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Kom i gang

Dette kapitel indeholder en oversigt over dokumentet og basisoplysninger om 
Cisco Small Business IP-telefonen.

• Om dette dokument, side 4

• Oversigt over Cisco Small Business IP-telefoner, side 6

• Gennemgang af Cisco SPA 301, side 7

Om dette dokument 

I denne vejledning beskrives de nødvendige koncepter og opgaver til brug og 
konfiguration af Cisco Small Business IP-telefonen.

BEMÆRK: Cisco Small Business IP-telefonens funktioner varierer afhængigt af, hvilket 
opkaldskontrolsystem du bruger, og hvilke funktioner telefonadministratoren har 
aktiveret. I dette dokument beskrives brugen af Cisco Small Business IP-telefoner 
med et SPCP-telefonsystem (Smart Phone Control Protocol), f.eks. Cisco Unified 
Communications 500-serien. Hvis du anvender Cisco Small Business IP-telefonen 
med et Cisco SPA 9000 Voice-system eller et BroadSoft- eller Asterisk-system, 
henvises der til brugsanvisningen til Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP).
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Organisation
I denne tabel beskrives indholdet af hvert kapitel i dokumentet.

Titel Beskrivelse

Kapitel 1 Kom i gang Dette kapitel indeholder en 
oversigt over dokumentet og 
basisoplysninger om Cisco 
Small Business IP-telefonen.

Kapitel 2 Installation af telefonen Dette kapitel indeholder en 
oversigt over dokumentet og 
basisoplysninger om Cisco 
Small Business IP-telefonen.

Kapitel 3 Brug af telefonens 
basisfunktioner

Dette kapitel indeholder 
instruktioner om brug af 
telefonens basisfunktioner. Det 
indeholder følgende afsnit:

Kapitel 4 Brug af avancerede 
telefonfunktioner

I dette kapitel beskrives, 
hvordan du konfigurerer 
avancerede funktioner på 
IP-telefonen.

Appendiks A Yderligere oplysninger Cisco tilbyder en lang række 
ressourcer for at hjælpe dig 
med at få fuldt udbytte af Cisco 
SPA 30X-telefonerne. Dette 
tillæg indeholder hyperlinks til 
mange af disse ressourcer.
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Oversigt over Cisco Small Business IP-telefoner

Cisco Small Business IP-telefoner er komplette VoIP-telefoner (Voice over Internet 
Protocol) med talekommunikation via et IP-netværk. Telefonerne har de 
traditionelle funktioner som viderestilling, genopkald, hurtigopkald, omstilling, 
konferenceopkald og voicemail. Opkald kan foretages og modtages med et 
håndsæt, hovedtelefoner eller over en højttaler. 

IP-telefoner har også særlige funktioner, som ikke findes på traditionelle telefoner. 
Cisco Small Business IP-telefoner indeholder Ethernet-porte eller porte til 
tilslutning til et computernetværk. De har også ekstra Ethernet-porte, så 
computeren kan tilsluttes netværket via IP-telefonen. I modsætning til traditionelle 
telefoner kræver Cisco Small Business IP-telefoner en separat strømforsyning. 
Denne netadapter følger med telefonen.

Som nævnt i “Om dette dokument” afsnit på side 4 dækker dette dokument 
Cisco Small Business IP-telefoner, når de bruges som en del af system, f.eks. Cisco 
Smart Business Communications System (SBCS). I dette system administreres 
telefonnetværket af udstyr som f.eks. Cisco Unified Communications 500 Series. 
Cisco Unified Communications 500 Series bruger en protokol, der hedder Smart 
Phone Control Protocol (SPCP) til administration af stemme-, data- og videotrafik.

Konfigurationen af telefonnetværket, herunder den avancerede konfiguration af 
telefonerne, udføres ved hjælp af CCA-softwaren (Cisco Configuration Assistant). 
Denne software er tilgængelig på Cisco.com. Dokumenter til brug af CCA vises i 
Appendiks A, “Yderligere oplysninger.”
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I følgende tabel vises de Cisco Small Business IP-telefoner, der er beskrevet i 
dette dokument, med de respektive funktioner.

Forholdsregler for brug af telefonen

Cisco Small Business IP-telefonerne er elektroniske enheder, der ikke må udsættes for 
kraftig varme, sol, kulde og vand. Rengør udstyret med et let fugtet stykke papir eller 
en klud. Sprøjt eller hæld ikke rengøringsmidler direkte på telefonen.

Gennemgang af Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Skærm Ingen 128 X 64 monokrom LCD

Telefonlinjer 1 3

Funktionstaster Ingen 4 dynamiske

Navigatortast Ingen Firevejs navigationstast
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Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
1 Håndsæt Løft håndsættet for at foretage eller besvare et opkald.
2 Indikator for 

ventende 
meddelelse/status

LED'ens farve og opførsel angiver telefon- og 
meddelelsesstatus:

• Rød (konstant) – Du har en ny 
voicemailmeddelelse. 

• Rød (blinker hurtigt) – Du har et indgående opkald.

• Rød (blinker langsomt) – Du har et opkald 
i venteposition.

• Rød (serier af to hurtige blink) – Din telefon har 
midlertidigt mistet sin Ethernet-forbindelse.

• Orange (blinker hurtigt) – Din telefons firmware er 
ved at blive opgraderet.

• Orange (blinker langsomt) – Din telefon 
downloader firmware.

• Orange (serier af to hurtige blink) – Din telefon har 
mistet sin Ethernet-forbindelse permanent. Når 
telefonen igen har forbindelse, genstarter den.

• Grøn (konstant ) – Du har et aktivt opkald på 
telefonen (telefonen er taget af).

3 Tasten Ringer Skub til positionen On for at slå ringetonen til. Skub til 
positionen Off for at slå ringetonen fra.

4 Tasten 
Meddelelser

Tryk på tasten for at aktivere voicemail (skal 
konfigureres af telefonsystemets administrator).

5 Tasten Blink Tryk her for at sætte et opkald i venteposition og åbne 
en anden linje.

6 Tasten Gentag Tryk her for at ringe op til det sidst indtastede nummer.
7 Tasten Lydstyrke Tryk her flere gange for at øge håndsættets lydstyrke 

(når håndsættet er løftet) eller ringetonens lydstyrke (når 
håndsættet ligger på).

8 Tastatur Indtast telefonnumre ved hjælp af tastaturet.
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Gennemgang af Cisco SPA 303

Nr. Telefonfunktion Beskrivelse

1 Håndsæt Løft håndsættet for at foretage eller besvare 
et opkald.

2 Indikator for 
ventende 
meddelelse

Lyser rødt, når der er en ny voicemail-
meddelelse. Blinker rødt under et indgående 
opkald, eller når telefonens firmware 
opdateres.

3 LCD-skærm Viser dato og klokkeslæt, telefonens navn, 
lokalnumre og valgmuligheder for 
funktionstaster. 
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4 Telefonlinjetaster Viser telefonlinjens status:

• Fra (slukket): Linjen er ledig.

• Grønt: Linjen er aktiv eller optaget.

• Grønt (blinker): Der er et indgående 
opkald.

• Rødt (blinker): Linjen er i venteposition.

Linjetasternes farver afhænger af 
telefonsystemet og kan variere. 

