grunnleggende 
telefonoppgaver, for 
eksempel å sette opp og 
besvare anrop, overføre 
anrop, sette opp overføring 
av anrop og plukke opp 
samtaler.

Kappitel 4 Bruke avanserte funksjoner 
på telefonen

Slik utfører du avanserte 
telefonoppgaver, for 
eksempel konfigurasjon av 
personvern og 
sikkerhetsfunksjoner, 
hurtigoppringinger, 
personsøk og ringetoner.

Kappitel 5 Bruke nettgrensesnittet Slik logger du på og bruker 
telefonens brukergrensesnitt 
for Internett.

Vedlegg A Hva gjør du nå Lister med og lenker til 
relatert dokumentasjon.



Komme i gang
Oversikt over Ciscos Small Business IP-telefoner i 300-serien

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 8

1
 

Oversikt over Ciscos Small Business IP-telefoner i 300-serien

Ciscos Small Business Pro IP-telefoner i 300-serien er VoIP-telefoner (Voice over 
Internet Protocol) med alle funksjoner som gir talesamband via et IP-nettverk. 
Telefonene har tradisjonelle funksjoner, for eksempel viderekopling av samtaler, ny 
oppringing, hurtigoppringing, overføring av anrop, konferansesamtaler og tilgang 
til talepost. Oppringninger kan foretas eller mottas med et telefonrør, med 
hodetelefoner eller via en høyttaler. 

IP-telefoner har også spesielle funksjoner som ikke er tilgjengelige på tradisjonelle 
telefoner. Ciscos Small Business IP-telefoner i 300-serien har Ethernet-porter, eller 
porter som gjør det mulig å kople dem til datanettet. De har også ekstra Ethernet-
porter som gjør at en datamaskin kan koples til nettverket via IP-telefonen. I 
motsetning til tradisjonelle telefoner krever Ciscos Small Business IP-telefoner en 
egen strømkilde. Kople telefonene til strømadapteren som følger med.

Tabellen nedenfor viser Ciscos Small Business IP-telefoner i 300-serien som 
beskrives i dette dokumentet, og deres respektive funksjoner:

Pleie av telefonen

Ciscos Small Business IP-telefoner er elektroniske apparater som ikke må utsettes 
for sterk varme, solskinn, kulde eller vann. Du rengjør utstyret med et lett fuktet 
papir- eller et tøyhåndkle. Ikke spray eller hell rengjøringsmiddel direkte på 
apparatet.

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Skjerm Ingen 128 x 64 monokrom LCD-skjerm 

Linjer 1 3

Hurtigtaster Ingen 4 dynamiske

Navigasjonstast Ingen Fireveis navigasjonstast
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Bli kjent med Cisco SPA 301

Nr. Telefonfunksjon Beskrivelse

1 Telefonrør Ta det opp for å ringe eller besvare en oppringning.
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2 Meldings-/
statuslampe

LED-fargen og handlingen viser telefon- eller 
meldingsstatusen:

• Rød (kontinuerlig) – du har en ny talepost. 

• Rød (blinker hurtig) – du har et innkommende 
anrop .

• Rød (blinker sakte) – du har en samtale på 
venting.

• Rød (blinker hurtig to ganger i serie) – telefonen 
har midlertidig mistet Ethernet-forbindelsen.

• Oransje (kontinuerlig) – telefonen er ikke 
registrert i samtalekontrollsystemet. Dette skjer 
når telefonen starter på nytt og ikke er registrert 
ennå.

• Oransje (blinker hurtig) – telefonens fastvare 
oppgraderes.

• Oransje (blinker sakte) – telefonen laster ned 
fastvare.

• Oransje (blinker hurtig to ganger i serie) – 
telefonen har permanent mistet Ethernet-
forbindelsen. Når telefonen koples til igjen, 
starter den på nytt.

• Grønn (blinker sakte) – Viderekopling av samtale 
eller Ikke forstyrr er slått på. (Du hører også en 
avbrutt summetone.)

3 Ringeknapp Skyv til On for å slå på ringing. Skyv til Off for å slå av 
ringing.

4 Tasten Talepost Trykk på tasten for å få tilgang til talepost (må være satt 
opp av telefonadministratoren).

5 Tasten Flash Trykk på tasten for å for å sette et anrop på vent og 
åpne en annen linje.

6 Gjenta-tast Trykk på tasten for å slå det siste nummeret du ringte 
på nytt.

7 Volumtast Trykk på tasten gjentatte ganger for å øke volumet for 
telefonrøret (når telefonrøret er tatt av telefonen) eller 
ringevolumet (når telefonrøret ligger på telefonen).

8 Tastatur Bruk det til å slå telefonnumre.

Nr. Telefonfunksjon Beskrivelse
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Bli kjent med Cisco SPA 303

Nr. Telefonfunksjon Beskrivelse

1 Telefonrør Ta av røret for å ringe eller besvare et anrop.

2 Meldingslampe Lyser kontinuerlig rødt når du har en ny talepost. 
Blinker rødt under et innkommende anrop, eller når 
telefonens fastvare blir oppdatert.

3 LCD-skjerm Viser dato og klokkeslett, telefonstasjonsnavn, 
internlinjer og hurtigtastalternativer. 
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4 Linjetaster Viser telefonlinjestatus. Når de er tent:

Grønn: Linjen er ikke i bruk.

Rød (kontinuerlig): Linjen er aktiv eller i bruk.

Rød (blinker): Linjen står på vent.

Gul: Linjen er ikke registrert og kan ikke brukes. 

Fargen på linjetastene kan variere avhengig av 
telefonsystemet. 

Disse tastene kan også programmeres av 
telefonsystemets administrator til å utføre funksjoner, 
for eksempel oppringing med kortnummer, henting av 
samtaler eller overvåking av en linje.

5 Hurtigtaster Trykk på en hurtigtast for å utføre handlingen som  
vises på etiketten på LCD-skjermen ovenfor. 
Hurtigtaster varierer avhengig av telefonsystemet. Se 
brukerhåndboken for telefonen hvis du vil ha flere 
opplysninger.

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

7 Tasten Meldinger Trykk på tasten for å få tilgang til talepost (må være 
satt opp av telefonadministratoren).

8 Ventetast Trykk på tasten for å sette et anrop på vent. 

9 Oppsett-tast Trykk på tasten for å gå til en meny og konfigurere 
funksjoner og preferanser (f.eks. katalog og 
hurtignumre), se på anropshistorikk og velge 
funksjoner (f.eks. viderekopling av samtaler).

10 Dempetast Trykk på tasten for å dempe lyden eller oppheve 
lyddemping. Når telefonen er dempet, lyser tasten 
rødt. En blinkende dempeknapp viser at telefonen ikke 
kan opprette nettverksforbindelsen.

11 Hodetelefontast Trykk på tasten for å slå hodetelefonene av eller på. 
Tasten lyser grønt når hodetelefonene er på.

12 Volumtast Trykk på + for å øke og på - for å senke volumet for 
telefonrøret, hodetelefonene, høyttaleren (når 
telefonrøret er tatt av telefonen, eller ringevolumet (når 
telefonrøret ligger på telefonen).

Nr. Telefonfunksjon Beskrivelse
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Hurtigtaster

Hurtigtastene på telefonskjermen kan variere avhengig av telefonens modell og 
oppsettet av telefonsystemet. (Hurtigtaster er ikke tilgjengelige på Ciscos SPA 
301.) Trykk på pil høyre eller pil venstre på navigasjonstasten hvis du vil se flere 
hurtigtaster. 

Nedenfor finner du en liste over noen av hurtigtastene du kan ha på telefonen. Det 
er mulig du ikke har alle disse hurtigtastene på telefonen, og du kan ha andre taster 
som ikke er med på denne listen. Telefonadministratoren kan også gi deg 
tilpassede hurtigtaster på telefonen, for eksempel taster som gir hurtiganrop til et 
bedriftsnummer, eller som gir tilgang til et spesialprogram som kjører på telefonen. 
Kontakt telefonadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

13 Høyttalertast Trykk på tasten for å slå høyttaleren av eller på. Tasten 
lyser grønt når høyttaleren er på.

14 Tastatur Bruk tastaturet til å slå telefonnumre, skrive inn 
bokstaver og velge menyelementer.

Nr. Telefonfunksjon Beskrivelse

Tast Funksjon

<< eller >> Flytt til venstre eller høyre i en oppføring uten å slette noe.

aktiv Aktiverer skjermsparermodus.

avbryt Avbryter alle endringer du har gjort (trykkes før ok eller lagre).

bxfer Utfører en "blind samtaleoverføring" (overføring av en samtale 
uten at du snakker til den som du overfører samtalen til).

cfwd Viderekopler alle samtaler som kommer til telefonen, til et angitt 
nummer.

-cfwd Sletter viderekopling av samtaler.

endre Åpner et element slik at du kan redigere numre eller bokstaver 
eller aktivere eller deaktivere en funksjon.

fjern Henter et parkert anrop.

gjenta Viser en liste med nylig oppringte numre.
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grSvar Du kan besvare et anrop på en internlinje ved å finne nummeret til 
linjen det ringes på.

ifst Ikke forstyrr. Hindrer innkommende anrop på telefonen.

-ifst Sletter Ikke forstyrr.

ignorer Ignorerer et innkommende anrop

j/n Går til en undermeny, og når du trykker på tasten veksler den 
mellom Ja og Nei for å aktivere eller deaktivere et alternativ.

kat Gir tilgang til telefonkataloger.

konf Starter en telefonkonferanse.

konfLx Fører aktive linjer på telefonen sammen til en konferanse.

lagre Lagrer endringene du har gjort.

lcr Ringer opp siste mottatte anrop.

legg til Legg til en oppføring.

parker Setter et anrop på vent på et angitt "parkeringsnummer". Anropet 
parkeres på linjen til du opphever parkeringen eller anroperen 
legger på. Funksjonen må konfigureres av telefonadministratoren.

pHold Setter et anrop på vent på en aktiv delt linje.

ring Ringer et nummer.

slett Sletter et helt element (f.eks. et nummer fra anropshistorikken).

slTegn Sletter det siste nummeret eller den siste bokstaven.

stjernekode Du kan skrive inn en stjernekode. Se “Bruke stjernekoder,” på 
side 67.

svar Du kan besvare et anrop som ringer på en annen internlinje ved å 
angi linjenummeret. 

tapt Viser listen med tapte anrop.

velg Velger merket element på LCD-skjermen.

xfer Setter over et anrop.

xferLx Setter over en aktiv linje på telefonen til et oppringt nummer.

