
Cisco Small Business

Cisco Unified Communications Manager Express för 
IP-telefonmodeller 30X

ANVÄNDAR-
HANDBOK



© 2010 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. 

 

Juni 2010

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista med Ciscos varumärken finns 
på www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varumärken tillhör sina respektive ägare. Användningen av ordet "partner" avser inte en partnerrelation mellan 
Cisco och något annat företag. (1005R)

http://www.cisco.com/go/trademarks


 Innehåll
Kapitel 1: Komma igång 4

Om det här dokumentet 4

Översikt över Cisco Small Business IP-telefoner 6

Skötsel av telefonen 7

Lära känna Cisco SPA 301 7

Lära känna Cisco SPA 303 9

Funktionsknappar 11

Använda kortkommandon 12

Kapitel 2: Installera din telefon 13

Innan du börjar 13

Installera din Cisco SPA 301 IP-telefon 14

Ansluta luren 14

Koppla in strömmen 14

Ansluta Cisco SPA 301 till nätverket 15

Installera din Cisco SPA 303 IP-telefon 16

Ansluta luren 16

Koppla in strömmen 17

Ansluta Cisco SPA 303 till nätverket 17

(Valfritt) Installera Cisco SPA 303 ställ 18

(Valfritt) Ansluta en dator till Cisco SPA 303 18

(Valfritt) Ansluta trådade och trådlösa headset 18

(Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen 20

Vända på lurupphängningsfliken 25

Kontrollera att telefonen startar 26

Uppgradera telefonens inbyggda programvara 27

Kapitel 3: Använda grundläggande telefonfunktioner 28

Använda telefonen och dess tillbehör (Cisco SPA 303) 29

Använda högtalartelefonen 29

Använda ett headset med din IP-telefon 29
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 1



 Innehåll
Växla mellan luren/headsetet/högtalartelefonen under pågående samtal 29

Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet 29

Ställa in samtalsvolymen 29

Justera ringsignalens volym 30

Använda sekretess (Cisco SPA 303) 30

Ringa eller svara på ett samtal 30

Parkera och återuppta samtal 31

Använda sekretess (Cisco SPA 303) 32

Ignorera ett inkommande samtal när du talar i telefon 32

Avsluta ett samtal 32

Överflyttning av samtal (Cisco SPA 303) 32

Utföra en meddelad koppling 33

Återuppringning av ett nummer 33

Visa och ringa upp missade samtal (Cisco SPA 303) 34

Vidarekoppla alla samtal till ett annat nummer (Cisco SPA 303) 34

Vidarekoppla alla samtal 34

Ställa in Stör ej (Cisco SPA 303) 35

Svara på ett samtal på en annan anknytning (Cisco SPA 303) 35

Använda återuppringning 36

Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter 36

Använda den lokala katalogen (Cisco SPA 303) 37

Använda listorna över samtalshistorik (Cisco SPA 303) 38

Ta bort alla nummer från listorna Misade samtal, Mottagna samtal 
eller Ringda samtal. 38

Komma åt röstbrevlådan 39

Kapitel 4: Använda avancerade telefonfunktioner 40

Logga in på din telefon/Extension Mobility (Cisco SPA 303) 40

Lägga till och använda kortnummer (Cisco SPA 303) 42

Övervaka/nå en annan telefon från din telefon (Cisco SPA 303) 44
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 2



 Innehåll
Anpassa LCD-skärmen (Cisco SPA 303) 44

Ändra kontrasten på LCD-skärmen 44

Konfigurera telefonens skärmsläckare 45

Aktivera skärmsläckaren med en gång 46

Uppdatera din ringsignal 46

Använda IVR-menyn (Interactive Voice Response) i Cisco SPA 301 47

Avancerade procedurer för teknisk supportpersonal 48

Visa statusinformation och statistik 48

Boota om, starta om och återställa en telefon 48

Bilaga A: Nästa steg 50
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 3



1
 

Komma igång

I det här kapitlet ger vi en översikt över det här dokumentet och grundläggande 
information om din Cisco Small Business IP-telefon.

