
 

Cisco Unified IP Conference Phone 8831 för 
tredje parts samtalskontroll Snabbstarthandbok

Tack för att du har valt Cisco Unified IP Conference Phone 8831 för tredje parts samtalskontroll. 
Den här guiden innehåller beskrivningar om hur du installerar telefonen och hur du utföra några 
grundläggande aktiviteter. Funktionerna som är tillgängliga på din telefon beror på vilken typ av system 
som din telefon är ansluten till. Din telefon kanske inte har alla funktioner som beskrivs i det här 
dokumentet. Kontakta din telefons systemadministratör för frågor om telefonens funktioner.

Innehåll

• Ljudbas (med inbyggd mikrofon)

• Skärmstyrenhet

• RJ-45 Ethernet-sladd

Anm. Kabelansluten mikrofon eller trådlös mikrofon (med laddare) kan användas med konferenstelefonen. 
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  Installera Cisco Unified IP Conference Phone 8831 för tredje parts samtalskontroll.
1 Installera Cisco Unified IP Conference Phone 8831 för 
tredje parts samtalskontroll.

Figur 1 Ljudbasen sedd underifrån

1 Port för nätverkskabel.

2 Anslutning till extern strömförsörjning.

3 USB-port för skärmstyrenhet. Ansluter skärmstyrenheten till basen.

Anm. Tryck fast ferritkärnan ordentligt mellan sladdpinnarna.

4 Uttag för mikrofonsladd.

5 Kabelport för seriekoppling. Ansluter två ljudbasenheter i sammanlänkat 
läge.
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  Installera Cisco Unified IP Conference Phone 8831 för tredje parts samtalskontroll.
Utför de här stegen för att installera telefonen och ansluta den till ditt nätverk.

Steg 1 Vänd på ljudbasen så att portarna på enhetens baksida syns.

Steg 2 Anslut skärmstyrenheten till ljudbasen.

Steg 3 Om du använder en extern mikrofon ska den anslutas till en av mikrofonuttagen.

Anm. Två mikrofoner med sladd kan anslutas till ljudbasen.

Steg 4 Om du använder en extern strömkälla ska du sätta i en ände av strömsladden i ett eluttag och sätta i den 
andra änden i strömuttaget på ljudbasen.

Steg 5 Anslut telefonen till nätverket så här:

• Vid användning av en Ethernet-anslutning—Sätt i en ände av Ethernet-sladden i nätverksporten 
på telefonen som är markerad ”SW”. Sätt i den andra änden av Ethernet-sladden i en passande 
enhet, till exempel en nätverksswitch, i ditt nätverk.

• Vid användning av trådlös anslutning—Du kan använda Ciscos enhet WBPN Wireless-N 
Bridge med IP-telefonen om du vill skapa en trådlös anslutning mellan telefonen och nätverket. 
Läs dokumentationen för WBPN på Cisco.com för mer information. Avsnittet ”Relaterad 
dokumentation” innehåller länkar till dokumentationssidorna på Cisco.com.

Steg 6 Om du använder två ljusbaser bör de seriekopplas. (Anslut seriekopplingskabeln till dess avsedda port i 
ljudbaserna.)

Anm. Skärmstyrenheten bör endast anslutas till huvudenheten (ljudbasen med ström från väggen, 
skärmstyrenheten och nätverkssladden) i en seriekoppling.
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  Telefonhårdvara och knappar
2 Telefonhårdvara och knappar

Konferenstelefonen har två huvudkomponenter:

• Skärmstyrenhet

• Ljudbas

Dessutom kan följande valfria kit läggas till eller användas med konferenstelefonen:

• Kit med sladdansluten mikrofon

• Kit för trådlös mikrofon och laddare.