Tast Funksjon
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Skjermikoner

På LCD-skjermen finner du ulike ikoner som viser statusen til telefonen, eller anrop 
på telefonen. Følgende skjermbilder viser noen av ikonene som brukes:

I figuren over viser dobbeltpilen til høyre på skjermen at en oppringing pågår. 
Ikonet for rør av ved siden av "SPA 303" viser at telefonrøret er i bruk.

I figuren over viser høyttalerikonet ved siden av "SPA 303" at høyttaleren er i bruk.
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I figuren over viser hodetelefonikonet ved siden av "SPA 303" at hodetelefonene er 
i bruk.

I figuren over viser pil høyre på høyre side av skjermen at en samtale står på vent. 

Bruke snarveier på tastaturet

Når du bruker telefonmenyene, kan du bruke tastaturet til å angi nummeret som 
vises ved siden av menyen eller undermenyen på LCD-skjermen (gjelder ikke 
Cisco SPA 301).

Hvis du for eksempel vil hente frem IP-adressen  på Cisco SPA 303, trykker du på 
Oppsett og slår 9.

IP-adressen vises i vinduet Nettverk.
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MERK Menyene og alternativene kan variere.
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Installere telefonen 

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

• Før du begynner, side 18

• Installere Cisco SPA 301 IP-telefon, side 19

• Installere Cisco SPA 303 IP-telefon, side 21

• Montere Cisco SPA 30X-telefon på veggen (valgfritt), side 24

• Bekrefte oppstart av telefonen, side 31

• Oppgradere telefonens fastvare, side 32

Før du begynner

Før du installerer og kopler til telefonen må du sjekke med telefonadministratoren 
(hvis det er aktuelt) at nettverket er tilrettelagt for telefonen, og forsikre deg om at 
du har alle telefondelene og hele dokumentasjonen.
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Installere Cisco SPA 301 IP-telefon

Figur 1 Tilkoplinger for strøm og telefonrør for Cisco SPA 301-telefon

Kople til telefonrøret

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

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

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

Kople til strøm

Sett den ene enden av strømkabelen inn i et strømuttak, og sett den andre enden 
av strømkabelen inn i strømporten på telefonapparatet (merket 1 i Figur 1).

MERK Hvis du vil ha strømforsyning til telefonen via Ethernet-forbindelsen, bruker du det 
valgfrie tilbehøret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Se 
dokumentasjonen for Cisco POES5 på Cisco.com hvis du vil ha flere opplysninger.
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Kople Cisco SPA 301 til nettverket

Figur 2 Ethernet-forbindelse for Cisco SPA 301-telefon

Hvis du bruker en Ethernet-forbindelse:

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

TRINN  2 Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i aktuell nettverksenhet, for 
eksempel en nettverkssvitsj. 

Kople Cisco SPA 301 til det trådløse nettverket (valgfritt)

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

TRINN 1 Konfigurer Cisco WBP54G ved hjelp av installasjonsveiviseren. Se instruksjonene i 
hurtiginstallasjonsguiden for Wreless-G Bridge for telefonadaptere, som du finner 
på cisco.com. Se Vedlegg A, “Hva gjør du nå,” der du finner en liste med 
dokumenter og lagringssteder.

TRINN  2 Under installasjonen blir du bedt om å sette Ethernet-nettverkskabelen på 
WBP54G inn i sporet som er merket "WAN", på baksiden av IP-telefonens 
sokkelstasjon.

TRINN  3 Kople strømkabelen på WBP54G til strømporten på IP-telefonens sokkel. 
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TRINN  4 Plugg IP-telefonens strømadapter inn i strømporten på WBP54G.

TRINN  5 Plugg den andre enden av IP-telefonens strømadapter til et strømuttak.

Installere Cisco SPA 303 IP-telefon

Figur 3 Tilkopling av Cisco SPA 303-telefon

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 for telefonrøret på 
telefonapparatet som er merket med et telefonsymbol (merket 5 i Figur 3).

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

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

Sett den ene enden av strømkabelen inn i et strømuttak, og sett den andre enden 
av strømkabelen inn i strømporten på telefonapparatet (merket 6 i Figur 3).

MERK Hvis du vil ha strømforsyning til telefonen via Ethernet-forbindelsen, bruker du det 
valgfrie tilbehøret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Se 
dokumentasjonen for Cisco POES5 på Cisco.com hvis du vil ha flere opplysninger.

Kople Cisco SPA 303 til nettverket

TRINN 1 Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på telefonapparatet 
som er merket "SW" (merket 3 i Figur 3).

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

Kople Cisco SPA 303 til det trådløse nettverket (valgfritt)

Du kan bruke Ciscos WBP54G Wireless-G Bridge for telefonadaptere til å kople IP-
telefonen til et trådløst 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 til Cisco WBP54G:

TRINN 1 Konfigurer Cisco WBP54G ved hjelp av installasjonsveiviseren. Se instruksjonene i 
hurtiginstallasjonsguiden for Wreless-G Bridge for telefonadaptere, som du finner 
på cisco.com. Se Vedlegg A, “Hva gjør du nå,” der du finner en liste med 
dokumenter og lagringssteder.

TRINN  2 Under installasjonen blir du bedt om å sette Ethernet-nettverkskabelen på 
WBP54G inn i sporet som er merket "SW", på baksiden av IP-telefonens 
sokkelstasjon.

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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Installere stativet for Cisco SPA 303 (valgfritt)

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

TRINN 1 Kople telefonstativet til ved å stille tappene på stativet rett overfor åpningene på 
telefonapparatet. 

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

Kople en PC til Cisco SPA 303 (valgfritt) 

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. 

Kople til kablete og trådløse hodetelefoner (valgfritt)

Cisco SPA 303 støtter hodetelefoner fra ulike produsenter. Hvis du ønsker 
opplysninger om de nyeste modellene som støttes, kontakter du 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. 
Slå opp i dokumentasjonen for hodetelefonene du har, hvis du vil ha flere 
opplysninger. 

http://www.plantronics.com
http://www.jabra.com
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I hovedsak kopler du til hodetelefoner ved å kople den 2,5 mm lange kontakten fra 
hodetelefonene inn i hodetelefonporten på høyre side av IP-telefonen som vist i 
følgende grafiske fremstilling:

Montere  Cisco SPA 30X-telefon på veggen (valgfritt) 

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 Når du skal feste monteringsbraketten (MB), må du plassere de to kilene på MB-en 
rett overfor hullene i telefonens sokkel.

TRINN  2 Plasser MB-en inn slik at telefonens Ethernet-port og porten for telefonrøret er 
tilgjengelige etter installasjon.

TRINN  3 Skyv MB-en inn i telefonens sokkel. Skyv MB-en opp slik at den låses 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 som er montert på veggen.
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Snu telefonrørets holdeskrue

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

Figur 5 Telefonrørets holdeskrue (standardstilling)

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

TRINN  2 Drei skruen 180 grader. (Se Figur 6.) Skruen går nå inn i sporet på telefonrøret når 
røret plasseres på gaffelen. 
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Figur 6 Telefonrørets holdeskrue (motsatt stilling)

Bekrefte 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 "Initialiserer nettverk". Alle lampene på telefonen blinker. 

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

På modeller med skjermer vises telefonens standardmeny. Datoen og 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 301, skal du høre en summetone 
når du løfter av røret eller trykker på høyttalertasten.
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Hvis telefonen ikke starter, må du kontrollere installasjonen og tilkoplingene. Hvis 
disse er korrekte, kan du prøve å trekke ut telefonens plugg og sette den inn igjen. 
Hvis du fortsatt ikke ser noe på skjermen, kontakter du telefonadministratoren eller  
tjenesteleverandøren av Internett-telefoni (ITSP).

Oppgradere telefonens fastvare

Telefonen leveres med forhåndsinstallert fastvare. Senere versjoner av fastvaren 
som har nye funksjoner og løser problemer med telefonen, kan imidlertid være 
tilgjengelig. Det kan være at du trenger å oppgradere telefonen til den siste 
fastvaren for å få ideell ytelse.

!
FORSIKTIG Hvis du bruker telefonen med et system fra en tjenesteleverandør av Internett-

telefoni, må du ikke oppgradere telefonens fastvare uten å rådføre deg med 
tjenesteleverandøren. Leverandøren kan automatisk oppgradere telefonene uten at 
du behøver å gjøre noe. 

Hvis du vil oppgradere fastvaren på telefonen, laster du den ned fra Ciscos 
nettsted og installerer den fra PC-en. Se følgende avsnitt for å få instruksjoner.

Bestemme gjeldende versjon av fastvaren

Cisco SPA 303

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Produktinfo, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Programversjon. Versjonsnummeret til fastvaren vises på skjermen.

Cisco SPA 501

TRINN 1 Trykk på ****.

TRINN  2 Angi 150, og trykk på #. Versjonen til fastvaren leses opp.
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Laste ned fastvaren

Gå til www.tools.cisco.com/support/downloads, og angi modellnummeret i 
boksen for programsøk. Lagre fastvaren på skrivebordet.

Finne telefonens IP-adresse

Før du oppgraderer trenger du IP-adressen til telefonen du skal oppgradere. Slik 
finner du IP-adressen:

Cisco SPA 303

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Nettverk, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til du ser Aktuell IP. Dette er telefonens IP-adresse.

SPA 301

TRINN 1 Trykk på ****.

TRINN  2 Angi 110, og trykk på #. IP-adressen leses opp.

Installere fastvaren

TRINN 1 Pakk ut fastvaren på PC-en.

MERK Hvis du er i en VPN-forbindelse, er det mulig du må kople deg fra før du går videre, 
slik at PC-en kan kommunisere direkte med telefonen for oppgraderingen.