• Om det här dokumentet, sidan 4

• Översikt över Cisco Small Business IP-telefoner, sidan 6

• Lära känna Cisco SPA 301, sidan 7

Om det här dokumentet 

Den här handboken beskriver de begrepp och uppgifter du behöver kunna för att 
använda och konfigurera din Cisco Small Business IP-telefon.

OBS! Funktionerna i Cisco Small Business IP-telefoner varierar beroende på vilken typ av 
samtalstyrningssystem som används och vilka funktioner din telefonadministratör 
har aktiverat. Det här dokumentet beskriver hur du använder Cisco Small Business 
IP-telefoner med ett SPCP-telefonsystem, som t.ex. Cisco Unified 
Communications 500 Series. Om du använder din Cisco Small Business IP-telefon 
med ett Cisco SPA 9000-röstsystem eller ett BroadSoft- eller Asterisk-system ska 
du läsa Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP).
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Disposition
Följande tabell ger en överblick över innehållet i varje kapitel i det här dokumentet.

Rubrik Beskrivning

Kapitel 1 Komma igång I det här kapitlet ger vi en 
översikt över det här 
dokumentet och 
grundläggande information 
om din Cisco Small Business 
IP-telefon.

Kapitel 2 Installera din telefon I det här kapitlet ger vi en 
översikt över det här 
dokumentet och 
grundläggande information 
om din Cisco Small Business 
IP-telefon.

Kapitel 3 Använda grundläggande 
telefonfunktioner

Det här kapitlet innehåller 
instruktioner för hur du 
använder din telefons 
grundläggande funktioner. 
Det innehåller följande 
avsnitt:

Kapitel 4 Använda avancerade 
telefonfunktioner

I det här kapitlet beskriver vi 
hur du konfigurerar 
avancerade funktioner på din 
IP-telefon.

Bilaga A Nästa steg Cisco tillhandahåller ett brett 
utbud med resurser som 
hjälper dig att utnyttja alla 
fördelar med Cisco SPA 30X-
telefoner. Den här bilagan 
innehåller länkar till många av 
de här resurserna.
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Översikt över Cisco Small Business IP-telefoner

Cisco Small Business IP-telefoner är en serie funktionsrika VoIP-telefoner (Voice 
over Internet Protocol) med vilka du kan ringa telefonsamtal via ett IP-nätverk. 
Telefonerna har traditionella funktioner, som vidarekoppling, återuppringning, 
kortnummer, samtalskoppling, konferenssamtal och åtkomst till röstbrevlåda. Du 
kan ringa eller ta emot samtal med lur, headset eller högtalare. 

IP-telefoner har också speciella funktioner som du inte hittar i traditionella 
telefoner. Cisco Small Business IP-telefoner är utrustade med Ethernet-portar, d.v.s. 
portar med vilka de kan anslutas till ett datornätverk. De är också utrustade med 
ytterligare Ethernet-portar med vilka du kan ansluta en dator till nätverket via IP-
telefonen. I motsats till traditionella telefoner kräver Cisco Small Business IP-
telefoner en separat strömkälla. En nätadapter medföljer telefonen.

Som tidigare nämndes i avsnitt “Om det här dokumentet” på sidan 4, täcker det 
här dokumentet Cisco Small Business IP-telefoner när de används som en del i ett 
system som t.ex. Cisco Smart Business Communications System (SBCS). I detta 
system hanteras telefonnätverket av utrustning som t.ex. Cisco Unified 
Communications 500 Series. Cisco Unified Communications 500 Series använder 
ett protokoll som kallas Smart Phone Control Protocol (SPCP) för att hantera 
samtals-, data- och videotrafik.

Installation av telefonnätverket, inklusive avancerad telefonkonfiguration utförs 
med programmet Cisco Configuration Assistant (CCA). Programmet finns på 
Cisco.com. En lista med dokument för användning av CCA finns i Bilaga A, ”Nästa 
steg.”

