Welkom

Handleiding Snel aan de slag

Hartelijk dank voor uw keuze voor de Cisco SPA 300 Series IP Phone. In deze
handleiding wordt beschreven hoe u de Cisco SPA 300 Series IP Phone fysiek
installeert en hoe u enkele basistaken uitvoert.
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Cisco Small Business

SPA 300 Series IP Phone
Modellen SPA 301 en SPA 303
Inhoud van pakket
• SPA 300 Series IP Phone
• Telefoonstandaard
• RJ-45 Ethernetkabel

Functie

Beschrijving

1

Handset

Opnemen om een gesprek te starten of een oproep te
beantwoorden.

2

Indicator voor
wachtend
bericht/status

De kleur van het lampje geeft de bericht- of telefoonstatus aan. Een
rood brandend lampje geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht
hebt. Zie de Gebruikershandleiding Cisco Small Business IPtelefoon SPA 300 Series (SIP) of de Gebruikershandleiding Cisco

Voordat u begint

Controleer voordat u de installatie begint of uw service voor internettelefonie is
geconfigureerd en geactiveerd. Uw telefoon wordt bijvoorbeeld geregistreerd bij
een apparaat (zoals een Cisco Unified Communications 500 Series of een server
van een toepassing van een derde partij) die uw telefoonservice levert.

Bekend raken met de Cisco SPA 301 IP-telefoon

300 Series (SIP of Cisco Unified Communications Manager Express voor
de Cisco Small Business IP-telefoon SPA 300 Series op Cisco.com voor

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

Nr.

STAP 2 Sluit het lange uiteinde van de telefoonkabel aan op de handsetpoort op

meer informatie.

de telefoon die is gemarkeerd met een telefoonsymbool (nummer 2 in de
afbeelding).
STAP 3 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort aan de

onderkant van de handset (niet getoond).
STAP 4 De telefoon met het netwerk verbinden:

Nadat de telefoon is aangesloten op het netwerk en een basisconfiguratie heeft
ontvangen, hoort u een kiestoon wanneer u de handset opneemt.

Unified Communications Manager Express voor de Cisco Small
Business IP-telefoon SPA 300 Series voor meer informatie of de
kleuren en status van de lampjes.
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Bel

Druk deze toets naar de positie Aan om de bel in te schakelen. Druk
deze toets naar de positie Uit om de bel uit te schakelen.

4

Voicemail

Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemail (dit moet worden
ingesteld door uw telefoonbeheerder).

5

Flash

Druk op deze toets om een gesprek in de wacht te zetten en een
andere lijn te openen.

6

Opnieuw kiezen Druk op deze toets om het laatst gebelde nummer opnieuw te
kiezen.

7

Volume

Druk herhaaldelijk op deze toets om het volume van de handset te
verhogen (wanneer handset is opgenomen) of het volume van de
beltoon te verhogen (wanneer de handset is opgehangen).

8

Toetsenblok

Hiermee kiest u telefoonnummers..

3

4

•

Via een Ethernet-verbinding: sluit het ene uiteinde van de Ethernetkabel aan op de netwerkpoort op de telefoon die wordt aangeduid met
'WAN' (nummer 3 op de afbeelding). Sluit het andere uiteinde van de
Ethernet-kabel aan op het juiste apparaat in uw netwerk, zoals een
netwerkswitch.

•

Via een draadloze verbinding: u kunt een Cisco WBP54G Wireless-G
Bridge gebruiken om een draadloze verbinding tot stand te brengen
tussen de telefoon en het netwerk. Zie de documentatie bij WBP54G
op Cisco.com voor meer informatie.

De Cisco SPA 301 IP-telefoon installeren

STAP 5 Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op een stopcontact en het

andere uiteinde op de voedingspoort op de telefoon (nummer 1 op de
afbeelding).