TRINN  2 Kjør den kjørbare filen for oppgraderingen av fastvaren (for eksempel dobbeltklikk 
på upg-spa303-7-4-5.exe).

TRINN  3 Klikk på Fortsett etter at du har lest meldingen om oppgradering og 
tjenesteleverandør.

TRINN  4 Skriv inn IP-adressen til telefonen, og kontroller adressen til PC-en.

TRINN  5 Klikk på OK. Systemet viser informasjon om telefonens nåværende programvare 
og maskinvare.

http://tools.cisco.com/support/downloads
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TRINN  6 Klikk på Oppgrader for å starte oppgraderingen.

MERK Du må ikke kople fra telefonens strømtilførsel før oppgraderingen er ferdig 
(lampene på telefonen blinker ikke lenger).

TRINN  7 Klikk på OK for å fjerne statusmeldingen for oppgraderingen.
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Bruke telefonens grunnleggende funksjoner

Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du bruker telefonens 
grunnleggende funksjoner. Det har følgende avsnitt:

• Bruke maskinvare og tilbehør for telefonen (Cisco SPA 303), side 36

• Justere anropsvolum og lyddemping, side 37

• Foreta eller besvare et anrop, side 38

• Bruke Vent og HentAnr, side 39

• Avslutte en samtale, side 40

• Overføre samtaler (Cisco SPA 303), side 41

• Slå et nummer på nytt, side 42

• Vise og besvare tapte anrop (Cisco SPA 303), side 42

• Viderekople samtaler, side 44

• Sette opp Ikke forstyrr, side 47

• Slå Samtale venter på og av, side 48

• Hente et anrop fra en annen internlinje (Cisco SPA 303), side 49

• Parkere en samtale (Cisco SPA 303), side 50

• Telefonkonferanse med tre på linjen, side 51

• Bruke telefonkatalogene (Cisco SPA 303), side 52

• Bruke listene over anropshistorikk, side 54

• Stille inn eller endre et telefonpassord, side 56

• Tilgang til talepost, side 56
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Bruke maskinvare og tilbehør for telefonen (Cisco SPA 303)

Bruke høyttaleren

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

Bruke hodetelefoner med IP-telefonen

Installer hodetelefonene slik det er beskrevet i “Kople til kablete og trådløse 
hodetelefoner (valgfritt)” på side 23

MERK Trinnene du bruker for å benytte hodetelefoner sammen med IP-telefonen, kan 
variere. Slå opp i dokumentasjonen for hodetelefonene hvis du vil ha flere 
opplysninger.

Trykk på tasten Hodetelefoner på telefonen, og slå nummeret for å foreta et anrop, 
eller trykk på tasten for å besvare et anrop.

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

Alle disse lydenhetene kan brukes i løpet av en samtale. Bare en enhet kan brukes 
om gangen. 

Telefonrøret kan være på når du benytter høyttaler- eller hodetelefonfunksjonen. 
Hvis du veksler fra telefonrør til høyttaler, må du passe på at høyttalerens eller 
hodetelefonens lampe er tent før du legger røret på igjen. (Hvis du veksler fra 
telefonrør til trådløse hodetelefoner, må du ikke legge på røret. Da avbryter du 
samtalen.)

Sende lyd til telefonens høyttaler

Hvis du velger dette alternativet, sendes lyd til høyttaleren når telefonrøret løftes av.

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Send lyd til høyttaler, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
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TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Velge foretrukket lydenhet 

Dette alternativet angir hodetelefonene eller høyttaleren som foretrukket lydenhet 
når du ikke bruker telefonrøret. 

Slik velger du foretrukket lydenhet:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Foretrukket lydenhet, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på valg for å se hva du kan velge mellom. Når alternativet du ønsker, vises på 
skjermen, trykker du på ok.

TRINN  5 Trykk på lagre.

Justere anropsvolum og lyddemping

Du kan også endre innstillingene for ringevolumet fra PC-en med IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Justere volum” på side 79.

Justere anropsvolum

Cisco SPA 301

Når hodetelefonene er tatt av telefonen, trykker du på tasten Volum gjentatte 
ganger for å øke volumet. Når høyeste volum er nådd, trykker du en gang til for å 
redusere til laveste volum.

Cisco SPA 303

Hvis du vil justere volumet på telefonrøret eller høyttaleren, løfter du av 
telefonrøret eller trykker på tasten Høyttaler. Trykk på + på tasten Volum for å øke 
volumet, eller på - for å redusere volumet. Trykk på lagre.
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Justere ringevolumet

Cisco SPA 301

Hvis du vil justere ringevolumet, trykker du på tasten Volum når telefonrøret ligger 
på telefonen. Når høyeste ringevolum er nådd, trykker du en gang til for å redusere 
til laveste volum.

Cisco SPA 303

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

Bruke dempetasten (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.

Hvis ingen lydenhet er på, har det ingen virkning å trykke på tasten Demp. Når du 
skifter fra høyttalertelefon til telefonrør, slås demping av automatisk.

Foreta eller besvare et anrop

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

Grunnleggende måter å besvare et anrop på:

• Løft av røret.

• Trykk på tasten Høyttaler (Cisco SPA 303).

• Trykk på tasten Hodetelefoner (Cisco SPA 303).

• Trykk på en grønn linjetast for å foreta et anrop eller en rød, linjetast som 
blinker, for å besvare et anrop (Cisco SPA 303).

Måter å foreta et anrop på uten å slå et nummer (Cisco SPA 303):

• Trykk på gjenta, og deretter ring for å slå det siste nummeret på nytt.

• Hvis du har konfigurert kortnumre, trykker du på tilordnet kortnummerkode og 
deretter på ring.
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• Når du skal besvare et anrop som ringer på en annen telefon i telefonsystemet, 
trykker du på svar. Deretter angir 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 telefonkatalogene (Cisco SPA 303)” på side 52 og 
“Bruke listene over anropshistorikk” på side 54.

Bruke Ringehjelp (Cisco SPA 303)

Hvis Ringehjelp er aktivert og du foretar et anrop, ser du en liste med tilsvarende 
nylig oppringte eller innringte telefonnumre på skjermen når du  begynner å slå 
nummeret. 

Hvis du vil velge et av disse numrene, gjør du dette:

TRINN 1 Bruk navigasjonstasten til å bla nedover og merke et telefonnummer på LCD-
skjermen.

TRINN  2 Trykk på ring for å utføre anropet. 

Se “Aktivere Ringehjelp (Cisco SPA 303),” på side 60 hvis du vil ha flere 
opplysninger om hvordan du aktiverer denne funksjonen.

Bruke Vent og HentAnr

Hvis du vil sette et anrop på vent, trykker du på tasten Flash (Cisco SPA 301) eller 
tasten Vent (Cisco SPA 303). En serie med pipetoner eller musikk (avhengig av 
konfigurasjonen av systemet) spilles av for den som ringer, for å vise at samtalen 
står på vent. På Cisco SPA 303 vises en blinkende grønn pil høyre på LCD-
skjermen, som betyr at linjen er på vent, slik det vises i figuren under.
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Når du vil gjenoppta samtalen, trykker du på tasten Flash  (Cisco SPA 301) eller 
linjetasten som blinker rødt, for samtalen (Cisco SPA 303). Hvis du mottar flere 
anrop (Cisco SPA 303), settes alle anrop på vent unntatt den aktive samtalen.

Hvis du sitter i en samtale og et annet anrop kommer inn:

Cisco SPA 301

Trykk på tasten Flash. Hvis du vil gjenoppta den første samtalen, trykker du på 
tasten Flash på nytt.

Cisco SPA 303

Gjør ett av følgende:

• Trykk på svar eller ignorer.

• Trykk på tasten Vent for å sette anropet på vent, og trykk på linjetasten som 
blinker rødt, for å svare på det innkommende anropet.

Hvis du vil gjenoppta den første samtalen, trykker du på linjetasten som blinker rødt

Veksle mellom flere anrop på vent på en enkelt linje (Cisco 
SPA 303)

Du kan ha opptil to anrop på hver telefonlinje. Hvis en eller flere anrop på en linje er 
på vent, viser det sorte  feltet øverst på skjermen anropet som er på vent (vist med 
en pil høyre). Anropsinformasjonen nederst på skjermen vise den aktive samtalen. 

Hvis du vil veksle mellom to anrop på en enkelt linje, trykker du på linjetasten som 
blinker. Hvis flere anrop er på vent på flere linjer, bruker du navigasjonstasten til å 
bla opp eller ned og trykker på linjetasten som blinker, for anropet du har valgt.

Avslutte en samtale

Slik avslutter du en samtale:

• Hvis du bruker telefonrøret, legger du på.

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

• Hvis du bruker hodetelefonene, trykker du enten på tasten Hodetelefoner 
(kablet) eller legger på røret (når du bruker visse trådløse modeller) - Cisco 
SPA 303.
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Overføre samtaler (Cisco SPA 303)

Du kan utføre følgende typer overføringer:

• Betjent overføring – du ringer personen du overfører samtalen til, og gjør ett 
av følgende:

- Overfører samtalen mens telefonen ringer.

- Venter på at personen svarer før du overfører samtalen.

• Ubetjent overføring – du overfører en samtale uten å snakke med personen 
du overfører samtalen til.

Foreta en betjent overføring

TRINN 1 Under en aktiv samtale trykker du på xfer. Anropet settes på vent, og det åpnes en 
ny linje for å slå nummeret.

TRINN  2 Eller:

• Skriv inn nummeret du ønsker å overføre anropet til, og trykk på ring eller 
vent noen få sekunder.

• Trykk på kat, velg enten et nummer fra den personlige katalogen eller velg 
Firmakatalog og trykk deretter på ring.

Hvis du legger på før det andre anropet ringer, mislykkes overføringen 
og det første anropet kobles fra. Hvis du slår feil nummer, bruker du slett, 
fjern eller avbryt til å foreta endringer før samtalen overføres.

TRINN  3 Trykk på xfer etter at telefonen har begynt å ringe, eller når som helst etter at 
anropet er besvart.

Foreta en ubetjent overføring

TRINN 1 Under en aktiv samtale trykker du på bxfer.