Tasterne kan også programmeres af 
telefonadministratoren, så de kan udføre 
funktioner såsom hurtigopkald, besvarelse af 
opkald og overvågning af et lokalnummer.

5 Funktionstaster Tryk på en funktionstast for at udføre den 
handling, der er vist på etiketten på LCD-
skærmen ovenover. Funktionstasterne 
varierer afhængigt af telefonsystemet. Se 
Funktionstaster, side 11.

6 Navigationstast Tryk på en piletast for at rulle mod venstre, 
højre, op eller ned gennem de elementer, der 
vises på LCD-skærmen. 

7 Tasten 
Meddelelser

Tryk på tasten for at aktivere voicemail (skal 
konfigureres af telefonsystemets 
administrator).

8 Tasten Hold Tryk på tasten for at parkere et opkald. 
9 Tasten Opsætning Tryk på tasten for at åbne en menu og 

konfigurere funktioner og indstillinger (f.eks. 
telefonbog og hurtigopkald), se 
opkaldshistorikken og indstille funktioner 
(f.eks. viderestilling af opkald).

10 Tasten Tavs Tryk på tasten for at slå telefonens mikrofon til 
og fra. Når telefonens mikrofon er slået fra, 
lyser tasten rødt. Når tasten Tavs blinker, 
betyder det, at der ikke kan etableres 
netværksforbindelse.

11 Tasten 
Hovedtelefoner

Tryk på tasten for at slå hovedtelefonerne til 
og fra. Når hovedtelefonerne er slået til, lyser 
tasten grønt.

Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
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Funktionstaster

Funktionstasterne på telefonens display varierer afhængigt af telefonmodel og 
telefonsystemets konfiguration. Tryk på højre piletast eller venstre piletast 
på navigatorknappen for at få vist yderligere funktionstaster. 

På listen nedenfor vises nogle af de funktionstaster, der muligvis findes på din 
telefon. Din telefon indeholder muligvis ikke alle disse funktionstaster, og den kan 
have andre taster, som ikke er anført her. Telefonadministratoren kan f.eks. også 
tilføje brugerdefinerede funktionstaster på telefonen, f.eks. taster til hurtigopkald til 
et firmanummer, eller som giver adgang til et specialprogram, der kører på 
telefonen. Kontakt telefonadministratoren for at få yderligere oplysninger.

12 Tasten Lydstyrke Tryk på + for at øge lydstyrken og på - for 
at mindske lydstyrken for håndsættet, 
hovedtelefonerne, højttaleren (når 
håndsættet er løftet) eller ringetonen 
(når håndsættet ligger på).

13 Tasten Højttaler Tryk på tasten for at slå højttaleren til og fra. 
Når højttaleren er slået til, lyser tasten grønt.

14 Tastatur Indtast telefonnumre og bogstaver, og vælg 
menupunkter ved hjælp af tastaturet.

Tast Funktion

Tlb.kald. Tryk her for at modtage en lydmeddelelse og en visuel meddelelse på 
telefonen, når en person, der er optaget eller indisponibel, bliver tilgængelig.

VdstlAlle Viderestiller alle opkald til telefonen til et angivet nummer.

Skift Åbner et element, så du kan redigere tal og bogstaver.

Bekft Aktiverer et konferenceopkald.

Opr. Ringer til et nummer.

DnD Forstyr ikke. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald.

Red. Vælger et element, der skal ændres.

Svarlokal Besvarer et opkald, der ringer på et lokalnummer, og viser det 
lokalnummer, der ringes til.

Nr. Telefonfunktion Beskrivelse
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Brug af tastaturgenveje

Når du anvender telefonens menuer, kan du bruge tastaturet til at indtaste det 
nummer, der vises ud for menu- eller undermenupunktet på LCD-skærmen. 

For eksempel skal du for at ændre dine ringeindstillinger trykke på tasten 
Opsætning, derefter på 3 for Indstillinger og på 2 for Ringetype.

BEMÆRK: Menuer og valgmuligheder afhænger af telefonens model.

Log på/
Log af

Log af og på opkaldssystemet for at benytte Extension Mobility-
funktionen. Med Extension Mobility-funktionen kan du logge på enhver 
fysisk telefon og hente dine personlige indstillinger og dit 
telefonnummer til den pågældende telefon.

Besvar Du kan besvare et opkald til et andet lokalnummer ved at indtaste 
lokalnummeret. 

Genop. Viser en liste med de senest kaldte numre

Genopt. Genoptager et opkald i venteposition.

OK Gemmer dine ændringer eller bekræfter en handling som svar på en 
prompt på skærmen.

Markér Vælger det fremhævede element på LCD-skærmen.

Omstl Omstiller et opkald.

J/N Åbner en undermenu og skifter mellem Ja og Nej, når der trykkes på 
tasten, for at aktivere og deaktivere en valgmulighed.

Tast Funktion
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Installation af telefonen 

I dette kapitel beskrives, hvordan Cisco Small Business IP-telefonen installeres og 
tilsluttes netværket. Det indeholder følgende afsnit:

• Før du går i gang, side 13

• Installation af Cisco SPA 301 IP-telefonen, side 14

• Installation af Cisco SPA 303 IP-telefonen, side 16

• (Valgfrit) Montering af Cisco SPA 30X-telefonen på væggen, side 19

• Kontrol af telefonen, når den bruges for første gang, side 26

• Opgradering af telefonens firmware, side 27

Før du går i gang

Før du installerer og tilslutter telefonen, skal du kontrollere med telefonadministratoren 
(hvis relevant), at netværket er klar til telefonen, læse sikkerhedsanvisningerne og sikre, 
at alle telefonens dele og dokumentationen er ved hånden.
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Installation af Cisco SPA 301 IP-telefonen

Figur 1 Strøm til Cisco SPA 301-telefonen og tilslutning af håndsættet

Tilslutning af håndsættet

TRIN 1 Vend telefonen om, så du kan se tilslutningsportene på undersiden.

TRIN  2 Tilslut telefonledningens lange ende til håndsætporten, der er mærket med et 
telefonsymbol, på telefonen. (mærket 2 i Figur 1).

TRIN  3 Tilslut telefonledningens anden ende til porten i bunden af håndsættet (ikke vist).

Strømtilslutning

Tilslut strømkablets ene ende til en stikkontakt og den anden til telefonens 
strømforsyningsport (mærket 1 i Figur 1).

BEMÆRK Hvis telefonen skal have strøm gennem Ethernet-forbindelsen, skal du bruge det 
valgfri tilbehør Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet-splitter. Se 
dokumentationen til Cisco POES5 på Cisco.com for yderligere oplysninger.
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Tilslutning af Cisco SPA 301 til netværket

Figur 2 Ethernet-tilslutning af Cisco SPA 301-telefonen

Med en Ethernet-forbindelse:

TRIN 1 Tilslut Ethernet-kablets ene ende til netværksporten på telefonen, der er mærket 
"WAN" (mærket 3 i Figur 2).

TRIN  2 Tilslut Ethernet-kablets anden ende til den relevante enhed, f.eks. et netværksstik, 
på netværket. 