• Handleiding Snel aan de slag

OPMERKING Als u de telefoon van voeding wilt voorzien via de Ethernet-

• Product-cd-rom

verbinding, gebruikt u daarvoor de optionele accessoire Cisco POES5 5-Volt
Power Over Ethernet Splitter. Zie de documentatie bij POES5 op Cisco.com voor
meer informatie.
STAP 6 (Optioneel) Als u de telefoon op een verticaal oppervlak wilt installeren,

gebruikt u de Cisco MB100 beugel voor wandmontage. Raadpleeg de
documenten Gebruikershandleiding Cisco Small Business IP-telefoon SPA

Bekend raken met de Cisco SPA 303 IP-telefoon

Nr.

Functie

Beschrijving

1

Handset

Opnemen om een gesprek te starten of een oproep te
beantwoorden.

2

Indicator voor
wachtend bericht

Brandt rood wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt
ontvangen. Knippert rood tijdens een binnenkomend gesprek of
wanneer de firmware van de telefoon wordt bijgewerkt.

3

LCD-scherm

Hierop worden de datum en de tijd, de naam van de telefoon,
toestelnummers en de softkeyopties weergegeven.

4

Lijntoetsen

Geven de status van de lijn weer. Brandend:

Nr.

Functie

Beschrijving

STAP 7 Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op een stopcontact en het

5

Softkeytoetsen

Druk op een softkeytoets om de actie uit te voeren die wordt
weergegeven op het label of het LCD-scherm hierboven.
Softkeys variëren, afhankelijk van uw telefoonsysteem.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor
meer informatie.

OPMERKING Als u de telefoon van voeding wilt voorzien via de Ethernet-

6

Navigatietoets

Berichten

Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemail (dit moet
worden ingesteld door uw telefoonbeheerder).

Groen: lijn is niet bezet.

8

Wachtstand

Met deze toets kunt u een gesprek in de wachtstand zetten.

Rood (continu): lijn is actief of in gebruik.

9

Instellingen

Met deze toets opent u een menu waarin u functies en
voorkeuren (zoals de te gebruiken map en de snelkiesnummers)
kunt configureren, uw belgeschiedenis kunt bekijken en functies
kunt instellen (zoals het doorschakelen van gesprekken).

10

Dempen

Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon dempen of het
dempen ongedaan maken. Als het geluid is gedempt, brandt
deze toets rood. Een knipperende toets betekent dat de
netwerkverbinding niet kan worden gevonden.

11

Headset

Met deze toets kunt u de headset in- of uitschakelen. Als de
headset is ingeschakeld, brandt deze toets groen.

Oranje: lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

OPMERKING De kleuren voor de lijntoetsen kunnen

variëren, afhankelijk van uw telefoonsysteem.
Deze toetsen kunnen ook door uw telefoonbeheerder
worden geprogrammeerd voor het uitvoeren van functies
als snelkiesnummers, gesprek aannemen of het
controleren van een toestel.

12

Volume

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.

Druk op + om het volume te versterken en op - om het volume
van de handset, headset, luidspreker (als de handset van de
haak is) of de beltoon (wanneer de handset op de haak ligt) te
verlagen.

STAP 9 (Optioneel) Als u de telefoon op een verticaal oppervlak wilt installeren,

gebruikt u de Cisco MB100 beugel voor wandmontage. Raadpleeg de
documenten Gebruikershandleiding Cisco Small Business IP-telefoon SPA
300 Series (SIP) of Cisco Unified Communications Manager Express voor
de Cisco Small Business IP-telefoon SPA 300 Series op Cisco.com voor
meer informatie.

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

de telefoon die is gemarkeerd met een telefoonsymbool (nummer 5 in de
afbeelding).
STAP 3 (Optioneel) Leid het telefoonsnoer door de kabelsleuf (nummer 4 in de

14

Toetsenblok

Hiermee kunt telefoonnummers en letters invoeren en menuitems kiezen.

STAP 4 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort aan de

afbeelding).
onderkant van de handset (niet getoond).
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De Cisco SPA 303 IP-telefoon installeren

Gebruik deze procedures om de telefoon te installeren en op uw netwerk aan te
sluiten.

