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Bem-vindo
Obrigado por ter escolhido o Cisco SPA 300 Series IP Phone Este manual 
descreve como instalar fisicamente o Cisco SPA 300 Series IP Phone e como 
executar algumas tarefas básicas.

Antes de Começar 

Antes de começar a instalação, certifique-se de que o Serviço de Telefone por 
Internet está configurado e activo. Por exemplo, o telefone será registado num 
dispositivo (tal como o Cisco Unified Communications 500 Series ou um 
servidor de aplicações de terceiros) que fornece o serviço telefónico.

Conhecer o Telefone IP Cisco SPA 301
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Instalar o Telefone IP Cisco SPA 301

# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição

1 Auscultador Levante para efectuar ou atender uma chamada.

2 Indicador de 
Mensagem em 
Espera/Estado

A cor do LED indica o estado do telefone ou da mensagem. Um 
LED vermelho constante indica que tem uma nova mensagem 
de correio de voz. Consulte o Cisco Small Business IP Phone 
SPA 300 Series User Guide (SIP) ou o Cisco Unified 
Communications Manager Express para o Cisco Small 
Business IP Phone SPA 300 Series User Guide para obter mais 
informações sobre as cores e o estado do LED.

3 Botão do toque Prima para a posição On para ligar o toque. Prima para a 
posição Off para desligar o toque.

4 Botão do correio 
de voz

Prima para aceder ao correio de voz (tem de ser 
configurado pelo administrador do sistema telefónico).

5 Botão FLASH Prima para colocar uma chamada em espera e abrir outra linha.

6 Botão Remarcar Prima para marcar novamente o último número que marcou.

7 Botão de volume Prima continuamente para aumentar o volume do auscultador 
(quando o auscultador estiver fora do telefone) ou o volume do 
toque (quando o auscultador estiver no telefone).

8 Teclado Utilizar para marcar números de telefone.
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PASSO1 Vire o telefone para expor as portas na parte posterior da unidade.

PASSO2 Introduza a extremidade comprida do fio do telefone na porta do 
auscultador no telefone assinalada com um símbolo de telefone 
(designada por 2 na foto).

PASSO3 Introduza a outra extremidade do fio telefónico na porta na parte 
inferior do auscultador (não mostrada).

PASSO4 Ligue o telefone à rede:

• Utilizar uma Ligação Ethernet—Introduza uma extremidade do 
cabo Ethernet na porta de rede do telefone assinalada com “WAN” 
(designada por 3 na foto). Introduza a outra extremidade do cabo 
Ethernet no dispositivo apropriado, como, por exemplo, um 
comutador de rede, na rede. 

• Utilizar uma Ligação Sem Fios—É possível utilizar um Cisco 
WBP54G Wireless-G Bridge com o telefone IP para criar uma ligação 
sem fios entre o telefone e a rede. Consulte a documentação do 
WBP54G em Cisco.com para obter mais informações.

PASSO5 Introduza uma extremidade do cabo de alimentação numa tomada 
eléctrica e introduza a outra extremidade do cabo de alimentação na 
porta de alimentação do telefone (designada por 1 na foto).

NOTA Para ligar o telefone através da ligação Ethernet, utilize o acessório opcional 
Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Consulte a documentação do 
Cisco POES5 em Cisco.com para obter mais informações.

PASSO6 (Opcional) Para instalar o telefone numa superfície vertical, utilize o 
suporte de Montagem na Parede Cisco MB100. Consulte o Cisco Small 
Business IP Phone SPA 300 Series User Guide (SIP) ou os documentos 
sobre Cisco Unified Communications Manager Express para o 
Telefone IP Cisco Small Business SPA 300 Series disponíveis em 
Cisco.com para obter mais informações.