(Valgfrit) Tilslutning af Cisco SPA 301 til det trådløse netværk

Du kan bruge en Cisco WBP54G Wireless-G Bridge til telefonadaptere til at 
tilslutte IP-telefonen til et Wireless-G Bridge-netværk i stedet for det lokale 
ledningsforbundne netværk. Sådan tilsluttes telefonen til Cisco WBP54G:

TRIN 1 Konfigurer Cisco WBP54G med guiden Opsætning. Se instruktionerne i den korte 
installationsvejledning til Wireless-G Bridge til telefonadaptere på cisco.com. Se listen 
over dokumenter og placeringer under Appendix A, “Yderligere oplysninger,”.

TRIN  2 Under opsætningen skal Ethernet-netværkskablet på WBP54G tilsluttes bag på 
IP-telefonens basestation i det stik, der er mærket "WAN".

TRIN  3 Tilslut netkablet fra WBP54G til strømforsyningsporten på IP-telefonbasen. 

TRIN  4 Tilslut IP-telefonens netadapter til strømforsyningsporten på WBP54G.
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TRIN  5 Slut den anden ende af IP-telefonens netadapter til en stikkontakt.

Installation af Cisco SPA 303 IP-telefonen

Figur 3 Cisco SPA 303-telefontilslutninger

Tilslutning af håndsættet

TRIN 1 Vend telefonen om, så du kan se tilslutningsportene på undersiden.

TRIN  2 Tilslut telefonledningens lange ende til håndsætporten, der er mærket med et 
telefonsymbol, på telefonen (mærket 5 i Figur 3).

TRIN  3 (Valgfrit) Før telefonledningen gennem kabelåbningen (mærket 4 i Figur 3).

TRIN  4 Tilslut telefonledningens anden ende til porten i bunden af håndsættet (ikke vist).
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Strømtilslutning

Tilslut strømkablets ene ende til en stikkontakt og den anden til telefonens 
strømforsyningsport (mærket 6 i Figur 3).

BEMÆRK Hvis telefonen skal have strøm gennem Ethernet-forbindelsen, skal du bruge det 
valgfri tilbehør Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet-splitter. Se 
dokumentationen til Cisco POES5 på Cisco.com for yderligere oplysninger.

Tilslutning af Cisco SPA 303 til netværket

TRIN 1 Tilslut Ethernet-kablets ene ende til netværksporten på telefonen, der er mærket 
"SW" (mærket 3 i Figur 3).

TRIN  2 Tilslut Ethernet-kablets anden ende til den relevante enhed, f.eks. et netværksstik, 
på netværket. 

(Valgfrit) Tilslutning af Cisco SPA 303 til det trådløse netværk

Du kan bruge en Cisco WBP54G Wireless-G Bridge til telefonadaptere til at 
tilslutte IP-telefonen til et Wireless-G Bridge-netværk i stedet for det lokale 
ledningsforbundne netværk. 

BEMÆRK Cisco anbefaler ikke at tilslutte en computer til telefonen, når den bruges trådløst.

Sådan tilsluttes telefonen til Cisco WBP54G:

TRIN 1 Konfigurer Cisco WBP54G med guiden Opsætning. Se instruktionerne i den korte 
installationsvejledning til Wireless-G Bridge til telefonadaptere på cisco.com. Se listen 
over dokumenter og placeringer under Appendix A, “Yderligere oplysninger,”.

TRIN  2 Under opsætningen skal Ethernet-netværkskablet på WBP54G tilsluttes bag på 
IP-telefonens basestation i det stik, der er mærket "SW".

TRIN  3 Tilslut netkablet fra WBP54G til strømforsyningsporten på IP-telefonbasen. 

TRIN  4 Tilslut IP-telefonens netadapter til strømforsyningsporten på WBP54G.

TRIN  5 Slut den anden ende af IP-telefonens netadapter til en stikkontakt.



Installation af telefonen
Installation af Cisco SPA 303 IP-telefonen

Brugervejledning til Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 30X (SPCP) 18

2
 

(Valgfrit) Installation af Cisco SPA 303-holderen

BEMÆRK Tilslut ikke holderen til skrivebordet, hvis telefonen skal monteres på væggen. 

TRIN 1 Tilslut telefonholderen ved at rette tapperne på holderen ind efter åbningerne på 
telefonens underside. 

TRIN  2 Før de nederste tapper ind i de nederste åbninger på telefonen (mærket 
1 i Figur 3), og tryk forsigtigt holderen ned. Den skal glide nemt ind i de 
øverste åbninger. Tryk ikke for voldsomt.

(Valgfrit) Tilslutning af en pc til Cisco SPA 303

Sådan tilsluttes en computer til telefonen (valgfrit):

BEMÆRK Cisco anbefaler ikke at tilslutte en computer til telefonen, når den bruges trådløst.

TRIN 1 For at få netværksadgang til en computer skal den ene ende af et ekstra Ethernet-kabel 
(medfølger ikke) tilsluttes computerporten bag på telefonen (mærket 2 i Figur 3). 

TRIN  2 Tilslut Ethernet-kablets anden ende til computerens netværksport. 

(Valgfrit) Tilslutning af ledningsforbundne og trådløse 
hovedtelefoner 

Cisco SPA 303 understøtter hovedtelefoner fra forskellige producenter. Kontakt 
forhandleren for at få oplysninger om de nyeste modeller, der er understøttet. 
Yderligere oplysninger findes på producentens websteder:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Hvert mærke og hver type hovedtelefoner kan kræve forskellige trin for tilslutning. 
Se dokumentationen til dine hovedtelefoner for at få yderligere oplysninger. 
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Generelt tilsluttes hovedtelefoner på følgende måde: Tilslut 2,5 mm-stikket fra 
hovedtelefonerne til hovedtelefonporten i højre side af IP-telefonen som vist på 
følgende tegning:

(Valgfrit) Montering af Cisco SPA 30X-telefonen på væggen 

For at telefonen kan monteres på væggen, skal der bruges et MB100-
vægmonteringsbeslag. 

Port til 
hovedtelefoner
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Figur 4 MB100-vægmonteringsbeslag



Installation af telefonen
(Valgfrit) Montering af Cisco SPA 30X-telefonen på væggen

Brugervejledning til Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 30X (SPCP) 21

2
 

TRIN 1 Ret de to kiler på monteringsbeslaget ind efter hullerne på telefonen for at fastgøre 
monteringsbeslaget.

TRIN  2 Drej monteringsbeslaget, så telefonens Ethernet- og håndsætsporte er 
tilgængelige efter installationen.

TRIN  3 Skub monteringsbeslaget ind på telefonen. Skub monteringsbeslaget opad for at 
fastlåse det.
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TRIN  4 (Valgfrit) Hvis der er installeret en wi-fi- eller PoE-dongle, skal den anbringes i bakken.
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Tilslut Ethernet- og strømkablerne.
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TRIN  5 Hæng den op på skruerne i væggen.
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Vend tappen på håndsættet om.

Hvis telefonen monteres på en lodret flade, skal tappen på telefonens håndsæt 
vendes, så håndsættet ikke falder af telefonen, når det placeres i holderen. 

Figur 5 Tap på håndsættet (standardposition)

TRIN 1 Indsæt en mønt eller en anden genstand med en tilsvarende bredde i rillen. 