TRINN  2 Angi nummeret du vil sette samtalen over til, og trykk på ring. Samtalen overføres 
uten at du behøver å gjøre noe mer.
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Overføre et anrop på vent til en aktiv samtale

Hvis du har et anrop på vent og en aktiv samtale, kan du overføre en av disse 
samtalene til den andre samtalen og kople sammen de to som ringer deg. (Dette er 
ulikt en telefonkonferanse, fordi du ikke lenger er med på samtalen etter 
overføringen.)

Med en aktiv samtale og en eller flere samtaler på vent trykker du på  xferLx.

• Hvis du har bare en samtale på vent, overføres samtalen til den aktive 
parten, og du blir koplet fra.

• Hvis du har flere samtaler på vent, velger du samtalen du vil overføre, ved å 
trykke på linjetasten for samtalen på vent. 

Slå et nummer på nytt

Cisco SPA 303

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

Slik ringer du på nytt til et annet nummer:

TRINN 1 Trykk på gjenta, og velg nummeret du vil ringe.

TRINN  2 (Valgfritt) Trykk på endre for å velge et nummer og endre det (for eksempel for å 
føye til et retningsnummer). Når du er ferdig, trykker du på ok.

TRINN  3 Løft telefonrøret, eller trykk på ring for å slå valgt nummer automatisk. 

Cisco SPA 301

Hvis du vil slå det siste nummeret du ringte på nytt, trykker du på gjenta. 

Vise og besvare tapte anrop (Cisco SPA 303)

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

• Hvis LCD-skjermen viser et tapt anrop, trykker du på lcr for å besvare det siste 
tapte anropet. Trykk på tapt for å se en liste over tapte anrop, velg et anrop og 
trykk på ring.

• Hvis lcr eller tapt ikke vises på LCD-skjermen, kan du besvare et tapt anrop fra 
listen Tapte anrop:

a. Trykk på tasten Oppsett.

b. Bla til Samtalehistorikk, og trykk på velg.

c. Bla til Tapte anrop, og trykk på velg.

d. Velg anropet du vil besvare, og trykk på ring.

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

Slik viser du en liste over alle tapte anrop:

• Hvis LCD-skjermen viser et tapt anrop, trykker du på tapt for å se en liste over 
tapte anrop.

• Hvis LCD-skjermen eller tapt ikke vises på skjermen, gjør du dette:

a. Trykk på tasten Oppsett.

b. Bla til Samtalehistorikk, og trykk på velg.

c. Bla til Tapte anrop, og trykk på velg.

Slå snarveiene for tapte anrop på og av

Med dette alternativet fjernes lcr og tapt som vises på skjermen på IP-telefonen 
når du taper et anrop.

Slik kommer du til dette alternativet:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Snarvei tapt anrop, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
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TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Viderekople samtaler

Du kan viderekople alle samtaler, viderekople samtaler når telefonen er opptatt 
eller viderekople samtaler når anrop ikke blir besvart. 

Du kan også stille inn alternativer for viderekopling fra PC-en ved hjelp av IP-
telefonens nettgrensesnitt. Se “Konfigurere Viderekopling av samtale” på 
side 75. 

MERK Når det gjelder Cisco SPA 30, kan du bare bruke IP-telefonens nettgrensesnitt eller 
stjernekoder til å stille inn viderekopling av samtaler. Se instruksjonene nedenfor 
hvis du vil ha opplysninger om de aktuelle stjernekodene.

Viderekople alle samtaler

Slik bruker du cfwd (viderkople samtaler) (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på cfwd.

TRINN  2 Legg inn et nummer som alle samtaler skal viderekoples til, for eksempel 
talepostboksen din, en annen internlinje eller en ekstern linje. Hvis du viderekopler 
samtaler til en ekstern linje, må du passe på å bruke nødvendige tilgangs- og 
retningsnumre.

TRINN  3 Trykk på ring. Viderekoplet samtale vises på LCD-skjermen.

Bruke stjernekode:

Trykk på *72, og skriv inn nummeret som alle samtaler skal viderekoples til.

Bruke tasten Oppsett:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Videreføring, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til CFWD alle nummer, og trykk på endre.
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TRINN  4 Legg inn et nummer som alle samtaler skal viderekoples til, for eksempel 
talepostboksen din, en annen internlinje eller en ekstern linje. Hvis du viderekopler 
samtaler til en ekstern linje, må du passe på å bruke nødvendige tilgangs- og 
retningsnumre.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Viderekople samtaler når telefonen er opptatt

Bruke stjernekode:

Trykk på *90, og skriv inn nummeret som alle samtaler skal viderekoples til.

Bruke tasten Oppsett (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Videreføring, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til CFWD opptatt, og trykk på endre.

TRINN  4 Skriv inn et nummer som alle samtaler skal viderekoples til (for eksempel en annen 
internlinje eller en ekstern linje). Hvis du viderekopler samtaler til en ekstern linje, 
må du passe på å bruke nødvendige tilgangs- og retningsnumre.

Hvis du vil gå til "tp" (kopler deg til talepost hvis denne funksjonen er satt opp av 
telefonadministratoren), trykker du på høyre navigasjonstast, trykker på alfa og 
skriver inn bokstavene med tastaturet. Trykk på venstre navigasjonstast.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Viderekople samtaler når du ikke tar telefonen

Bruke stjernekode:

Trykk på *92, og angi nummeret som samtaler skal viderekoples til.



Bruke telefonens grunnleggende funksjoner
Viderekople samtaler

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 46

3
 

Bruke tasten Oppsett (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Videreføring, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til CFWD ingen svarnr., og trykk på endre.

TRINN  4 Skriv "tp" for talepost, eller et nummer som alle samtaler skal viderekoples til, for 
eksempel en annen internlinje eller en ekstern linje. Hvis du viderekopler samtaler 
til en ekstern linje, må du passe på å bruke nødvendige tilgangs- og retningsnumre.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Utsette viderekopling av samtale når du ikke tar telefonen 
(Cisco SPA 303)

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Videreføring, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til CFWD. ingen svarfo., og trykk på endre.

TRINN  4 Skriv inn antall sekunder som viderekopling av samtale utsettes, hvis ingen tar 
telefonen.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Stanse viderekopling av samtale

Hvis du vil stanse viderekopling av samtaler, trykker du på -cfwd.

Du kan også stanse viderekopling av samtaler ved å gjøre følgende:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Videreføring, og trykk på endre. 
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TRINN  3 Trykk på fjern og deretter på ok. 

TRINN  4 Trykk på lagre.

Bruke stjernekoder:

• Skriv inn *73 for å deaktivere viderekopling av samtaler.

• Skriv inn *91 for å deaktivere viderekopling når det er opptatt.

• Skriv inn *93 for å deaktivere viderekopling når det ikke er svar.

Sette opp Ikke forstyrr

Bruk funksjonen Ikke forstyrr til å hindre innkommende anrop. Hvis du har 
konfigurert talepost, kommer innkommende anrop umiddelbart til taleposten. Hvis 
talepost ikke er konfigurert, hører den som ringer et opptattsignal eller en talepost.

Du kan også stille inn Ikke forstyrr fra PC-en ved hjelp av IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Sette opp Ikke forstyrr” på side 75.

MERK Når det gjelder Cisco SPA 301, kan du bare stille inn Ikke forstyrr i IP-telefonens 
nettgrensesnitt eller ved hjelp av stjernekoden.

Aktivere Ikke forstyrr

Bruke ifst:

Hvis du vil deaktivere Ikke forstyrr, trykker du på ifst. LCD-skjermen viser at Ikke 
forstyrr er slått på for telefonen.

Bruke tasten Oppsett:

Du kan også komme til Ikke forstyrr ved å utføre følgende trinn:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Ikke forstyrr, og trykk på endre. 

TRINN  4 Trykk på j/n, velg j og trykk deretter på ok.
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TRINN  5 Trykk på lagre.

Bruke stjernekode:

Skriv inn *78 for å aktivere Ikke forstyrr.

Deaktivere Ikke forstyrr

Bruke -ifst:

Hvis du vil deaktivere Ikke forstyrr, trykker du på -ifst. 

Bruke tasten Oppsett:

Du kan også deaktivere Ikke forstyrr ved å gjøre følgende:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Ikke forstyrr, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å endre til ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Bruke stjernekode:

Skriv inn *79 for å deaktivere Ikke forstyrr.

Slå Samtale venter på og av

Samtale venter varsler deg når du har en samtale ved å ringe telefonen din og vise 
en statusmelding om at det kommer et annet anrop. Hvis du slår Samtale venter av, 
ringer ikke innkommende samtaler til telefonen din hvis du sitter i en annen 
samtale, og innringer hører et opptattsignal eller en melding. 

Du kan også slå Samtale venter på og av fra PC-en ved hjelp av IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Konfigurere Samtale venter” på side 76.
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MERK Når det gjelder Cisco SPA 301, kan du bare konfigurere Samtale venter i IP-
telefonens nettgrensesnitt eller ved hjelp av stjernekoden.

Bruke tasten Oppsett:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Samtale venter, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å slå Samtale venter på eller av.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Bruke stjernekode:

• Skriv inn *56 for å aktivere Samtale venter.

• Skriv inn *71 før du slår et nummer for å aktivere Samtale venter for denne 
samtalen.

• Skriv inn *57 for å deaktivere Samtale venter.

• Skriv inn *72 før du slår et nummer for å deaktivere Samtale venter for 
denne samtalen.

Hente et anrop fra en annen internlinje (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:

• Svar på et anrop som ringer på en internlinje i gruppen din, med grSvar. 

• Svar på et anrop som ringer på en bestemt internlinje, med svar. 

• Hent et anrop på en internlinje som er konfigurert på en av linjetastene på 
telefonen. Krever konfigurering av telefonadministratoren. 

Slik svarer du på et anrop som ringer på en internlinje i gruppen:
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TRINN 1 Trykk på grSvar. Telefonen viser alle stasjoner i gruppen som har innkommende 
anrop. Trykk på ring for å se en liste over anrop.

TRINN  2 Velg anropet du vil besvare, og trykk på ring.

Slik henter et anrop som ringer på en bestemt internlinje:

TRINN 1 Trykk på svar.

TRINN  2 Angi linjenummeret til telefonen som du vil svare på samtalen for, og trykk på ring.