Följande tabell visar knapparna och hårdvaran som finns på ljudbasen, uttaget för den trådlösa 
mikrofonen samt skärmstyrenheten.
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Tabell 1 Knappar och hårdvara på telefonens komponenter 

Objekt Beskrivning

1 Ljudbaslampa Tre indikatorer anger information om samtalsstatus

2 Ljudbasens tystnadsknapp Bakgrundsupplyst tystnadsknapp

3 Tystnadsknapp för inkopplad 
mikrofon

Bakgrundsupplyst tystnadsknapp

4 Lampa för trådlös koppling Anger statusinformation

5 Skärmstyrenhetens tystnadsknapp En röd bakgrundsupplysning visar att samtalet är tystat.

6 Skärmstyrenhetens samtalsknapp Bakgrundsupplyst samtalsknapp
4
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  Telefonhårdvara och knappar
Skärmstyrenhet
Skärmstyrenheten är kopplad till ljudbasen med en USB-mikrokontakt.

Du kan använda bilden och tabellen nedan för att identifiera knappar och hårdvara på skärmstyrenheten.
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  Telefonhårdvara och knappar
Tabell 2 Skärmstyrenhetens knappar och programstyrda knappar 

Objekt Beskrivning

1 Telefonskärm LCD-skärmen som visar konferenstelefonens 
menyer och funktioner.

Om konferenstelefonen är i ett offline-läge visar 
vilolägesskärmen meddelandet ”Telefonen är inte 
registrerad och den appstyrda knappen är 
fortfarande tillgänglig”.

2 Programstyrda knappar Fyra programmerbara knappar

3 Navigationsfält med 
Select-knapp

Dubbelriktat navigationsfält och Select-knapp 
som används för att rulla menyer och välja objekt 
på skärmen.

4 Samtalsknapp Bakgrundsupplyst samtalsknapp

Tryck på den här för att:

• hänga av luren

• besvara inkommande samtal

• få en samtalston för att ringa ett samtal

• återställa ett samtal

• avsluta ett samtal

5 Knappsats Gör att du kan mata in telefonnummer och 
bokstäver.

6 Tystnadsknapp Växla mellan ljud och ljudlöst läge. En röd 
bakgrundsupplysning visar att samtalet är tystat.

7 Volymreglage Tvåknappsreglage som höjer högtalarens volym.
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  Vanliga telefonfunktioner
3 Vanliga telefonfunktioner
Tabellen visar vanliga aktiviteter på telefonens skärm

Tabell 3 Vanliga aktiviteter på telefonens skärm 

Ringa samtal Tryck på  eller Nytt samtal. Du kan göra detta 
innan eller efter du har slagit numret.

Besvara samtal Tryck på  eller Svara.

Avsluta samtal Tryck på Avsluta samtal.

Ring igen Tryck på Ring igen.

Sätt konferensenheten i ljudlöst 
läge

Tryck på  på ljudbasen, skärmstyrenheten eller 
mikrofonen.

Visa samtalshistorik Tryck på Program och välj Samtalshistorik. Om du vill 
ringa ett nummer markerar du det och trycker på Ring.

Förfrågan/Återuppta samtal Tryck på parkeringsknappen. Om du vill återuppta ett 

samtal trycker du på  eller Återuppta.

Överföra samtal till ett nytt nummer Tryck på Överför, ange numret och tryck sedan på 
Överför.

Starta ett standardkonferenssamtal 
(ad hoc-konferens)

Tryck på Konf, mata in en deltagare och tryck på Konf.

Vidarebefordra alla samtal Tryck på Vdb.

Delta I ett konferenssamtal trycker du på Delta om du vill ha 
kvar de andra deltagarna men själv koppla från.
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  Definitioner av telefonskärmens ikoner och programstyrda knappar
4 Definitioner av telefonskärmens ikoner och programstyrda 
knappar

Tabell 4 Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus

Samtal under förfrågan

Anslutet samtal

Inkommande samtal

Luren på

Luren av

Delad linje används

Övriga funktioner

Markerat alternativ

Sammanlänkat läge

Krypterad

Mikrofon på
8
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  Definitioner av telefonskärmens ikoner och programstyrda knappar
Figur 2 Telefonskärmens layout

Objekt Beskrivning

1 Rubrik Visar datum, tid och aktuellt katalognummer. Visar menynamn när 
det gäller.

2 Linjeuppgifter och 
övrig 
telefoninformation

Visar linjeetiketter, samtalsuppgifter och statusmeddelanden, som 
exempelvis missade samtal, väntande meddelanden och 
vidarekopplingsuppgifter.