TRIN  2 Drej tappen 180° (se Figur 6). Tappen føres ind i åbningen i håndsættet, når 
håndsættet anbringes i holderen. 



Installation af telefonen
Kontrol af telefonen, når den bruges for første gang

Brugervejledning til Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 30X (SPCP) 26

2
 

Figur 6 Håndsættets tap (omvendt)

Kontrol af telefonen, når den bruges for første gang

Når telefonen er tilsluttet strømforsyningen og netværket, udfører den en 
startsekvens. Under startsekvensen vises Cisco-logoet på telefoner med en 
skærm og derefter en meddelelse om, at netværket initialiseres. Alle lamper 
på telefonen blinker. 

Når telefonen er blevet korrekt tilsluttet netværket og modtager en 
basiskonfiguration, vises lokalnummeret på skærmen (på modeller med en 
skærm), og telefonens klartone høres.

På modeller med skærm vises telefonens standardmenu. Dato, navn og telefonens 
nummer vises på LCD-skærmens øverste linje. Nederst på LCD-skærmen vises 
funktionstasterne med de tilhørende funktioner.

På modeller uden skærm, f.eks. Cisco SPA 301G, bør du kunne høre klartonen, når 
du løfter håndsættet eller trykker på højttalertasten.
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Hvis telefonen ikke tænder, skal installationen og tilslutningerne kontrolleres. Er alt 
dette i orden, kan du prøve at afbryde strømmen fra telefonen og tilslutte den igen. 
Kontakt telefonadministratoren eller internettelefonserviceudbyderen, hvis 
skærmen stadig ikke lyser.

Opgradering af telefonens firmware

Firmwareopdateringer udføres fra Cisco Configuration Assistant. Hvis du vil 
have detaljerede opgraderingsanvisninger, skal du se administratorvejledningen til 
Cisco Configuration Assistant Smart Business Communications System til 
din softwareversion. Se afsnittet "Administration af telefonindlæsning" i kapitlet 
"Vedligeholdelse"

Sådan opgraderer du:

TRIN 1 Download telefonsoftwaren til den pc, der kører Cisco Configuration Assistant-
softwaren.

TRIN  2 Start Cisco Configuration Assistant (CCA), og opret forbindelse til 
kundewebstedet eller UC 500-enheden.

TRIN  3 Vælg Hjem > Topologi for at åbne topologivisningen, hvis den ikke allerede er åben.

TRIN  4 På den pc, der kører CCA skal du finde telefonfirmwarefilen, som du downloadede 
fra Cisco.com (for eksempel: spa30X-7-4-4.bin).

TRIN  5 I topologivisningen skal du bruge musen til at trække telefonens indlæsningsfil fra 
pc'en og slippe den på UC 500-ikonet.

Hvis CCA genkender filen som en gyldig telefonindlæsning, vises en popup-
dialogboks, og du bliver bedt om at uploade filen.

TRIN  6 Klik på Upload. Dialogboksen viser overførsels- og opgraderingsprocessen.

TRIN  7 Højreklik på telefonikonet i CCA-topologivisningen, og genstart telefonen.
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Brug af telefonens basisfunktioner

Dette kapitel indeholder instruktioner om brug af telefonens basisfunktioner. Det 
indeholder følgende afsnit:

• Brug af hardware og tilbehør til telefonen (Cisco SPA 303), side 29

• Indstilling af lydstyrke for opkald og mikrofon, side 29

• Opringning og besvarelse af opkald, side 30

• Brug af Vent og Genoptag, side 31

• Brug af Tavs (Cisco SPA 303), side 32

• Afslutning af et opkald, side 32

• Omstilling af opkald (Cisco SPA 303), side 32

• Genopkald til et nummer, side 33

• Visning og returnering af ubesvarede opkald (Cisco SPA 303), side 34

• Viderestilling af alle opkald (Cisco SPA 303), side 34

• Opsætning af Forstyr ikke (Cisco SPA 303), side 35

• Besvarelse af opkald fra et andet lokalnummer (Cisco SPA 303), side 35

• “Brug af Ring tilbage” afsnit på side 36

• Etablering af et trevejs konferenceopkald, side 36

• Brug af den lokale telefonbog (Cisco SPA 303), side 37

• Brug af opkaldshistorikken (Cisco SPA 303), side 38

• Aktivering af voicemail, side 39
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Brug af hardware og tilbehør til telefonen (Cisco SPA 303)

Brug af højttalertelefonen 

Tryk på tasten Højttaler for at bruge højttalertelefonen (håndsættet kan ligge på 
eller være løftet).

Brug af hovedtelefoner med IP-telefonen 

Installer hovedtelefoner som beskrevet i “(Valgfrit) Tilslutning af 
ledningsforbundne og trådløse hovedtelefoner” afsnit på side 18.

BEMÆRK Fremgangsmåden for brug af hovedtelefonerne med IP-telefonen kan variere. Se 
brugerdokumentationen til hovedtelefonerne for at få yderligere oplysninger.

Tryk på tasten Hovedtelefoner på telefonen, og ring til nummeret for at foretage et 
opkald, eller tryk på tasten Hovedtelefoner for at besvare et opkald.

Skift mellem håndsæt/hovedtelefoner/højttaler under opkald

Alle lydenhederne kan anvendes under opkald. Dog kan kun én enhed benyttes 
ad gangen. 

Håndsættet kan være lagt på, mens du bruger enten højttaleren eller hovedtelefonerne. 
Skal du skifte fra håndsæt til højttalerfunktion, skal du sikre dig, at lampen for højttaleren 
eller hovedtelefonerne lyser, før håndsættet lægges på igen. 

Indstilling af lydstyrke for opkald og mikrofon

Indstilling af lydstyrke for opkald 

Cisco SPA 301

Mens hovedtelefonerne er løftet af telefonen, skal du trykke på Lydst.  gentagne 
gange for at øge lydstyrken. Når lydstyrken når maksimum, sænker næste tryk på 
tasten lydstyrken til minimum.
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Cisco SPA 303

Hvis du vil indstille lydstyrken for håndsættet eller højttaleren, skal du løfte 
håndsættet eller trykke på tasten Højttaler. Tryk på + på tasten Lydstyrke for at øge 
lydstyrken eller på - for at mindske lydstyrken. Tryk på OK.

Indstilling af ringelydstyrke

Cisco SPA 301

Juster ringestyrken ved at trykke på tasten Lydst., når håndsættet ligger på. Når 
ringestyrken når maksimum, reducerer næste tryk på tasten lydstyrken til minimum.

Cisco SPA 303

Hvis du vil justere ringestyrken, skal du trykke på tasten Lydstyrke, mens 
håndsættet ligger på telefonen, og højttalertasten er slået fra. Tryk på OK.

Brug af Tavs (Cisco SPA 303)

Du kan slå telefonens mikrofon, højttaler og hovedtelefonernes mikrofon fra ved at 
trykke på tasten Tavs på telefonen. Tasten lyser rødt. Tryk igen på tasten Tavs for at 
slå lyden til igen.

Opringning og besvarelse af opkald

BEMÆRK Du skal muligvis taste et eller flere numre for at få en ekstern linje. Spørg 
telefonadministratoren.

Basisteknikker til at ringe op og besvare et opkald:

• Løft håndsættet.