TRINN  3 Trykk på ring igjen.

Hvis du vil svare på et anrop som ringer på en internlinje som er konfigurert på en 
av linjetastene på telefonen, trykker du på den blinkende linjetasten.

Parkere en samtale (Cisco SPA 303)

Du kan "parkere" en samtale på en angitt linje, slik at en annen person i bedriften 
kan ta samtalen. Samtalen er aktiv til den blir "hentet" eller anroper legger på.

Slik parkerer du en samtale:

TRINN 1 Når du sitter i en aktiv samtale, trykker du på park.

TRINN  2 Skriv inn et nummer for å identifisere parkeringslinjen, og trykk på  ring. 
"Parkeringslinjenummeret" tilsvarer ikke et faktisk linjenummer, og du kan velge et 
hvilket som helst nummer som er lett å huske (for eksempel 100). Samtalen blir da 
parkert på denne linjen, og anroper hører musikk eller meldinger.

TRINN  3 Du eller en annen person må deretter "hente" samtalen.

Hvis du vil hente en samtale, kan du enten bruke fjern (hvis du kjenner nummeret til 
parkeringslinjen), eller se en liste med parkerte samtaler og hente den fra listen.
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Slik henter du en samtale hvis du kjenner nummeret til parkeringslinjen:

TRINN 1 Trykk på fjern.

TRINN  2 Skriv inn nummeret til parkeringslinjen (for eksempel nummeret du skrev inn i trinn 
2 under "Parkere en samtale").

TRINN  3 Trykk på ring. Samtalen hentes til telefonen.

Slik viser du en liste over parkerte samtaler (og henter fra listen):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Status for samtaleparkering, og trykk på velg.

TRINN  3 Velg den parkerte samtalen du ønsker å hente, og trykk på fjern.

Telefonkonferanse med tre på linjen

Cisco SPA 301

Slik setter du opp en telefonkonferanse:

TRINN 1 I løpet av en aktiv samtale trykker du på tasten Flash. 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 Flash igjen. Alle tre partene er koplet til telefonkonferansen.

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

Cisco SPA 303

Slik setter du opp en telefonkonferanse:

TRINN 1 Trykk på konf i løpet av en aktiv samtale. Den første settes på vent, det åpnes en 
ny linje og du hører en summetone. 

TRINN  2 Slå den andre personens telefonnummer. 
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TRINN  3 Trykk på konf igjen. Alle tre partene er koplet til telefonkonferansen. 

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

Lage en telefonkonferanse mellom en samtale på vent og en 
aktiv samtale (Cisco SPA 303)

Hvis du har en samtale på vent og en aktiv samtale, kan du lage en 
telefonkonferanse mellom den aktive samtalen, samtalen på vent og deg selv.

Når du har en aktiv samtale og en eller flere samtaler på vent, trykker du på konfLx.

• Hvis du bare har en samtale på vent, lages det en telefonkonferanse mellom 
dere tre.

• Hvis du har flere samtaler på vent, velger du samtalen på vent som du vil ta 
med i konferansen, ved å trykke på aktuell linjetast. 

Bruke telefonkatalogene (Cisco SPA 303)

IP-telefonene dine har flere forskjellige typer telefonkataloger, avhengig av 
telefonmodell og hva systemadministratoren har satt opp for bedriften. 

Generelt sett har telefonene følgende typer kataloger:

• Personlig katalog – i den personlige katalogen kan du lagre og vise 
telefonnumre du slår ofte. Du kan også ringe numre fra katalogen.

• Firmakatalog – firmakatalogen er en liste med telefon- og linjenumre i egen 
bedrift. Avhengig av hvordan telefonnettet er konfigurert, kan du ha 
følgende kataloger:

- Firmakatalog

- Katalog som bruker LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Bruke den personlige katalogen

Hvis du vil ha tilgang til telefonkatalogen, trykker du på kat eller på tasten Oppsett 
og velger Katalog.
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Du kan også vise og redigere katalogen fra PC-en ved hjelp av IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Bruke den personlige katalogen (Cisco SPA 303)” på 
side 77.

Slik legger du til en ny oppføring i katalogen:

TRINN 1 Trykk på legg til i katalogvinduet når du har valgt Ny oppf.

TRINN  2 Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på katalogoppføringen. Trykk på 
nummertasten flere ganger for å gå videre til en annen bokstav under dette 
nummeret. (Hvis du for eksempel skal skrive "Mary", trykker du på 6 og tar pause 
(for M), trykker på 2 og tar pause (for A), trykker på 7 raskt tre ganger (for R) og 
deretter på 9 raskt tre ganger (for Y). Bruk slTegn for å slette bokstaver, <<< og >>> 
for å gå ett tegn til venstre eller høyre eller fjern for å slette hele navnet. Når du er 
ferdig med navnet, bruker du navigasjonstasten til å gå ned til nummerfeltet. 

TRINN  3 Skriv inn telefonnummeret, inkludert eventuelle sifre du må slå for å få tilgang til en 
ekstern linje, og eventuelt aktuelt retningsnummer.

TRINN  4 (Valgfritt) Slik endrer du ringetypen for anroper: 

a. Trykk på valg. 

b. Bla gjennom de tilgjengelige ringetypene. 

c. Trykk på spill for å spille av valgt ringetone eller velg for å tilordne denne 
ringetonen til personen du legger til nummeret for, i katalogen.

TRINN  5 Trykk på lagre for å lagre oppføringen.

Bruke firmakatalogen

MERK Avhengig av oppsettet til tjenesteleverandøren for Internett-telefoni eller bedriftens 
nettverk er det mulig du ikke har tilgang til en firmakatalog.

Slik bruker du firmakatalogen:

TRINN 1 Trykk på kat, eller trykk på tasten Oppsett og velg Katalog.

TRINN  2 Bla til Firmakatalog, og trykk på velg.

TRINN  3 Velg en oppføring, og trykk på ring. Trykk på avbryt for å avslutte.



Bruke telefonens grunnleggende funksjoner
Bruke listene over anropshistorikk

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 54

3
 

Slik bruker du LDAP-katalogen (Lightweight Directory Access Protocol):

TRINN 1 Trykk på kat, eller trykk på tasten Oppsett og velg Katalog.

TRINN  2 Bla til LDAP-katalognavnet, og trykk på velg.

MERK LDAP-katalogens navn er konfigurert av telefonadministratoren og kan variere.

TRINN  3 Skriv inn informasjon i feltene og trykk på søk.

TRINN  4 Trykk på ring for ett av resultatene for å ringe kontakten, eller velg ett av de andre 
alternativene.

Bruke listene over anropshistorikk

Du kan også se listene over anropshistorikk fra PC-en ved hjelp av IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Vise listene over anropshistorikk” på side 78.

MERK Du kan bare se listene over anropshistorikk for Cisco SPA 301 ved hjelp av IP-
telefonens nettgrensesnitt.

Vise listene over anropshistorikk

Slik viser du listene over anropshistorikk:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Samtalehistorikk, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til listen over anropshistorikk du vil vise, og trykk på velg. Dette er de 
tilgjengelige listene over anropshistorikk:

• Gjen.ringliste – viser de siste 60 numrene som ble oppringt fra telefonen.

• Svarte anrop – viser anroperens ID for de siste 60 besvarte anropene.

• Ubesvarte anrop – viser de siste 60 tapte anropene.
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Ringe fra listene over anropshistorikk

Slik ringer du et nummer fra en av listene over anropshistorikk:

TRINN 1 Bla til anropet du vil velge.

TRINN  2 Trykk på ring.

MERK Hvis anropet kom fra et eksternt nummer eller utenlandsnummer, er 
det mulig du må redigere anropet før du slår nummeret. Trykk på endre for å 
redigere anropet, og bruk hurtigtastene og tastaturet til å redigere 
nummeret.

Slette et nummer fra listene over anropshistorikk

TRINN 1 Bla til du finner anropet du vil velge, i Gjen.ringliste, Svarte anrop eller Ubesvarte 
anrop.

TRINN  2 Trykk på slett.

TRINN  3 Trykk på ok.

Lagre et nummer fra listen over anropshistorikk i katalogen

TRINN 1 Bla til du finner anropet du vil velge, i Gjen.ringliste, Svarte anrop eller Ubesvarte 
anrop.

TRINN  2 Bruk navigasjonstasten til å bla til høyre for å komme til flere hurtigtaster, og trykk 
på lagre.

TRINN  3 Rediger eventuelt informasjonen, og trykk på lagre igjen. Oppføringen legges til i 
katalogen.
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Stille inn eller endre et telefonpassord

Du kan angi eller endre passordet for telefonen slik at uvedkommende ikke kan 
bruke den. Slik angir du et passord for telefonen:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Angi passord, og trykk på velg.

TRINN  3 Skriv inn et numerisk passord. Skriv inn det samme passordet to ganger. 

TRINN  4 Trykk på lagre.

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 tasten Meldinger.

Hvis du trenger å endre nummeret som slås for å få tilgang til taleposten, utfører du 
følgende trinn:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Talepost, og trykk på velg.

TRINN  3 Skriv inn nummeret som skal slås for talepost. Skriv inn telefonnummeret inkludert 
eventuelle sifre du må slå for å få en ekstern linje.

Hvis du vil tømme feltet for en tidligere oppføring, trykker du på fjern. Hvis du vil 
skrive inn bokstaver, trykker du på høyre navigasjonstast for å bla og deretter 
trykker du på alfa.

TRINN  4 Trykk på lagre.
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Bruke avanserte funksjoner på telefonen

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

• Konfigurere funksjoner for personvern og sikkerhet, side 58

• Legge til og bruke hurtiganrop, side 60

• Bruke funksjonen for personsøk, side 62

• Overvåke/få tilgang til en annen telefon fra telefonen (Cisco SPA 303), 
side 63

• Tilpasse LCD-skjermen (Cisco SPA 303), side 64

• Bruke ringetoner (Cisco SPA 303), side 66

• Konfigurere dato og klokkeslett på telefonen (Cisco SPA 303), side 66

• Bruke stjernekoder, side 67

• Bruke menyen for interaktivt talesvar på Cisco SPA 301, side 69

• Avanserte fremgangsmåter for teknisk støttepersonell (Cisco SPA 303), 
side 70
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Konfigurere funksjoner for personvern og sikkerhet

Du kan også konfigurere disse funksjonene med PC-en og IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Blokkere nummervisningen,” på side 76 og “Blokkere 
ukjente anrop,” på side 77.