Quando o telefone tiver sido ligado com êxito à rede e receber uma configuração 
básica, deverá ouvir um sinal de linha quando levantar o auscultador.
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# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição

1 Auscultador Levante para efectuar ou atender uma chamada.

2 Indicador de 
Mensagem em 
Espera

Apresenta uma cor vermelha constante quando existe uma 
nova mensagem de correio de voz. Fica intermitente a 
vermelho durante uma chamada a receber ou quando o 
firmware do telefone está a ser actualizado.

3 Ecrã LCD Apresenta a data e hora, o nome da estação telefónica, as 
extensões de linha e as opções de softkey. 

4 Indicadores de 
linha

Indicam o estado da linha telefónica. Quando acesos:

Verde: Linha inactiva.

Vermelho (contínuo): Linha activa ou em utilização.

Vermelho (intermitente): Linha em espera.

Laranja: A linha não está registada e não pode ser utilizada. 

NOTA As cores da tecla da linha dependem do 
sistema telefónico e podem variar. 

Estas teclas também podem ser programadas pelo 
administrador do sistema telefónico para executar 
funções, como, por exemplo, a marcação rápida, 
o atendimento de chamadas ou a monitorização de 
uma extensão.

Instalar o Telefone IP Cisco SPA 303

Utilize estes procedimentos para instalar o telefone e ligá-lo à rede.

5 Botões de softkey Prima um botão de softkey para executar a acção indicada 
na etiqueta no ecrã LCD acima. As softkeys variam, 
dependendo do sistema telefónico. Consulte o manual do 
utilizador do telefone para obter mais informações.

6 Botão de 
navegação

Prima uma seta para percorrer os itens mostrados no ecrã 
LCD para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo. 

7 Botão de 
mensagens

Prima para aceder ao correio de voz (tem de ser 
configurado pelo administrador do sistema telefónico).

8 Botão de chamada 
em espera

Prima para colocar uma chamada em espera. 

9 Botão de 
configuração

Prima para aceder a um menu, de modo a configurar 
funcionalidades e preferências (tais como, o directório 
e marcações rápidas), aceder ao histórico de chamadas 
e configurar funções (por exemplo, o reencaminhamento 
de chamadas).

10 Botão de silêncio Prima para activar ou desactivar o som no telefone. Quando o 
telefone tem a funcionalidade de silêncio activada o botão 
apresenta uma luz vermelha. Um botão de silêncio intermitente 
indica que não foi possível localizar a ligação de rede.

11 Botão de auricular Prima para ligar ou desligar o auricular. Quando o auricular 
está ligado, o botão apresenta uma luz verde.

12 Botão de volume Prima + para aumentar o volume e - para baixar o volume do 
auscultador, auricular, altifalante (quando o auscultador 
estiver fora do telefone) ou o volume do toque (quando 
o auscultador estiver colocado no telefone).

13 Botão de 
altifalante

Prima para ligar ou desligar o altifalante. Quando o 
altifalante está ligado, o botão apresenta uma luz verde.

14 Teclado Utilize para marcar números de telefone, introduzir letras e 
escolher itens no menu.

# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição
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PASSO1 Vire o telefone para expor as portas na parte posterior da unidade.

PASSO2 Introduza a extremidade comprida do fio do telefone na porta do 
auscultador do telefone assinalada com um símbolo de telefone 
(designada por 5 na foto).

PASSO3 (Opcional) Encaminhe o fio telefónico através da ranhura do cabo 
(designado por 4 na foto).

PASSO4 Introduza a outra extremidade do fio telefónico na porta na parte 
inferior do auscultador (não mostrada).

PASSO5 Ligue o suporte do telefone alinhando as patilhas no suporte (não 
mostrado) com as ranhuras no telefone. Faça deslizar as patilhas 
inferiores para o interior das ranhuras inferiores no telefone (designado 
por 1 na foto) e exerça uma ligeira pressão no sentido descendente no 
suporte. Deverá deslizar facilmente para o interior das ranhuras 
superiores do suporte. Não force.