• Tryk på tasten Højttaler (Cisco SPA 303).

• Tryk på tasten Hovedtelefoner (Cisco SPA 303).

• Tryk på funktionstasten Besvar (Cisco SPA 303).

• Tryk på en konfigureret linjetast (for at foretage et opkald) eller en grøn 
blinkende linjetast (for at besvare et opkald) – Cisco SPA 303.
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Teknikker til foretagelse af opkald uden at indtaste et nummer (Cisco SPA 303):

• Tryk på funktionstasten Gentag for at ringe op til det seneste nummer.

• Hvis du har konfigureret hurtigopkald, skal du trykke på den tilknyttede 
hurtigopkaldskode og derefter trykke på funktionstasten KortNr.

• For at besvare et opkald til en anden telefon i telefonsystemet skal du trykke på 
funktionstasten Svar. Indtast derefter lokalnummeret for den telefon, der ringer.

BEMÆRK Du kan også foretage opkald ved at vælge et nummer i telefonbogen eller i 
opkaldshistorikken. Se Brug af den lokale telefonbog (Cisco SPA 303), side 37 
og Brug af opkaldshistorikken (Cisco SPA 303), side 38.

Brug af Vent og Genoptag

Hvis du vil sætte et opkald i venteposition, skal du trykke på tasten Blink (Cisco 
SPA 301) eller tasten Hold (Cisco SPA 303). En serie biplyde eller musik afspilles i 
venteposition (afhængigt af systemets konfiguration) for den person, der ringer, for 
at angive, at opkaldet er i venteposition.

Hvis du vil genoptage opkaldet, skal du trykke på tasten Blink (Cisco SPA 301) eller 
den blinkende røde linjetast for opkaldet (Cisco SPA 303). Hvis der er flere opkald 
(Cisco SPA 303), sættes alle opkald i venteposition, undtagen det aktive opkald.

Hvis du er midt i et opkald, og du modtager et andet opkald:

Cisco SPA 301

Tryk på tasten Blink. Hvis du vil genoptage det første opkald, skal du trykke på 
tasten Blink igen.

Cisco SPA 303

Gør et af følgende:

• Tryk på funktionstasten Besvar.

• Tryk på tasten Hold for at sætte et opkald i venteposition, og tryk på den 
blinkende grønne linjetast for at besvare det indgående opkald. 

Hvis du vil genoptage det første opkald, skal du vælge det med navigatortasten 
Op eller Ned og trykke på funktionstasten Genoptag.
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Brug af Tavs (Cisco SPA 303)

Når Tavs er aktiveret, kan du høre de andre parter i et opkald, men de kan ikke høre 
dig. Du kan benytte denne funktion på håndsættet, højttalertelefonen og 
hovedtelefonerne.

• Sådan slås Tavs til: Tryk på tasten Tavs. Lysdioden lyser.

• Sådan slås Tavs fra: Tryk på tasten Tavs, mens den lyser.

Ignorere et indgående opkald, når du er midt i et opkald

Afslutning af et opkald

Sådan afsluttes et opkald:

• Tryk på tasten Afsl.opk. (Cisco SPA 303).

• Hvis du anvender håndsættet, skal du lægge på.

• Hvis du anvender højttalertelefonen, skal du trykke på tasten Højttaler 
(Cisco SPA 303).

• Hvis du bruger hovedtelefonerne, skal du enten trykke på tasten Hovedtelefoner 
(ledningsforbundet) eller lægge håndsættet på (trådløs) – Cisco SPA 303.

Omstilling af opkald (Cisco SPA 303)

Du kan foretage to typer omstilling:

• Overvåget: Du ringer til den person, som du stiller opkaldet om til, og taler 
med personen, før du stiller opkaldet om.

• Blind: Du stiller opkaldet om uden at tale med den person, du stiller 
opkaldet om til.
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Udførelse af overvåget omstilling

TRIN 1 Tryk på Omstil under et opkald. Opkaldet sættes i venteposition, og der åbnes en 
ny linje, så du kan ringe op.

TRIN  2 Indtast det nummer, som opkaldet skal omstilles til.

TRIN  3 Gør et af følgende:

• Hvis du vil stille opkaldet om uden at vente på, at den anden person svarer, 
skal du trykke på funktionstasten Omstil, efter at opkaldet begynder at 
ringe. Læg derefter på. (Hvis du lægger på, før det andet opkald ringer, 
mislykkes omstillingen, og det første opkald afbrydes.) Hvis du taster 
forkert, skal du trykke på funktionstasten Afsl.opk. og derefter på 
funktionstasten, Genoptag for at vende tilbage til det oprindelige opkald.

• Du kan omstille et opkald, efter du har talt privat med personen, ved at 
trykke på funktionstasten Omstil når som helst under samtalen.

Genopkald til et nummer

Cisco SPA 301

Tryk på tasten Gentag for at ringe op til det nummer, der senest er ringet til.

Cisco SPA 301

Du kan ringe til det nummer, der senest er ringet til, ved at trykke på 
funktionstasten Gentag. 

Sådan ringer du op til et nummer, der er ringet til for nyligt:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Placerede opkald, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Vælg det opkald, du vil returnere, og tryk på Opr.

BEMÆRK Hvis opkaldet er et eksternt opkald eller hvis det kommer fra et langdistancenummer, 
skal det muligvis redigeres, før du kan ringe til det. Tryk på funktionstasten Opr. for at 
redigere opkaldet. Brug funktionstasterne og tastaturet til at redigere nummeret.
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Visning og returnering af ubesvarede opkald (Cisco SPA 303)

IP-telefonens LCD-skærm informerer dig om ubesvarede opkald. 

Sådan returneres et ubesvaret opkald:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Ubesvarede opkald, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Vælg det opkald, du vil returnere, og tryk på Opr.

BEMÆRK Hvis opkaldet er et eksternt opkald eller hvis opkaldet kommer fra et 
langdistancenummer, skal det muligvis redigeres, før du kan besvare det. Tryk på 
funktionstasten Red.opr. for at redigere opkaldet. Brug funktionstasterne og 
tastaturet til at redigere nummeret.

Viderestilling af alle opkald (Cisco SPA 303)

Når du forlader telefonen, kan du viderestille alle opkald til en anden IP-telefon i 
telefonsystemet. Du kan muligvis viderestille opkald til et eksternt nummer, f.eks. 
dit private telefonnummer eller dit mobiltelefonnummer, hvis 
telefonadministratoren tillader det. Husk ved eksterne numre at medtage 
eventuelle cifre, der kræves for at få adgang til en ekstern linje.

Viderestilling af alle opkald

TRIN 1 Tryk på funktionstasten VdstlAlle.

TRIN  2 Indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til, f.eks. voicemail, et andet 
lokalnummer eller en ekstern linje. Husk ved en ekstern linje at medtage en 
eventuel påkrævet adgangskode eller et påkrævet områdenummer.

TRIN  3 Tryk på funktionstasten Afsl.opk.. LCD-skærmen viser oplysningerne om 
viderestillingen.

BEMÆRK Deaktiver Viderestil alle ved at trykke på funktionstasten VdstlAlle.
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Opsætning af Forstyr ikke (Cisco SPA 303)

Benyt funktionen Forstyr ikke for at undgå, at telefonen ringer ved indgående 
opkald. På skærmen vises det indgående opkald, men telefonen ringer ikke. Det 
ubesvarede opkald håndteres i henhold til dine normale indstillinger.