MERK For Cisco SPA 301 kan du konfigurere disse funksjonene ved hjelp av IP-telefonens 
nettgrensesnitt, eller du kan bruke stjernekoder (beskrevet nedenfor).

Blokkere nummervisningen

Du kan blokkere nummervisningen på telefonen, slik at telefonnummeret ditt ikke 
vises til den personen du ringer.

Bruke tasten Oppsett (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Blokker nummervisning, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Bruke stjernekode:

Trykk på *67 før du slår nummeret. (Blokkeringen av nummervisningen vil være 
aktivert til du skriver inn *68.)

Blokkere ukjente anrop

Blokkering av ukjente anrop hindrer at anrop uten nummervisning når telefonen din. 
(Hvis for eksempel en innringer stiller inn telefonen slik at nummervisningen ikke 
brukes, betraktes anropet som ukjent.) Disse innringerne får et opptattsignal eller 
en melding.
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Bruke tasten Oppsett (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Blokker ukjente anrop, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Bruke stjernekode:

Trykk på *77. Avvisning av ukjente anrop er aktivert til du skriver inn *87.

Bruke Sikker samtale

Med funksjonen for sikker samtale blir den aktive samtalen kryptert, slik at andre 
ikke kan avlytte den. Før du aktiverer Sikker samtale må du spørre 
tjenesteleverandøren om Sikker samtale er tilgjengelig. 

Bruke tasten Oppsett (Cisco SPA 303):

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Sikker samtale, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre. Når du ringer, vil du høre en tone før anropet.

Bruke stjernekoder:

• *16 – Aktiver Sikker samtale for alle anrop.

• *18 – Aktiver Sikker samtale for et enkelt anrop.
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Slik deaktiverer du Sikker samtale:

• *16 – Deaktiver Sikker samtale for alle anrop.

• *18 – Deaktiver Sikker samtale for et enkelt anrop.

Aktivere Ringehjelp (Cisco SPA 303)

Hvis du aktiverer Ringehjelp, vises telefonnumre på LCD-skjermen basert på 
oppføringene som likner mest i katalogen og listene over anropshistorikk, når du 
slår et nummer.

Slik aktiverer du Ringehjelp:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Ringehjelp, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Hvis Ringehjelp er aktivert, kan du bruke navigasjonstasten til å bla ned, merke et 
telefonnummer på LCD-skjermen og trykke på ring for å fullføre anropet når du slår 
et nummer. 

Legge til og bruke hurtiganrop

Du kan konfigurere forskjellige typer kortnumre.

• Du kan få ubrukte linjetaster på telefonen til å fungere som et kortnummer.

• Avhengig av hvordan linjene er konfigurert og hvor mange linjetaster det er 
på telefonen, kan du ha opptil 2 kortnumre på linjetastene.

• Du kan opprette kortnumre som er tilordnet et nummer, som ringer 
nummeret det er tilordnet når du trykker på tasten. Du kan ha opptil 8 slike 
kortnumre. Hvert kortnummer kan være et telefonnummer, en IP-adresse 
eller en URL.
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Du kan opprette og redigere kortnumrene på PC-en og i IP-telefonens 
nettgrensesnitt. Se “Opprette kortnumre,” på side 78.

MERK Når det gjelder Cisco SPA 301, kan du opprette kortnumre ved hjelp av IP-
telefonens nettgrensesnitt.

Opprette kortnumre på ubrukte linjetaster (Cisco SPA 303)

MERK Denne funksjonen må aktiveres av telefonadministratoren.

TRINN 1 Trykk på den ubrukte linjetasten, og hold den inne i tre sekunder. Vinduet Definer 
kortnummer vises.

TRINN  2 Skriv inn navnet kortnummeret tilhører.

TRINN  3 Trykk på Pil ned for å komme til telefonnummerfeltet. Skriv inn telefonnummeret, 
og trykk på Lagre.

TRINN  4 Når du har opprettet kortnummeret, vises det ved siden av linjetasten og er merket 
med et spesielt ikon. I figuren nedenfor er "Mary" det konfigurerte kortnummeret.

TRINN  5 Trykk på linjetasten for å bruke kortnummeret.

Opprette numeriske kortnumre

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Kortnummer, og trykk på velg.

TRINN  3 Hvis du vil ha et nytt kortnummer, blar du for å velge et ubrukt kortnummer (merket 
med Ikke tildelt). Hvis du vil redigere et gammelt kortnummer, velger du det.
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TRINN  4 Trykk på endre.

TRINN  5 Skriv inn nummeret du vil tilordne kortnummeret og trykk på ok.

Bruke kortnumre

Cisco SPA 301

Trykk på nummeret på telefonens tastatur for kortnummeret, og vent noen få 
sekunder.

Cisco SPA 303

Når du skal ringe ett av de konfigurerte kortnumrene, gjør du ett av følgende:

• Åpne en telefonlinje, trykk på nummeret på telefonens tastatur for 
kortnummeret og trykk deretter på ring.

• Trykk på tasten Oppsett, bla til Kortnummer, trykk på velg, velg nummeret og 
trykk på ring.

• Trykk på den ubrukte linjetasten du har konfigurert for et kortnummer.

Bruke funksjonen for personsøk

IP-telefonen kan automatisk svare på personsøk fra andre Cisco IP-telefoner på 
kontoret, hvis telefonadministratoren har aktivert denne funksjonen. Når et søk 
sendes til telefonen, avgir den en serie med pipelyder, og det opprettes toveis lyd 
mellom telefonen og telefonen som ringte deg. Du behøver ikke å ta imot søket.

Søke en annen telefon

Hvis du vil søke en annen telefon, slår du *96 pluss linjen til telefonen du søker. Hvis 
telefonen du søker ikke er satt opp for å svare på søk, ringer anropet som et 
normalt taleanrop.
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Søke en gruppe telefoner

Telefonadministratoren kan konfigurere en gruppe telefoner som du kan søke 
samtidig. Et nummer er tilknyttet hver søkegruppe. Administratoren må gi deg 
nummeret til gruppene som er konfigurert. Hvis du vil søke denne gruppen, slår du 
*96 pluss nummeret til søkegruppen.

Konfigurere automatisk svar (Cisco SPA 303)

Slik konfigurerer du telefonen til å svare på søk automatisk:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Preferanser, og trykk på velg.

TRINN  3 Bla til Automatisk svar-side, og trykk på endre.

TRINN  4 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  5 Trykk på ok.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Overvåke/få tilgang til en annen telefon fra telefonen 
(Cisco SPA 303)

Telefonadministratoren kan konfigurere telefonen, slik at du kan overvåke andre 
brukeres telefoner fra telefonen. Hvis denne funksjonen er konfigurert, kan noen 
linjetaster på telefonen vise statusen til en annen brukers telefon. Hvis linje 3 for 
eksempel er konfigurert for å vise Karls telefonlinje, viser lampefargen deg status 
for telefonlinjen hans.

• Grønn: Linjen er ikke i bruk.

• Rød (kontinuerlig): Linjen er aktiv eller i bruk.

• Rød (blinker): Linjen ringer.

• Gul (uendret): Linjen er ikke registrert (kan ikke brukes).

• Gul (blinker): Linjen er ikke riktig konfigurert.
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Hvis systemansvarlig har konfigurert linjetasten (3), kan du trykke på samme 
linjetast for å ringe opp Karls internlinje med et kortnummer, eller besvare et anrop 
på hans internlinje.

Tilpasse LCD-skjermen (Cisco SPA 303)

Du kan tilpasse LCD-skjermen på flere forskjellige måter.

Endre kontrasten på LCD-skjermen

Du kan også endre kontrasten på LCD-skjermen fra PC-en ved hjelp av IP-
telefonens nettgrensesnitt. Se “Endre kontrasten på LCD-skjermen (Cisco SPA 
303),” på side 80.

Slik justerer du kontrasten på LCD-skjermen:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett, bla for å merke LCD-kontrast og trykk deretter på velg.

TRINN  2 Bruk navigasjonstasten til å justere skjermkontrasten. Hvis du trykker på venstre 
navigasjonstast, reduseres kontrasten. Hvis du trykker på høyre navigasjonstast, 
økes kontrasten.

TRINN  3 Trykk på lagre.

Konfigurere telefonens skjermsparer

Du kan aktivere telefonens skjermsparer og angi utseendet og hvor lenge 
telefonen skal være inaktiv før den aktiveres. Noen av disse alternativene kan 
konfigureres fra PC-en ved hjelp av IP-telefonens nettgrensesnitt. Se 
“Konfigurere telefonens skjermsparer (Cisco SPA 303),” på side 80.

Slik konfigurerer du skjermspareren:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Skjermsparermodus, og trykk på velg.



Bruke avanserte funksjoner på telefonen
Tilpasse LCD-skjermen (Cisco SPA 303)

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 65

4
 

Slik aktiverer du skjermspareren:

TRINN 1 Velg Aktiver skjermsparer i vinduet Skjermsparermodus, og trykk på endre.

TRINN  2 Trykk på j/n for å velge ja.

TRINN  3 Trykk på ok.

TRINN  4 Trykk på lagre.

Slik angir du hvor lang tid det skal gå før skjermspareren slås på hvis telefonen ikke 
er i bruk:

TRINN 1 Velg Skjermsparer ventetid i vinduet Skjermsparermodus, og trykk på endre.

TRINN  2 Skriv inn tidsrommet i minutter som telefonen skal vente før skjermspareren starter.

TRINN  3 Trykk på ok.

TRINN  4 Trykk på lagre.

Slik endrer du bildet for skjermspareren:

TRINN 1 Velg Skjermsparerikon i vinduet Skjermsparermodus, og trykk på endre.

TRINN  2 Trykk på valg flere ganger for å vise valgene som er tilgjengelige, til et valg du vil 
bruke, vises. Dette er alternativene:

• Bakgrunnsbilde – viser telefonens bakgrunnsbilde.