Följande tabell visar vilka Cisco Small Business IP-telefoner som beskrivs i det här 
dokumentet och deras respektive funktioner:

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Skärm Ingen 128 X 64 monokrom LCD

Linjer 1 3

Funktionsknappar Ingen 4 dynamiska

Navigeringsknapp Ingen Fyrvägsknapp för 
navigering
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 6
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Skötsel av telefonen

Cisco Small Business IP-telefoner är elektroniska apparater som du inte bör 
utsätta för extrem värme, solsken, kyla eller fukt. Använd lätt fuktat hushållspapper 
eller en tygtrasa för att göra rent telefonen. Du får inte spreja eller hälla 
rengöringsvätska direkt på utrustningen.

Lära känna Cisco SPA 301
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 7
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Nr Telefonfunktion Beskrivning
1 Lur Lyft på den när du vill ringa eller svara på ett samtal.
2 Meddelande 

väntar/
statusindikator

Lysdiodens färg indikerar telefon- eller 
meddelandestatus:

• Rött (fast) – Du har ett nytt röstmeddelande. 

• Rött (snabbt blinkande) – Du har ett inkommande 
samtal.

• Rött (sakta blinkande) – Du har ett parkerat 
samtal.

• Rött (två snabba blinkningar efter varandra) – 
Telefonen har tillfälligt förlorat Ethernet-
anslutningen.

• Orange (snabbt blinkande) – Telefonens inbyggda 
programvara uppgraderas.

• Orange (sakta blinkande) – Telefonen hämtar 
inbyggd programvara.

• Orange (två snabba blinkningar efter varandra) – 
Telefonen har förlorat Ethernet-anslutningen. När 
telefonen ansluter igen startar den om.

• Grönt (fast) – Du har ett aktivt samtal i telefonen 
(luren är av).

3 Ringsignalknapp Tryck i läge På för att slå på ringsignalen. Tryck i läge Av 
för att slå av ringsignalen.

4 Meddelandeknap
p

Tryck på meddelandeknappen om du vill öppna 
röstbrevlådan (måste ställas in av telefonsystemets 
administratör).

5 Flash-knapp Tryck för att parkera ett samtal och öppna en annan linje.
6 Återuppringningsk

napp
Tryck för att slå senast slagna nummer.

7 Volymknapp Tryck flera gånger för att öka volymen i luren (när luren 
inte ligger på telefonen) eller ringsignalens volym (när 
luren ligger på telefonen).

8 Knappsats Med knappsatsen slår du telefonnummer.
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 8
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Lära känna Cisco SPA 303

Nr Telefonfunktion Beskrivning

1 Lur Lyft på den när du vill ringa eller svara på ett 
samtal.

2 Meddelande 
väntar-indikator

Lyser röd om du har ett nytt röstmeddelande 
som väntar. Blinkar rött vid inkommande 
samtal samt när telefonens inbyggda 
programvara håller på att uppdateras.

3 LCD-skärm Visar datum och tid, telefonstationens namn, 
anknytningar och funktionsknapparnas 
alternativ. 
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4 Linjeknappar Visar telefonlinjens status.

• Av (släckt): Linjen är ledig.

• Grönt: Linjen är aktiv eller används.

• Grönt (blinkande): Ett inkommande 
samtal.

• Rött (blinkande): Ett samtal har 
parkerats på linjen.

Linjeknapparnas färger beror på ditt 
telefonsystem och kan variera. 

De här knapparna kan också programmeras 
av telefonadministratör med funktioner som 
kortnummer, besvara samtal på en annan 
anknytning eller för att övervaka en annan 
anknytning.

5 Funktionsknappar Tryck på en funktionsknapp om du vill utföra 
den åtgärd som visas på LCD-skärmen 
ovanför knappen. Funktionsknapparna 
varierar beroende på telefonsystemet. Se 
Funktionsknappar, sidan 11.

6 Navigeringsknapp Tryck på motsvarande pil om du vill bläddra 
åt vänster, höger, upp eller ned bland 
alternativen på LCD-skärmen. 

7 Meddelandeknap
p

Tryck på meddelandeknappen om du vill 
öppna röstbrevlådan (måste ställas in av 
telefonsystemets administratör).