• Hvis du vil deaktivere Forstyr ikke, skal du trykke på funktionstasten Mere 
og derefter på funktionstasten DnD. På LCD-skærmen vises, at Forstyr ikke 
er aktiveret på telefonen.

• Tryk på funktionstasten DnD for at deaktivere Forstyr ikke. 

Besvarelse af opkald fra et andet lokalnummer (Cisco SPA 303)

Du kan besvare et opkald, der ringer på et andet lokalnummer. Afhængigt af 
telefonnettets konfiguration kan du besvare et opkald på følgende måder:

• Besvar et opkald, der ringer på et bestemt lokalnummer, ved hjælp af 
funktionstasten Svar. 

• Besvar et opkald, der ringer på et lokalnummer i din gruppe, ved hjælp af 
funktionstasten Svarlokal.

• Besvar et opkald, der ringer på et lokalnummer i en anden gruppe, ved 
hjælp af funktionstasten Svarlokal.

Sådan besvares et opkald, der ringer på et bestemt lokalnummer:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Svar.

TRIN  2 Indtast lokalnummeret for den telefon, som du besvarer opkaldet for.

Sådan besvares et opkald, der ringer på et lokalnummer i din gruppe:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Svarlokal.

TRIN  2 Tryk på stjernetasten. Et opkald, der ringer på et hvilket som helst lokalnummer i 
gruppen, besvares.

BEMÆRK Hvis alle telefoner er konfigureret som en del af den samme gruppe, behøver du 
ikke at indtaste en stjerne.
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BEMÆRK Grupper skal konfigureres af telefonadministratoren for at kunne bruge denne funktion.

Hvis du vil besvare et opkald på et lokalnummer i en anden gruppe, skal du kende 
gruppenummeret for den gruppe. Sådan besvarer du et opkald:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Svarlokal.

TRIN  2 Indtast nummeret for den gruppe, som du besvarer opkaldet fra.

BEMÆRK Grupper skal konfigureres af telefonadministratoren for at kunne bruge denne funktion.

Brug af Ring tilbage

Funktionen Ring tilbage gør det muligt at modtage en lydmeddelelse og en 
visuel meddelelse på telefonen, når en person, der er optaget eller indisponibel, 
bliver tilgængelig.

Når du har indtastet et nummer, skal du trykke på funktionstasten Tlb.kald., hvis 
telefonen ringer eller er optaget. Telefonens skærm viser en meddelelse om, at 
funktionen Ring tilbage er aktiveret, samt det nummer, der er ringet til. Telefonen 
ringer, når den person, der ringes til, er tilgængelig.

Etablering af et trevejs konferenceopkald

Cisco SPA 301

Sådan aktiveres et konferenceopkald:

TRIN 1 Tryk på tasten Blink under et aktivt opkald. Det første opkald sættes i 
venteposition. En ny linje aktiveres, og du kan høre klartonen. 

TRIN  2 Tast den anden persons telefonnummer. 

TRIN  3 Tryk igen på tasten Blink. Alle tre personer er tilsluttet konferenceopkaldet.

BEMÆRK Når du lægger på, afbrydes forbindelsen til de to andre deltagere.
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Cisco SPA 303

Sådan aktiveres et konferenceopkald:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Mere og derefter på funktionstasten Konf under et aktivt 
opkald. Det første opkald sættes i venteposition. En ny linje aktiveres, og du kan 
høre klartonen. 

TRIN  2 Tast den anden persons telefonnummer. 

TRIN  3 Når den anden person svarer, skal du trykke på funktionstasten Mere og derefter 
på funktionstasten Konf igen. Alle tre personer er tilsluttet konferenceopkaldet. 
(Du kan annullere konferenceopkaldet ved at trykke på funktionstasten Afsl.opk., 
før opkaldene tilsluttes, og derefter på funktionstasten Genoptag for at genoptage 
det oprindelige opkald.)

BEMÆRK Når du lægger på, afbrydes forbindelsen til de to andre deltagere.

Brug af den lokale telefonbog (Cisco SPA 303)

Den lokale telefonbog indeholder telefonnumre og lokalnumre for firmaet. Sådan 
bruges den lokale telefonbog:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Telefonbog, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Lokal telefonbog, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Når søgeformularen vises, kan du søge efter et bestemt opslag ved at indtaste et 
efternavn, fornavn eller begge, eller du kan lade felterne være tomme.

TRIN  5 Du kan også indtaste et efternavn, et fornavn, både for- og efternavn eller lade 
felterne stå tomme. Klik på funktionstasten Send for at søge efter tilsvarende poster.

TRIN  6 Rul til et opslag, og tryk på funktionstasten Opr for at ringe til nummeret. Tryk på 
funktionstasten Red.opr. for at redigere nummeret før opkaldet. Tryk på 
funktionstasten Annuller for at afslutte.
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Brug af opkaldshistorikken (Cisco SPA 303)

Sådan bruges opkaldshistorikken:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til den opkaldshistorik, du vil have vist:

• Ubesvarede opkald: Viser de 60 senest ubesvarede opkald.

• Modtagne opkald: Viser opkaldspersonens id for de 60 seneste 
besvarede opkald.

• Placerede opkald: Viser de 60 seneste numre, der er ringet til fra telefonen.

STEP 4 For at ringe til et nummer på listen skal du rulle til et opslag og derefter trykke på 
funktionstasten Opr for at ringe til nummeret. Tryk på funktionstasten Red.opr. for 
at redigere nummeret før opkaldet. Tryk på funktionstasten Annuller for at afslutte.

BEMÆRK Hvis opkaldet kommer fra et eksternt nummer eller et 
langdistancenummer, skal det muligvis redigeres, før du kan ringe 
op til det. Tryk på funktionstasten Red.opr. for at redigere opkaldet. 
Brug funktionstasterne og tastaturet til at redigere nummeret.

Sletning af alle numre på listerne Ubesvarede opkald, 
Modtagne opkald eller Placerede opkald

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til den liste, du vil slette alle numrene fra, og tryk på funktionstasten Ryd for at 
slette alle numre fra listen.

TRIN  4 Tryk på funktionstasten Afslut for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på 
funktionstasten Annuller for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.
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Aktivering af voicemail

Tryk på tasten Meddelelser på telefonen for at aktivere voicemail. 
Telefonadministratoren skal konfigurere telefonen med det korrekte nummer til voicemail 
så der automatisk ringes til voicemail, når der trykkes på tasten Meddelelser.
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Brug af avancerede telefonfunktioner

I dette kapitel beskrives, hvordan du konfigurerer avancerede funktioner på 
IP-telefonen. Det indeholder følgende afsnit:

• Pålogning til telefonen/Extension Mobility (Cisco SPA 303), side 40

• Tilføjelse og brug af hurtigopkald (Cisco SPA 303), side 42

• Overvågning af/adgang til en anden telefon fra din telefon (Cisco SPA 
303), side 44

• Tilpasning af LCD-skærmen (Cisco SPA 303), side 44

• Opdatering af ringetonen, side 46

• Brug af IVR-menuen (Interactive Voice Response Menu) på Cisco SPA 
301, side 46

• Avancerede procedurer for teknisk supportpersonale, side 47

Pålogning til telefonen/Extension Mobility (Cisco SPA 303)

Telefonsystemet indeholder en funktion kaldet Extension Mobility. Med denne 
funktion kan du logge på enhver fysisk telefon og hente dine personlige indstillinger 
og dit telefonnummer til den pågældende telefon. Hvis du f.eks. arbejder eksternt en 
dag, kan du logge på en af firmaets telefoner på netværket og foretage opkald fra og 
modtage opkald til dit telefonnummer og få adgang til din voicemail.
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Sådan logger du på telefonen:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Logon, hvis den findes på telefonen. (Du skal muligvis 
trykke på funktionstasten Mere for at rulle gennem telefonens skærmbilleder for 
at finde denne funktionstast.)