• Stasjonstid – legger telefonens stasjons-ID og klokkeslett på bildet.

• Lås – legger en låsgrafikk på bildet.

• Telefon – legger en telefongrafikk på bildet.

• Tid/Dato – legger dato og klokkeslett på bildet.

TRINN  3 Trykk på ok.

TRINN  4 Trykk på lagre.
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Slå på skjermspareren

Slik slår du skjermspareren på med en gang:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Skjermsparermodus, og trykk på aktiv. (Skjermspareren må være aktivert for 
at du skal kunne starte den med en gang.)

Bruke ringetoner (Cisco SPA 303)

Hver linje på telefonen kan ha sin egen ringetone. Du kan også lage egne 
ringetoner.

Endre ringetone

Slik endrer du en ringetone:

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Ringetone, og trykk på velg.

TRINN  3 Velg linjen du vil velge ringetone for, og trykk på endre.

TRINN  4 Bla gjennom ringetonene, og trykk på spill for å spille av merket ringetone. Trykk 
på velg for å velge merket ringetone for denne linjen.

Konfigurere dato og klokkeslett på telefonen (Cisco SPA 303)

Stille inn dato og klokkeslett på telefonen

Dato og klokkeslett på telefonen kommer normalt fra SIP-proxyserveren eller NTP-
serveren. Hvis du må endre noen av parametrene for dato og klokkeslett, kan du 
følge disse trinnene:
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TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Tid/Dato, og trykk på velg.

TRINN  3 Skriv inn datoen med følgende format: dd*mm*åå (Dette vises som d/m.)

TRINN  4 Skriv inn klokkeslettet med følgende format: tt*mm*ss (Dette vises som t:mm.)

TRINN  5 Hvis am (a) eller pm (p) ikke vises korrekt for klokkeslettet, justerer du med 
Forskyvning. Hvis du vil endre fra am til pm, skriver du *12*00*00, hvis du vil endre 
fra pm til am, skriver du #12*00*00.

TRINN  6 Trykk på lagre.

Du kan eventuelt angi bare ett av disse valgene.

Bruke stjernekoder

IP-telefonen kan støtte mange forskjellige "stjernekoder" for å få tilgang til 
tilleggstjenester. Disse kodene, som starter med *, skrives inn før du ringer et 
telefonnummer og gir tilgang til tjenester. Hvis du for eksempel ønsker å blokkere 
nummervisningen (stjernekode 67), skriver du inn *67, etterfulgt av 
telefonnummeret du ringer opp. Her følger en liste med vanlige stjernekoder. 

MERK Det er mulig du ikke har tilgang til enkelte stjernekoder. Kontakt 
telefonadministratoren hvis du vil ha flere opplysninger.
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Kode Definisjon

16 Aktiver Sikker samtale for alle anrop. Se Bruke Sikker samtale, side 59.

17 Deaktiver Sikker samtale for alle anrop. Se Bruke Sikker samtale, side 59.

18 Aktiver Sikker samtale for et enkelt anrop. Se Bruke Sikker samtale, 
side 59.

19 Deaktiver Sikker samtale for et enkelt anrop. Se Bruke Sikker samtale, 
side 59.

36 Hent et anrop på en annen internlinje. Se Hente et anrop fra en annen 
internlinje (Cisco SPA 303), side 49.

37 Hent en gruppesamtale. Se Hente et anrop fra en annen internlinje (Cisco 
SPA 303), side 49.

38 Parker en samtale. Se Parkere en samtale (Cisco SPA 303), side 50.

39 Hent en parkert samtale. Se Parkere en samtale (Cisco SPA 303), side 50.

56 Aktiver Samtale venter. Se Slå Samtale venter på og av, side 48.

57 Deaktiver Samtale venter. Se Slå Samtale venter på og av, side 48.

66 Aktiver Ring tilbake. Får IP-telefonen til å ringe et opptatt nummer gjentatte 
ganger til den du ringer opp, ringer eller svarer. IP-telefonen varsler deg 
deretter om at anropet er kommet gjennom.

67 Blokker nummervisning. Se Blokkere nummervisningen, side 58.

68 Opphev blokkering av nummervisning. Se Blokkere nummervisningen, 
side 58.

69 Ringer det siste nummeret som ringte til telefonen.

70 Deaktiver Samtale venter for en enkelt samtale. Se Slå Samtale venter på 
og av, side 48.

71 Aktiver Samtale venter for en enkelt samtale. Se Slå Samtale venter på og 
av, side 48.

72 Aktiver Viderekoble alle samtaler. Se Viderekople samtaler, side 44.

73 Deaktiver Viderekoble alle samtaler. Se Viderekople samtaler, side 44.

77 Aktiver Blokker ukjente anrop. Se Blokkere ukjente anrop, side 58.
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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.

Du kommer til interaktivt talesvar ved å ta av telefonrøret og skrive inn ****.

Du kan enten trykke på 9 for å få hjelp, eller skrive inn nummeret for 
menyalternativet du ønsker, direkte. Hvis du trykker på 9, får du hjelp til vanlige 
oppgaver. Når du har trykket på 9, skriver du inn nummeret for innstillingene du vil 
endre, og følger taleinstruksjonene.

Du kan også skrive inn alternativet for interaktivt talesvar ved å trykke på 
nummeret for alternativet og deretter på #. For noen menyer må du angi flere 
opplysninger eller numre. Noen vanlige alternativer, er oppført i tabellen nedenfor.

78 Aktiver Ikke forstyrr. Se Sette opp Ikke forstyrr, side 47.

79 Deaktiver Ikke forstyrr. Se Sette opp Ikke forstyrr, side 47.

86 Deaktiver Ring tilbake.

87 Deaktiver Blokker ukjente anrop. Se Blokkere ukjente anrop, side 58.

90 Aktiver Viderekoble ved opptatt. Se Viderekople samtaler, side 44.

91 Deaktiver Viderekoble ved opptatt. Se Viderekople samtaler, side 44.

92 Aktiver Viderekoble ved ikke svar. Se Viderekople samtaler, side 44.

93 Deaktiver Viderekoble ved ikke svar. Se Viderekople samtaler, side 44.

96 Sende søk til en internlinje. Se Bruke funksjonen for personsøk, side 62.

98 Foreta en ubetjent overføring.  Overføre samtaler (Cisco SPA 303), 
side 41.

Kode Definisjon
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Avanserte fremgangsmåter for teknisk støttepersonell 
(Cisco SPA 303)

!
FORSIKTIG Disse menyene brukes til å konfigurere og feilsøke telefonen og telefonnettverket. 

Du bør ikke endre disse innstillingene eller utføre disse handlingene med mindre 
telefonadministratoren har bedt deg om å gjøre det.

Nummer Alternativ

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

110 Leser opp telefonens IP-adresse.

120 Leser opp telefonens nettverksmaske.

130 Leser opp gateway-adressen.

140 Leser opp telefonens MAC-adresse (maskinvare).

150 Leser opp telefonens programvareversjon.

160 Leser opp adressen til den primære DNS-serveren.

170 Leser opp HTTP-porten som webserveren lytter til. Standardinnstilling 
er 80.

180 Leser opp multicast-adressen for IP (brukes av Cisco SPA 9000 til å 
kommunisere med IP-telefonen).

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

73738 Tilbakestill telefonen til standard programvare og innstillinger fra 
fabrikken. 

Skriv inn 1 for å bekrefte eller * for å avslutte. Hvis du velger å 
tilbakestille, må du legge på for å avslutte og starte tilbakestillingen.

732668 Start telefonen på nytt. Når du har skrevet inn #, legger du på for å starte 
på nytt.



Bruke avanserte funksjoner på telefonen
Avanserte fremgangsmåter for teknisk støttepersonell (Cisco SPA 303)

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 71

4
 

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Velg et av følgende alternativer:

• Nettverk: Denne innstillingen brukes til å konfigurere og feilsøke nettverket. 
Du bør ikke endre disse innstillingene med mindre administratoren har bedt 
deg om å gjøre det, da det kan føre til alvorlige endringer i telefonens 
funksjoner.

• Produktinfo: Denne innstillingen viser produktnavnet, serienummeret, 
programvareversjonen, maskinvareversjonen, MAC-adressen og 
klientsertifikatet.

• Status: Denne innstillingen viser statusen til telefonen, internlinjen og 
linjetastene.

• Omstart: Se Starte telefonen på nytt, side 71.

• Omstart: Starter telefonen på nytt.

• Tilbakest. til fabrikk: Tilbakestiller telefonen til standardinnstillingene fra 
fabrikken.

!
FORSIKTIG Hvis du velger tilbakestilling, tilbakestilles telefonen til de opprinnelige 

fabrikkinnstillingene og alle gjeldende innstillinger, inkludert katalogen og 
anropsloggene, slettes. Det er også mulig at telefonlinjen din endrer seg.

• Egendefinert tilbakestilling: Tilbakestiller telefonen til de siste egendefinerte 
profilene.

• Språk: Endrer språket på telefonen (med forbehold om tilgjengelighet og 
konfigurasjon av systemansvarlig).

Starte telefonen på nytt

Denne innstillingen brukes til å konfigurere og feilsøke nettverket. Du bør ikke 
endre disse innstillingene med mindre telefonadministratoren har bedt deg om å 
gjøre det, da det kan få negative konsekvenser for telefonen.

Slik starter du telefonen på nytt:
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Cisco SPA 301

TRINN 1 Trykk på ****.

TRINN  2 Skriv inn 732668, og trykk på #.

TRINN  3 Legg på for å starte på nytt.

Cisco SPA 303

TRINN 1 Trykk på tasten Oppsett.

TRINN  2 Bla til Omstart, og trykk på velg.

TRINN  3 Trykk på ok.