8 Parkeringsknapp Tryck på parkeringsknappen om du vill 
parkera ett samtal. 

9 Inställningsknapp Tryck på inställningsknappen om du vill 
öppna en meny där du kan konfigurera 
funktioner och inställningar (till exempel 
telefonbok och kortnummer), visa 
samtalshistoriken och konfigurera funktioner 
(som vidarekoppling).

10 Sekretessknapp Tryck på sekretessknappen om du vill stänga 
av eller slå på telefonens mikrofon. När 
mikrofonen är avstängd lyser knappen rött. 
Om sekretessknappen blinkar betyder det att 
telefonen inte kan ansluta till nätverket.

Nr Telefonfunktion Beskrivning
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Funktionsknappar

De funktionsknappar som visas på telefonens skärm varierar med telefonmodell 
och telefonsystemets konfiguration. Tryck på tangenterna högerpil eller vänster pil 
på navigeringsknappen för att visa ytterligare funktionsknappar. 

Nedanstående lista visar några av de funktionsknappar som kan vara tillgängliga 
på din telefon. Samtliga dessa funktionsknappar finns kanske inte på din telefon 
och din telefon kan ha andra knappar som inte finns på den här listan. Din 
telefonadministratör kan ha skapat anpassade funktionsknappar på din telefon, 
som till exempel ringer upp ett nummer på företaget eller startar ett 
specialprogram på din telefon. Kontakta din telefonadministratör om du vill ha mer 
information.

11 Headsetknapp Tryck på headsetknappen om du vill slå på 
eller stänga av headsetet. När headsetet är 
på lyser knappen grönt.

12 Volymknapp Tryck på + eller - om du vill öka respektive 
sänka volymen i luren, i headsetet eller 
högtalaren (när luren inte ligger på telefonen), 
eller ringsignalens volym (när luren ligger på 
telefonen).

13 Högtalarknapp Tryck på högtalarknappen om du vill slå på 
eller stänga av högtalaren. När högtalaren är 
på lyser knappen grönt.

14 Knappsats Med knappsatsen kan du slå telefonnummer, 
skriva bokstäver och välja menyobjekt.

Knapp Funktion

CallBac. Tryck för att få ett ljud- och bildmeddelande på din telefon när en 
upptagen eller en ej anträffbar part blir anträffbar

CFwdAll Vidarekopplar alla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Ändra Öppnar en post så att du kan redigera siffror eller bokstäver.

Confrn Startar ett konferenssamtal.

Ring Slår ett nummer.

StEj Stör ej, förhindrar att inkommande samtal ringer i telefonen.

Nr Telefonfunktion Beskrivning
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Använda kortkommandon

När du använder telefonens menyer kan du använda knappsatsen för att välja det 
nummer som visas bredvid ett meny- eller undermenyalternativ på LCD-skärmen. 

För att till exempel ändra ringsignalens inställningar, tryck på inställningsknappen, 
tryck sedan på 3 för Inställningar och på 2 för Ringsignal.

OBS! Menyerna och alternativen varierar beroende på telefonmodell.

Redig Väljer en post att ändra.

GSvar Gör att du kan svara på ett samtal som ringer på en anknytning genom 
att se numret på den anknytning som det ringer hos.

Inlogg/
Utlogg

Logga in på och ut ur telefonsystemet för att använda funktionen 
Extension Mobility. Med den här funktionen kan du logga in på vilken 
fysisk telefon som helst för att hämta dina personliga inställningar och 
telefonkatalogsnumret till den telefonen.

Svara Gör att du kan svara på ett samtal som ringer på en annan anknytning 
genom att ange anknytningsnumret. 

Ring om Visar en lista över nyligen uppringda nummer.

Återta Återupptar ett parkerat samtal.

OK Sparar ändringar eller bekräftar en åtgärd som ett svar på en begäran 
på skärmen.

Välj Väljer det markerade objektet på LCD-skärmen.

Överflytt Kopplar ett samtal.

j/n Öppnar en undermeny när du trycker på den. Växlar sedan mellan Ja 
och Nej för att aktivera eller inaktivera ett alternativ.