Hvis funktionstasten Logon ikke findes på telefonen:

a. Tryk på tasten Opsætning.

b. Rul til CME-tjenester, og tryk på funktionstasten Vælg.

c. Rul til Extension Mobility, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  2 Indtast dit brugernavn.

TRIN  3 Tryk på tasten Pil ned, og indtast din adgangskode.

TRIN  4 Tryk på funktionstasten Send. Din brugerprofil er indlæst på telefonen 
(f.eks. de konfigurerede hurtigopkaldstaster).

Sådan logger du af telefonen:

TRIN 1 Tryk på funktionstasten Log af, hvis den findes på telefonen. (Du skal muligvis 
trykke på funktionstasten Mere for at rulle gennem telefonens skærmbilleder for 
at finde denne funktionstast.)

Hvis funktionstasten Log af ikke findes på telefonen:

a. Tryk på tasten Opsætning.

b. Rul til CME-tjenester, og tryk på funktionstasten Vælg.

c. Rul til Extension Mobility, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  2 Tryk på funktionstasten Log af.

TRIN  3 Tryk på funktionstasten Afslut.
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Tilføjelse og brug af hurtigopkald (Cisco SPA 303)

Brug telefonens menu til at tilføje personlige numre til hurtigopkald. Hurtigopkald 
tildeles uanvendte linjetaster i den rækkefølge, de vises på hurtigopkaldslisten. 
Hvis du for eksempel opretter tre hurtigopkaldsposter, og du har to uanvendte 
linjetaster, tildeles de første to hurtigopkald de uanvendte linjetaster.

Sådan tilføjes et hurtigopkald:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til CME-tjenester, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Mine tlf.programmer, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Rul til Hurtigopkaldstaster, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  5 Tryk på funktionstasten Tilføj for at tilføje et nyt nummer.

TRIN  6 Brug taltastaturet til at indtaste mærket (navn eller anden identifikation for 
denne hurtigopkaldspost). Tryk på Pil ned for at gå til feltet Nummer. Indtast 
destinationsnummeret.

TRIN  7 Tryk på funktionstasten Send. Det nye opslag vises på listen sammen med det 
tildelte hurtigopkaldsnummer.

TRIN  8 Genstart telefonen ved at afbryde strømmen, eller:

a. Tryk på tasten Opsætning.

b. Rul til Genstart, og tryk på funktionstasten Vælg.

c. Tryk på funktionstasten OK for at bekræfte genstarten.

Efter genstarten vises hurtigopkaldene ud for de linjetaster, som de er tildelt.

Sådan redigeres et hurtigopkaldsopslag:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til CME-tjenester, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Mine tlf.programmer, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Rul til Hurtigopkaldstaster, og tryk på funktionstasten Vælg.



Brug af avancerede telefonfunktioner
Tilføjelse og brug af hurtigopkald (Cisco SPA 303)

Brugervejledning til Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 30X (SPCP) 43

4
 

TRIN  5 Rul til det opslag, der skal ændres.

TRIN  6 Tryk på funktionstasten Ændring for at redigere den valgte post.

TRIN  7 Rediger de ønskede oplysninger, og tryk på funktionstasten Send. 

TRIN  8 Hvis du har foretaget ændringer i de hurtigopkald, der er tildelt 
telefonlinjetasterne, skal du genstarte telefonen ved at afbryde strømmen, eller:

a. Tryk på tasten Opsætning.

b. Rul til Genstart, og tryk på funktionstasten Vælg.

c. Tryk på funktionstasten OK for at bekræfte genstarten.

Efter genstarten vises de ændrede hurtigopkald ud for de linjetaster, som de er tildelt.

Sådan slettes et hurtigopkaldsopslag:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til CME-tjenester, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Mine tlf.programmer, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Rul til Hurtigopkaldstaster, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  5 Rul til det opslag, der skal slettes.

TRIN  6 Tryk på funktionstasten Slet.

Sådan ringer du til et af de konfigurerede hurtigopkaldsnumre:

TRIN 1 Vælg en telefonlinje, som når du normalt begynder et nyt opkald.

TRIN  2 Hvis hurtigopkaldet er tildelt en linjetast, skal du trykke på linjetasten. 

Hvis hurtigopkaldet ikke er tildelt en linjetast, skal du trykke på tallet for 
hurtigopkaldet (f.eks. 3), og derefter trykke på funktionstasten KortNr.

Telefonnummeret ringes op.
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Overvågning af/adgang til en anden telefon fra din telefon 
(Cisco SPA 303)

Telefonadministratoren kan konfigurere telefonen, så du kan overvåge andre 
brugeres telefon fra din telefon. Hvis denne funktion er konfigureret, er nogle af 
linjetasterne på din telefon tildelt visning af status for en anden brugers telefon. 
Hvis din linje 3 f.eks. er konfigureret til at vise Peters telefonlinje, lyser lysdioden 
på din telefon rødt, når hans overvågede linje ringer.

Hvis telefonadministratoren har konfigureret det, kan du trykke på den samme 
linjetast (3) til hurtigopkald til Peters lokalnummer eller besvare et indgående 
opkald til hans lokalnummer.

Tilpasning af LCD-skærmen (Cisco SPA 303)

Du kan tilpasse LCD-skærmen på flere måder.

Ændring af LCD-skærmens kontrast

Sådan indstilles kontrasten på LCD-skærmen:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Indstillinger, og tryk på Markér.

TRIN  3 Rul til Kontrast, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  4 Juster LCD-skærmens kontrast ved hjælp af navigationstasten:

• Hvis du vil mindske kontrasten, skal du trykke på den venstre navigationstast 
eller på funktionstasten Ned.

• Hvis du vil øge kontrasten skal du trykke på den højre navigationstast eller på 
funktionstasten Op.

TRIN  5 Tryk på funktionstasten OK.
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Konfiguration af telefonens pauseskærm

Du kan aktivere telefonens pauseskærm og vælge dens udseende, samt hvor 
længe telefonen skal være uden aktivitet, før pauseskærmen aktiveres. 

Sådan konfigureres pauseskærmen:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Pauseskærmsfunktion, og tryk på Vælg.

TRIN  4 Sådan ændres status for pauseskærmen:

a. Rul til Aktiver pauseskærm, og tryk på funktionstasten Rediger.

b. Tryk på funktionstasten J/N, indtil den ønskede valgmulighed vises: Ja for at 
aktivere en pauseskærm eller Nej for at deaktivere funktionen.

c. Tryk på funktionstasten OK.

d. Tryk på funktionstasten Gem for at gemme ændringerne.