Hoe verder

Ondersteuning
Small Business Support
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business
ondersteuning en resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactpersonen voor
telefonische ondersteuning

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_ business_support_
center_contacts.html

Cisco Small Business firmware- www.cisco.com/go/smallbizfirmware
downloads
Selecteer een koppeling om firmware te
downloaden voor Cisco Small Businessproducten. U hoeft zich hiervoor niet aan
te melden.
Downloads voor alle andere Cisco Small
Business-producten, inclusief Network
Storage Systems, zijn beschikbaar in het
downloadgedeelte van Cisco.com op
www.cisco.com/go/software (registratie/
aanmelding vereist).

De IP-telefoon gebruiken

Bellen en oproepen beantwoorden
Neem de handset op en kies (SPA 301/303), of druk op de toets Luidspreker of
Headset (SPA 303).

STAP 5 Sluit de telefoonstandaard aan door de nokjes op de standaard uit te lijnen

Small Business Support VS: 1-866-606-1866 (gratis, 24/7)

met de sleuven op de telefoon. Schuif de nokjes in de onderste sleuven op
de telefoon en druk de telefoon voorzichtig op de standaard. U moet nu de
telefoon gemakkelijk in de bovenste sleuven kunnen schuiven. Gebruik
geen kracht.
STAP 6 De telefoon met het netwerk verbinden:

•

© 2010 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
OL-26176-01

Nadat de telefoon is aangesloten op het netwerk en een basisconfiguratie heeft
ontvangen, hoort u een kiestoon wanneer u de handset opneemt of op de
luidsprekertoets drukt. Afhankelijk van uw telefoonsysteem kunnen de lijntoetsen
groen gaan branden.
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STAP 2 Sluit het lange uiteinde van de telefoonkabel aan op de handsetpoort op

Met deze toets kunt u de luidspreker in- of uitschakelen. Als de
luidspreker is ingeschakeld, brandt deze toets groen.

http://www.cisco.com

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of dochterondernemingen
in de VS en andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/
go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco
en enig ander bedrijf. (1005R)

een extra Ethernet-kabel (niet meegeleverd) aan op de pc-poort op de
achterkant van de telefoon. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel
aan op de netwerkpoort van de pc.

Luidspreker

VS

Small Business Support wereldwijde contactnummers

STAP 8 (Optioneel) Voor netwerktoegang tot een pc sluit u het ene uiteinde van

13

170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706

verbinding, gebruikt u daarvoor de optionele accessoire Cisco POES5 5-Volt
Power Over Ethernet Splitter. Zie de documentatie bij POES5 op Cisco.com voor
meer informatie.

Met behulp van de pijlen kunt u naar links, naar rechts, naar
boven of naar beneden bladeren door de items die worden
weergegeven op het LCD-scherm.
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Rood (knipperend): lijn is in de wacht.

andere uiteinde op de voedingspoort op de telefoon (nummer 6 in de
afbeelding).

•

Via een Ethernet-verbinding: sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel
aan op de netwerkpoort op de telefoon die wordt aangeduid met 'SW'
(nummer 3 in de afbeelding). Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op het juiste apparaat in uw netwerk, zoals een netwerkswitch.
Via een draadloze verbinding: u kunt een Cisco WBP54G Wireless-G
Bridge gebruiken om een draadloze verbinding tot stand te brengen
tussen de IP-telefoon en het netwerk. Zie de documentatie bij WBP54G
op Cisco.com voor meer informatie.

Een gesprek in de wacht zetten

Productdocumentatie
Cisco SPA 301
Cisco SPA 303

www.cisco.com/go/
300phonesresources

Cisco Small Business
telefoonaccessoires

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

Als u een gesprek in de wacht wilt zetten, drukt u op de toets Flash (SPA 301) of In
wacht (SPA 303). De beller hoort tijdens het wachten een reeks met drie korte
piepjes of een muziekje. Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u op Flash (SPA
301) of op de rood knipperende lijntoets voor het gesprek (SPA 303).

Cisco Small Business
Cisco Partner Central voor
kleine ondernemingen
(aanmelden als partner vereist)

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

Een gesprek beëindigen

Cisco Small Business Home

www.cisco.com/smb

Als u de handset gebruikt, hangt u op (SPA 301/303). Als u de luidspreker gebruikt
(SPA 303), drukt u op de toets Luidspreker. Als u de headset gebruikt (SPA 303),
drukt u op de toets Headset.