Knapp Funktion
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 12
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Installera din telefon 

Det här kapitlet beskriver hur du installerar din Cisco Small Business IP-telefon och 
ansluter den till nätverket. Det innehåller följande avsnitt:

• Innan du börjar, sidan 13

• Installera din Cisco SPA 301 IP-telefon, sidan 14

• Installera din Cisco SPA 303 IP-telefon, sidan 16

• (Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen, sidan 20

• Kontrollera att telefonen startar, sidan 26

• Uppgradera telefonens inbyggda programvara, sidan 27

Innan du börjar

Innan du installerar och ansluter din telefon ska du kontrollera med 
telefonadministratören (om tillämpligt) att nätverket är förberett för telefonen, läsa 
all säkerhetsinformation samt kontrollera att du har alla telefonens delar och 
dokumentation till hands.
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 13
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Installera din Cisco SPA 301 IP-telefon

Bild 1 Cisco SPA 301 ström- och luranslutning

Ansluta luren

STEG 1 Vänd på telefonen så att du ser portarna på baksidan.

STEG  2 Koppla den långa änden av telefonsladden till lurporten på telefonen som är 
markerad med en telefonsymbol (märkt med 2 i Bild 1).

STEG  3 Koppla andra änden av telefonsladden till porten längst ned på luren (ej i bild).

Koppla in strömmen

Anslut ena ändan av nätkabeln i ett nätuttag och den andra ändan i strömuttaget 
på telefonen (märkt med 1 i Bild 1).

OBS! Använd tillbehöret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter för 
strömförsörjning över Ethernet-anslutningen. Se dokumentationen till POES5 på 
Cisco.com för ytterligare information.
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 14
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Ansluta Cisco SPA 301 till nätverket

Bild 2 Cisco SPA 301 Ethernet-anslutning

Om du använder en Ethernet-anslutning:

STEG 1 Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till den nätverksport på telefonen som är 
märkt med WAN (märkt med 3 i Bild 2).

STEG  2 Koppla den andra änden av Ethernet-kabeln till lämpligt uttag för nätverket, t.ex. en 
nätverksswitch. 

(Valfritt) Ansluta Cisco SPA 301 till det trådlösa nätverket

Du kan använda en Cisco WBP54G Wireless-G Bridge för telefonadaptrar om du 
vill ansluta din IP-telefon till ett trådlöst G-nätverk i stället för ett kabelanslutet 
lokalt nätverk. Så här ansluter du din telefon till Cisco WBP54G:

STEG 1 Konfigurera din Cisco WBP54G med hjälp av installationsguiden. Se 
instruktionerna i Wireless-G Bridge for Phone Adapters Quick Installation Guide, 
som du hittar på cisco.com. Bilaga A, ”Nästa steg,” innehåller en lista över 
dokument och platser.

STEG  2 Under installationen ska du koppla Ethernet-nätverkskabeln från WBP54G till 
baksidan på IP-telefonens bas, i uttaget markerat med WAN.

STEG  3 Koppla strömkabeln för WBP54G till strömporten på IP-telefonens bas. 

STEG  4 Koppla IP-telefonens strömadapter till strömporten på WBP54G.
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 15
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STEG  5 Anslut den andra änden av IP-telefonens nätadapter till ett eluttag.

Installera din Cisco SPA 303 IP-telefon

Bild 3 Cisco SPA 303 telefonanslutningar

Ansluta luren

STEG 1 Vänd på telefonen så att du ser portarna på baksidan.

STEG  2 Koppla den långa änden av telefonsladden till lurporten på telefonen. Porten är 
markerad med en telefonsymbol (märkt med 5 i Bild 3).

STEG  3 (Valfritt) Dra telefonsladden genom sladdhållaren (märkt med 4 i Bild 3).

STEG  4 Koppla andra änden av telefonsladden till porten längst ned på luren (ej i bild).
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 16
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Koppla in strömmen

Anslut ena änden av nätkabeln i ett nätuttag och den andra ändan i strömuttaget 
på telefonen (märkt med 6 i Bild 3).