TRIN  5 Sådan angives, hvor lang tid uden aktivering der skal gå, før pauseskærmen aktiveres:

a. Rul til Ventetid for pauseskærm, og tryk på funktionstasten Rediger.

b. Slet det viste klokkeslæt ved at trykke på funktionstasten Ryd.

c. Indtast ventetiden i minutter ved at trykke på tallene på tastaturet. 

d. Tryk på funktionstasten OK.

e. Tryk på funktionstasten Gem for at gemme ændringerne.

Øjeblikkelig aktivering af pauseskærmen

Sådan aktiveres telefonens pauseskærm øjeblikkeligt uden at vente på, at den 
angivne ventetid for pauseskærmen er gået:

BEMÆRK Pauseskærmen skal være slået til for at kunne aktiveres med det samme.

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Pauseskærmsfunktion.

TRIN  3 Tryk på funktionstasten Aktiver.
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Opdatering af ringetonen

Alle telefonens lokalnumre kan have hver sin ringetone. Du kan også oprette dine 
egne ringetoner.

Sådan ændres en ringetone:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Rul til Ringeform, og tryk på Vælg. 

TRIN  4 Brug tasterne Pil op og Pil ned til at vælge den telefonlinje, som du vil ændre 
ringetonen for.

TRIN  5 Rul gennem ringetonerne. Hvis du vil høre en ringetone, skal du trykke på 
funktionstasten Afspil. Hvis du vil vælge en ringetone, skal du trykke på 
funktionstasten Vælg.

BEMÆRK Hvis du vil nulstille linjens ringetone til standardindstillingen, skal du trykke på 
funktionstasten Standard.

TRIN  6 Tryk på Afslut for at lukke skærmbilledet.

Brug af IVR-menuen (Interactive Voice Response Menu) på 
Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 indeholder en IVR-menu. Du kan indtaste valgmuligheder og 
modtage oplysninger om telefonen og dens funktionsmåde.

Sådan får du adgang til IVR-menuen:

TRIN 1 Tryk på tasten * fire gange (****).

Du kan enten trykke på 9 for at få hjælp eller indtaste nummeret på den ønskede 
menufunktion direkte. Hvis du trykker på 9, bliver du guidet gennem en menu med 
almindeligt brugte opgaver. Når du har trykket på 9, skal du indtaste nummeret på 
den indstilling, du vil ændre, og følge stemmeanvisningerne.
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Hvis du vil indtaste en indstilling direkte, skal du indtaste nummeret og trykke på #. 
I følgende tabel vises nogle af de typiske valgmuligheder, du muligvis vil anvende:

Avancerede procedurer for teknisk supportpersonale

Det tekniske supportpersonale kan have brug for at se oplysninger om telefonen 
og dens aktivitet. Følg disse procedurer, hvis du bliver bedt om det af den 
supporttekniker, der hjælper dig. 

Nummer Indstilling

100 Informerer dig, hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
er aktiveret.

110 Angiver telefonens IP-adresse.

120 Angiver telefonens netmaske.

130 Angiver gatewayadressen.

140 Angiver telefonens MAC (hardware)-adresse.

150 Angiver telefonens softwareversion.

160 Angiver den primære DNS-serveradresse.

170 Angiver den HTTP-port, hvor webserveren lytter. Standardindstillingen 
er 80.

220 Angiver metoden til opkaldskontrol (SIP eller SPCP).

73738 Gendanner telefonen til standardfabrikssoftwaren og -indstillingerne. 

Skriv 1 for at bekræfte eller * for at afslutte. Hvis du vælger at nulstille, 
skal du lægge på for at afslutte og starte gendannelsen.

732668 Genstart af telefonen. Skriv #, og læg derefter på for at genstarte telefonen.
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Visning af statusinformation og statistik:

Sådan vises statusinformation og statistik:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN 3 Vælg blandt følgende valgmuligheder:

• Netværkskonfiguration: Benyt denne menu til at få vist oplysninger om 
netværket, herunder WAN-forbindelsen, DHCP-server, IP-adresse, MAC-
adresse, domænenavn, undernetmaske, standardrouter, DNS-servere og TFTP-
server.

• Modelinformation: Benyt denne menu til at få vist oplysninger om telefonen, 
herunder modelnummer, serienummer, softwareversion og 
opkaldsstyringsprotokol.

• Status: Benyt denne menu til at få vist oplysninger om telefonens aktivitet, 
herunder statusmeddelelser, netværksstatistik og opkaldsstatistik.

Reboot, genstart og nulstilling af telefonen

Du kan reboote, genstarte og nulstille telefonen, hvis det er nødvendigt. Det bør 
kun gøres, hvis du bliver bedt om det af telefonadministratoren, da det kan påvirke 
telefonens funktion i en uheldig retning.

Sådan genstartes telefonen og rebootes firmwaren:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Genstart, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på funktionstasten OK for at 
bekræfte eller på funktionstasten Annuller for at lukke meddelelsen uden at 
genstarte telefonen.

Sådan genstartes telefonen:

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Genstart, og tryk på funktionstasten Vælg.
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TRIN  3 Når der vises bekræftelsesmeddelelser, skal du trykke på funktionstasten OK for 
at bekræfte eller på funktionstasten Annuller for at lukke meddelelsen uden at 
genstarte telefonen.

Sådan nulstilles telefonens indstillinger til standardværdierne og genstartes med 
indstillingerne fra dit telefonsystem (Cisco CME):

!
ADVARSEL Hvis du vælger Fabriksnulstilling, nulstilles telefonens indstillinger til 

standardværdierne, og ALLE nuværende indstillinger, inklusive telefonbogen og 
opkaldslogfiler, bliver slettet. Det er også muligt, at dit lokalnummer bliver ændret.

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.

TRIN  2 Rul til Fabriksnulstilling, og tryk på funktionstasten Vælg.

TRIN  3 Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på funktionstasten OK for at 
bekræfte eller på funktionstasten Annuller for at lukke meddelelsen uden at 
nulstille telefonen.
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Yderligere oplysninger

Cisco tilbyder et stort udvalg af ressourcer for at hjælpe dig og din kunde med at 
få fuldt udbytte af Cisco Small Business SPA 300 Series IP Phones.

Support

Supportgruppe til Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business, 
support og ressourcer

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Kontaktpersoner for 
telefonsupport

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

Cisco Small Business, 
firmwaredownloads

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Vælg et link for at downloade firmware til Cisco 
Small Business-produkter. Der kræves ikke logon.

Downloads til alle andre Cisco Small Business-
produkter, herunder Network Storage Systems, 
findes i downloadområdet på Cisco.com på 
www.cisco.com/go/software (registrering/logon 
påkrævet).

Produktdokumentation

Cisco SPA 300 Series IP-
telefoner

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Cisco Small Business 
Communications Systems

www.cisco.com/go/sbcsresources

Cisco Unified 
Communications 500 
Series 

www.cisco.com/go/uc500resources
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Cisco Small Business

Ciscos centrale websted 
for partnere for små 
virksomheder 
(partnerlogon påkrævet)

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

Startside for Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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