PASSO6 Ligue o telefone à rede:

• Utilizar uma Ligação Ethernet—Introduza uma extremidade do 
cabo Ethernet na porta de rede do telefone assinalada com “SW” 
(designada por 3 na foto). Introduza a outra extremidade do cabo 
Ethernet no dispositivo apropriado, como, por exemplo, um 
comutador de rede, na rede. 

• Utilizar uma Ligação Sem Fios—É possível utilizar um Cisco WBP54G 
Wireless-G Bridge com o telefone IP para criar uma ligação sem fios 
entre o telefone e a rede. Consulte a documentação do WBP54G em 
Cisco.com para obter mais informações.

PASSO7 Introduza uma extremidade do cabo de alimentação numa tomada 
eléctrica e introduza a outra extremidade do cabo de alimentação na 
porta de alimentação do telefone (designada por 6 na foto). 

NOTA Para ligar o telefone através da ligação Ethernet, utilize o acessório 
opcional Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Consulte a 
documentação do Cisco POES5 em Cisco.com para obter mais informações.

PASSO8 (Opcional) Para fornecer acesso à rede a um PC, ligue uma 
extremidade de um cabo Ethernet adicional (não incluído) à porta do 
PC na parte posterior do telefone (designado por 2 na foto). Ligue a 
outra extremidade do cabo Ethernet à porta de rede no PC. 

PASSO9 (Opcional) Para instalar o telefone numa superfície vertical, utilize o 
suporte de Montagem na Parede Cisco MB100. Consulte o Cisco Small 
Business IP Phone SPA 300 Series User Guide (SIP) ou os documentos 
sobre Cisco Unified Communications Manager Express para o 
Telefone IP Cisco Small Business SPA 300 Series disponíveis em 
Cisco.com para obter mais informações.

Quando o telefone tiver sido ligado com êxito à rede e receber uma 
configuração básica, deverá ouvir um sinal de linha quando levantar o 
auscultador ou premir o botão de altifalante e a linha telefónica deve 
apresentar uma luz verde (dependendo do sistema telefónico). 

Utilizar o Telefone IP

Efectuar ou Atender Chamadas
Levante o auscultador e marque (SPA 301/303) ou prima o botão de Altifalante 
ou de Auricular (SPA 303).

Colocar uma Chamada em Espera
Para colocar uma chamada em espera, prima o botão FLASH (SPA 301) ou 
Chamada em Espera (SPA 303). O autor da chamada ouve uma série de três 
sinais sonoros breves ou música enquanto estiver em espera. Para retomar a 
chamada, prima o botão FLASH (SPA 301) ou botão de linha intermitente a 
vermelho para a chamada (SPA 303).

Terminar uma Chamada
Se estiver a utilizar o auscultador, desligue (SPA 301/303). Se estiver a utilizar 
o altifalante (SPA 303), prima o botão de Altifalante. Se estiver a utilizar o 
auricular (SPA 303), prima o botão de Auricular.
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Onde Obter Informações a Partir de Agora

Suporte

Comunidade de Suporte 
do Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Suporte e Recursos do 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de Suporte 
Telefónico

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

Transferências de 
Firmware do Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Seleccione uma hiperligação para transferir 
firmware para Produtos Cisco Small 
Business. Não é necessário iniciar sessão.

Estão disponíveis transferências para todos 
os outros produtos Cisco Small Business, 
incluindo Network Storage Systems, na área 
de Transferências da Cisco.com em 
www.cisco.com/go/software (registo/início 
de sessão necessário).

Documentação do Produto

Cisco SPA 301 
Cisco SPA 303

www.cisco.com/go/
300phonesresources

Acessórios de Telefone 
Cisco Small Business

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

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
para Small Business 
(É necessário Início de 
Sessão de Parceiro)

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

Página Principal do Cisco 
Small Business

www.cisco.com/smb

7

klogata
Text Box
OL-26178-01