OBS! Använd tillbehöret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter för 
strömförsörjning över Ethernet-anslutningen. Se dokumentationen till POES5 på 
Cisco.com för ytterligare information.

Ansluta Cisco SPA 303 till nätverket

STEG 1 Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till den nätverksport på telefonen som är 
märkt med SW (märkt med 3 i Bild 3).

STEG  2 Koppla den andra änden av Ethernet-kabeln till lämpligt uttag för nätverket, t.ex. en 
nätverksswitch. 

(Valfritt) Ansluta Cisco SPA 303 till det trådlösa nätverket

Du kan använda en Cisco WBP54G Wireless-G Bridge för telefonadaptrar om du 
vill ansluta din IP-telefon till ett trådlöst G-nätverk i stället för ett kabelanslutet 
lokalt nätverk. 

OBS! Cisco rekommenderar inte att du ansluter en dator till telefonen om du använder en 
trådlös anslutning.

Så här ansluter du din telefon till Cisco WBP54G:

STEG 1 Konfigurera din Cisco WBP54G med hjälp av installationsguiden. Se 
instruktionerna i Wireless-G Bridge for Phone Adapters Quick Installation Guide, 
som du hittar på cisco.com. Bilaga A, “Nästa steg,” innehåller en lista över 
dokument och platser.

STEG  2 Under installationen ska du koppla Ethernet-nätverkskabeln från WBP54G till 
baksidan på IP-telefonens bas, i uttaget markerat med SW.

STEG  3 Koppla strömkabeln för WBP54G till strömporten på IP-telefonens bas. 

STEG  4 Koppla IP-telefonens strömadapter till strömporten på WBP54G.

STEG  5 Anslut den andra änden av IP-telefonens nätadapter till ett eluttag.
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(Valfritt) Installera Cisco SPA 303 ställ

OBS! Sätt inte på skrivbordsstället om du vill montera telefonen på väggen. 

STEG 1 Montera telefonstället genom att rikta in flikarna på stället med spåren i telefonen. 

STEG  2 För in de nedre flikarna i de nedre spåren på telefonen (märkta med 1 i Bild 3) och 
tryck sedan ihop telefonen lätt mot stället. De övre spåren på stället bör enkelt 
glida in i motsvarande spår i telefonen. Använd inte våld.

(Valfritt) Ansluta en dator till Cisco SPA 303

Så här ansluter du en dator till din telefon (valfritt):

OBS! Cisco rekommenderar inte att du ansluter en dator till telefonen om du använder en 
trådlös anslutning.

STEG 1 Om du vill ansluta en dator till nätverket ansluter du ena änden av ytterligare en 
Ethernet-kabel (medföljer ej) till PC-porten på telefonens baksida (märkt med 2 i 
Bild 3.) 

STEG  2 Anslut andra änden av Ethernet-kabeln till datorns nätverksport. 

(Valfritt) Ansluta trådade och trådlösa headset

Cisco SPA 303 stöder headset från olika tillverkare. Kontakta din återförsäljare om 
du vill ha en lista över de senaste modeller som stöds. Du kan hitta ytterligare 
information på tillverkarnas webbplatser:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Varje märke och typ av headset kan kräva olika anslutningssteg. Mer information 
finns i respektive headsets dokumentation. 
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I allmänhet ansluter du ett headset på följande sätt: Anslut 2,5 mm-kontakten från 
headsetet till headsetporten på IP-telefonens högra sida, enligt anvisningen 
i följande bild:

Headset-uttag
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(Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen 

Om du vill montera telefonen på väggen måste du köpa ett MB100-
väggmonteringsfäste. 

Bild 4 MB100-väggmonteringsfäste
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STEG 1 Du fäster monteringsfästet genom att rikta in de två dubbarna på fästet med hålen 
i telefonens bas.

STEG  2 Placera fästet så att telefonens Ethernet- och lurportar blir lättåtkomliga efter 
installationen.