3 Ikon för samtalsstatus Visar ett samtals status, till exempel om samtalet ringer, är parkerat, 
krypterat eller anslutet.

4 Etiketter för 
programstyrda knappar

Visar programstyrda knappar för aktuellt tillgängliga funktioner 
och aktiviteter.

5,6 Funktionsikoner De här ikonerna visas vid anslutning av associerade funktioner, som 
till exempel inkopplade mikrofoner (5) eller sammanlänkat läge (6).

Tabell 5 Definitioner av programstyrda knappar

Svara Besvara inkommande samtal

Program Åtkomst till menyer för telefonens program och inställningar

Avbryt Stoppa aktuell åtgärd

Konf Inled konferenssamtal

Kontakter Gå till menyn med kontakter för att visa adressboken med affärskontakter eller 
personliga kontakter

Avsluta samtal Avsluta det aktiva samtalet

Vdb Vidareb. alla inkommande samtal

Parkera Sätt det aktiva samtalet under förfrågan

Fler Visa fler programstyrda knappar

Nytt samtal Ring nytt samtal utan att avsluta aktuellt samtal

Ring igen Ring senast uppringda nummer igen

Återuppta Återuppta samtal som är under förfrågan

Överföring Överför samtal

Stör ej Stör ej

Bxfer Utför en blind samtalsöverföring (överföring av ett samtal utan att tala med personen 
som samtalet överförs till).

Delta I ett konferenssamtal kan du ha kvar de andra personerna medan du själv lämnar 
samtalet
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  Relaterad dokumentation
5 Relaterad dokumentation
Läs följande avsnitt om du vill ha mer relevant information.

Dokumentation för Cisco IP-telefon 8800-serien
Läs det publicerade materialet som är gäller just ditt språk, din telefonmodell och version av 
Cisco Unified Communications Manager. Navigera från dokumentationens webbadress som följer:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-s
upport-series-home.html

Dokumentation för Cisco Unified Communications Manager Cluster
Läs guiden för Cisco Unified Communications Manager och annat publicerat material som gäller just 
din version av Cisco Unified Communications Manager. Navigera från dokumentationens webbadress 
som följer:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmana
ger/tsd-products-support-series-home.html 

Dokumentation för Cisco Business Edition 6000
Läs guiden för Cisco Business Edition 6000 och annat publicerat material som gäller just din version av 
Cisco Business Edition 6000. Navigera från webbadressen som följer:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-
series-home.html

Supportpolicy för Cisco IP-telefonens inbyggda programvara
Information om supportpolicyn för Cisco IP-telefoner finns på 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/116684-t
echnote-ipphone-00.html.

Dokumentation, servicebegäran och ytterligare information
Information om hur du anskaffar dokumentation, lämnar in en servicebegäran och hittar ytterligare 
information finns i den månatliga utgåvan av Nyheter i Cisco-dokumentationen, som även visar all ny 
och reviderad teknisk dokumentation för Cisco på:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Prenumerera på Nyheter i Cisco-dokumentationen som en RSS-feed och välj innehåll som ska levereras 
direkt till ditt skrivbord med ett enkelt läsarprogram. RSS-feeden är en kostnadsfri service och Cisco 
stöder för närvarande RSS version 2.0.
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  Dokumentation, servicebegäran och ytterligare information
Huvudkontor i USA

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista 

över Ciscos varumärken finns på den här webbadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Nämnda varumärken från tredje part tillhör sina respektive 

ägare. Användandet av ordet ”partner” innebär inte att det finns något samarbete mellan Cisco och ett annat företag. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.
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