5

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 73

 

Bruke nettgrensesnittet

Cisco IP-telefonen leveres med et nettgrensesnitt som du kan bruke til å 
konfigurere noen av telefonens funksjoner ved hjelp av en nettleser. Dette kapitlet 
inneholder følgende avsnitt:

• Logge på nettgrensesnittet, side 74

• Sette opp Ikke forstyrr, side 75

• Konfigurere Viderekopling av samtale, side 75

• Konfigurere Samtale venter, side 76

• Blokkere nummervisningen, side 76

• Blokkere ukjente anrop, side 77

• Bruke den personlige katalogen (Cisco SPA 303), side 77

• Vise listene over anropshistorikk, side 78

• Opprette kortnumre, side 78

• Ta imot tekstmeldinger (Cisco SPA 303), side 78

• Justere volum, side 79

• Endre kontrasten på LCD-skjermen (Cisco SPA 303), side 80

• Konfigurere telefonens skjermsparer (Cisco SPA 303), side 80



Bruke nettgrensesnittet
Logge på nettgrensesnittet

Brukerhåndbok (SIP) for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X 74

5
 

Logge på nettgrensesnittet

TRINN 1 Hent telefonens IP-adresse:

Cisco SPA 301

a. Trykk på ****. 

b. Skriv inn 110, og trykk på #. IP-adressen leses opp.

Cisco SPA 303

a. Trykk på tasten Oppsett.

b. Bla til nettverk, og trykk på velg.

c. Bla for å vise Aktuell IP. Dette er telefonens IP-adresse.

TRINN  2 Åpne Internet Explorer på PC-en.

TRINN  3 Skriv inn IP-adressen på  verktøylinjen i nettleseren. 

Nettgrensesnittet har disse tre hovedkategoriene: 

• Tale – inneholder opplysninger om telefonen, inkludert følgende 
underkategorier:

- Info – inneholder system- og telefoninformasjon (skrivebeskyttet).

- System – du kan konfigurere et passord og nettverksinnstillinger.

- Telefon – du kan aktivere skjermspareren (Cisco SPA 303).

- Bruker – inneholder innstillinger for viderekopling av samtaler, kortnumre, 
samtale venter, personverninnstillinger og lydinnstillinger.

• Samtalehistorikk – viser anrop mottatt på og foretatt fra telefonen.

• Personlig katalog – inneholder din personlige adressebok.
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Sette opp Ikke forstyrr

Bruk funksjonen Ikke forstyrr for å hindre at innkommende anrop kommer til 
telefonen. Hvis du har konfigurert talepost, kommer innkommende anrop 
umiddelbart til taleposten. Hvis talepost ikke er konfigurert, hører den som ringer 
et opptattsignal eller en talepost.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Finn feltet DND-innstilling under Tilleggstjenester.

TRINN  4 Velg Ja for å slå på Ikke forstyrr.

TRINN  5 Nederst på siden klikker du på Godta alle endringer. 

MERK Du kan slå av Ikke forstyrr på telefonen eller i nettgrensesnittet.

Konfigurere Viderekopling av samtale

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Under Viderekopling av samtale kan du konfigurere følgende felt:

• VKS alle sam.nr. – viderekopler alle samtaler til et enkelt nummer som du 
skriver inn.

• VKS sam.nr. ved oppt. – viderekopler alle samtaler til et annet nummer når 
telefonen er opptatt. Oppgi hvilket nummer samtaler skal viderekoples til.

• VKS sam.nr. ved ubesv. – viderekopler samtaler til andre numre hvis det ikke 
svarer på telefonen. Oppgi hvilket nummer samtaler skal viderekoples til.

• VKS ubesv.utsett. – antall sekunder som viderekopling av samtale utsettes 
hvis telefonen ikke besvares. Skriv inn hvor mange sekunder utsettelsen 
skal vare.

TRINN  4 Nederst på siden klikker du på Godta alle endringer. 
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Konfigurere Samtale venter

Samtale venter varsler deg når du sitter i samtale ved å ringe og vise en 
statusmelding om at du har en annen innkommende samtale. Hvis du slår av 
Samtale venter, ringer innkommende samtaler ikke til telefonen hvis du sitter i en 
annen samtale, og innringer hører et opptattsignal eller en melding.

Slik slår du Samtale venter på eller av:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Finn feltet SV-innstilling under Tilleggstjenester.

TRINN  4 Velg ja eller nei for å aktivere eller deaktivere.

TRINN  5 Nederst på siden klikker du på Godta alle endringer. 

Blokkere nummervisningen

Du kan blokkere nummervisningen på telefonen, slik at telefonnummeret ditt ikke 
vises til personen du ringer.

Slik blokkerer du nummervisningen:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Finn feltet Stille inn Blokker nummervisning under Tilleggstjenester.

TRINN  4 Velg ja eller nei for å aktivere eller deaktivere.

TRINN  5 Nederst på siden klikker du på Godta alle endringer. 
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Blokkere ukjente anrop

Blokkering av ukjente anrop hindrer at anrop uten nummervisning når telefonen din. 
(Hvis for eksempel en innringer stiller inn telefonen slik at nummervisningen ikke 
brukes, betraktes anropet som ukjent.) Disse innringerne får et opptattsignal eller 
en melding.

Slik blokkerer du ukjente anrop:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Finn feltet Stille inn Blokker ukjent anrop under Tilleggstjenester.

TRINN  4 Velg ja eller nei for å aktivere eller deaktivere.

TRINN  5 Nederst på siden klikker du på Godta alle endringer. 

Bruke den personlige katalogen (Cisco SPA 303)

IP-telefonen har en telefonkatalog der du kan lagre og vise numre du bruker ofte. 
Denne katalogen vises på telefonen, og du kan slå numre fra katalogen.

Slik viser og redigerer du den personlige katalogen:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Personlig katalog. Det vises et vindu med oppføringer i den 
personlige katalogen på telefonen.

Slik skriver du inn en ny oppføring i katalogen:

TRINN 1 Velg linjen og skriv inn informasjonen i følgende format:

n=Markedsføring;p=5045551212

der "n=" er navnet på oppføringen og "p=" er telefonnummeret (inkludert 
retningsnummer).

TRINN  2 Nederst på siden klikker du på Godta endringer.
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Vise listene over anropshistorikk

Slik viser du lister over anropshistorikk:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Anropshistorikk. Telefonens lister over anropshistorikk vises. 
De omfatter følgende:

• Oppringte – viser de siste 60 numrene som er oppringt fra telefonen.

• Mottatte – viser numrene for de siste 60 besvarte anropene.

• Tapte – viser de siste 60 tapte anropene.

Klikk på kategorien for hver liste for å vise listen.

Opprette kortnumre

Du kan konfigurere opptil 8 kortnumre for nummertastene. Hvert kortnummer kan 
være et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL.

Slik oppretter eller redigerer du et numerisk kortnummer:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Skriv inn kortnumrene du vil opprette eller redigere, under Kortnummer.

TRINN  4 Klikk på Godta alle endringer. 

Ta imot tekstmeldinger (Cisco SPA 303)

Telefonen kan ta imot tekstmeldinger fra enkelte IP-telefoner eller -tjenester.
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Slik tar du imot tekstmeldinger fra andre IP-telefoner:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 På kategorien Tale klikker du på kategorien Bruker.

TRINN  3 I feltet Tekstmelding under Tilleggstjenester velger du ja.

TRINN  4 Klikk på Godta alle endringer. 

Slik tar du imot tekstmeldinger fra en tredjepart:

TRINN 1 Logg deg inn på nettgrensesnittet

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 I feltet Tekstmelding fra 3.part under Tilleggstjenester  velger du ja.

TRINN  4 Klikk på Godta alle endringer. 

Justere volum

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

Under Volum kan du justere følgende innstillinger:

• Ringevolum

• Høyttalervolum (gjelder ikke for Cisco SPA 301)

• Volum på telefonrøret

• Volum i hodetelefoner (gjelder ikke for Cisco SPA 301)

Angi et volum mellom 1 og 10, der 1 er laveste verdi.

• Dyp bass – aktiver for å bedre lyd med lav frekvens.

TRINN  3 Klikk på Godta alle endringer.
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Endre kontrasten på LCD-skjermen (Cisco SPA 303)

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Bruker i kategorien Tale.

TRINN  3 Under LCD kan du justere kontrasten på LCD-skjermen ved å legge inn et tall 
mellom 1 og 10, der 1 gir lav kontrast.

TRINN  4 Klikk på Godta alle endringer.

Konfigurere telefonens skjermsparer (Cisco SPA 303)

Slik konfigurerer du telefonens skjermsparer:

TRINN 1 Logg på nettgrensesnittet.

TRINN  2 Klikk på kategorien Telefon i kategorien Tale.

Under Generelt kan du konfigurere følgende:

• Aktiver skjermsparer: Slår skjermspareren på og av.

• Skjermsparerens ventetid: Antallet minutter telefonen ikke er i bruk før 
skjermspareren startes.

• Skjermsparerikon: skjermtypen:

- Et bakgrunnsbilde.

- Klokkeslettet midt på skjermen.

- Et hengelåsikon som beveger seg. Når telefonen er låst, vises en 
rullende melding med teksten "Trykk på en tast for å låse opp telefonen" 
på statuslinjen.

- Et telefonikon som beveger seg.

- Datoen og klokkeslettet midt på skjermen.

TRINN  3 Klikk på Godta alle endringer.
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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

Cisco Small Business 
Support Community 
(Ciscos støttegruppe for 
små bedrifter)

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business 
Support and Resources 
(Ciscos støtte og 
ressurser for små 
bedrifter)

www.cisco.com/go/smallbizhelp

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

Cisco Small Business 
Firmware Downloads 
(Ciscos nedlasting av 
fastvare for små bedrifter)

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Velg en lenke for å laste ned fastvare for Cisco Small 
Business-produkter. Ingen pålogging kreves.

Fastvare for alle andre Cisco Small Business-
produkter, inkludert Network Storage Systems, er 
tilgjengelige fra nedlastingsområdet på Cisco.com 
på www.cisco.com/go/software (registrering/
pålogging kreves).

Produktdokumentasjon

IP-telefoner i Ciscos SPA 
300-serien

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Tilbehør for Cisco Small 
Business IP-telefon

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

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware
http://www.cisco.com/go/software
www.cisco.com/go/300phonesresources
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10042/tsd_products_support_series_home.html
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Cisco Small Business

Ciscos partnersentral for 
små bedrifter (partner må 
logge seg på)

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

Cisco Small Business 
Home

www.cisco.com/smb

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