STEG  3 Tryck fästet på telefonens bas. För fästet uppåt tills det glider in och låser på plats.
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STEG  4 (Valfritt) Om en WiFi- eller PoE-dongel har installerats ska du placera den i facket.
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Anslut Ethernet- och strömkablarna.
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STEG  5 Häng telefonen på skruvar som du har monterat på väggen.
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Vända på lurupphängningsfliken

Om du ska montera telefonen på en lodrät yta måste du vända på 
lurupphängningsfliken på telefonen så att luren inte ramlar av telefonen när du 
lägger på den. 

Bild 5 Lurupphängningsflik (standardposition)

STEG 1 Sätt in ett mynt eller liknande i spåret. 

STEG  2 Vrid fliken ett halvt varv. (Se Bild 6.) Fliken kommer nu att haka in i spåret på luren 
när du lägger på luren. 
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Bild 6 Lurupphängningsflik (omvänd)

Kontrollera att telefonen startar

När telefonen har kopplats till nätverket och strömkällan utförs en startsekvens. 
Under den här sekvensen kommer telefoner med skärmar att visa Cisco-
logotypen och ett meddelande om att nätverket initieras. Samtliga lampor på 
telefonen kommer att blinka. 

När telefonen har anslutits till nätverket och fått en grundläggande konfiguration 
kommer anknytningsnumret att visas på displayskärmen (på modeller utrustade 
med skärm) och telefonen får en kopplingston.

På modeller utrustade med skärmar ska telefonens standardmeny visas. Datum, 
namn och nummer för telefonen visas på LCD-skärmens övre rad. Längst ned på 
LCD-skärmen visas funktionsknapparna ovanför respektive knapp.

På modeller utan skärm, som t.ex. Cisco SPA 301G, hörs en kopplingston när du 
lyfter luren eller trycker på högtalarknappen.
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Om telefonen inte startar ska du kontrollera installationen och anslutningarna. Om 
de är rätt utförda ska du pröva att koppla ur telefonen och sedan ansluta den igen. 
Om fortfarande ingenting visas ska du kontakta telefonadministratören eller din 
leverantör av Internettelefonitjänster (ITSP).

Uppgradera telefonens inbyggda programvara

Uppgradering av  inbyggd programvara utförs med Cisco Configuration Assistant. 
Utförliga uppgraderingsanvisningar finns i  Cisco Configuration Assistant Smart 
Business Communications System Administrator Guide för din programversion. Se 
avsnittet Hantering av inläsning till telefonen i kapitlet Underhåll.

Uppgradera:

STEG 1 Hämta telefonens programvara till datorn som kör programmet Cisco 
Configuration Assistant.

STEG  2 Starta Cisco Configuration Assistant (CCA) och anslut till kundwebbplatsen eller 
till enheten UC 500.

STEG  3 Välj Hem > Topologi för att öppna Topologivy om denna inte redan är öppen.

STEG  4 Sök efter filen med telefonens inbyggda programvara som du hämtade från 
Cisco.com (till exempel: spa30X-7-4-4.bin) på datorn som kör CCA.

STEG  5 Använd musen i Topologivy för att dra filen från datorn och släppa den på ikonen 
UC 500.

Om CCA godkänner filen som en giltig inläsningsfil visas ett popup-fönster och du 
ombeds att skicka filen.

STEG  6 Klicka på Skicka. Dialogrutan visar uppgraderingsprocessen.

STEG  7 Högerklicka på telefonikonen i CCA topologivy och starta om telefonen.
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Använda grundläggande telefonfunktioner

Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du använder din telefons 
grundläggande funktioner. Det innehåller följande avsnitt:

• Använda telefonen och dess tillbehör (Cisco SPA 303), sidan 29

• Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet, sidan 29

• Ringa eller svara på ett samtal, sidan 30

• Parkera och återuppta samtal, sidan 31

• Använda sekretess (Cisco SPA 303), sidan 32

• Avsluta ett samtal, sidan 32

• Överflyttning av samtal (Cisco SPA 303), sidan 32

• Återuppringning av ett nummer, sidan 33

• Visa och ringa upp missade samtal (Cisco SPA 303), sidan 34

• Vidarekoppla alla samtal till ett annat nummer (Cisco SPA 303), 
sidan 34

• Ställa in Stör ej (Cisco SPA 303), sidan 35

• Svara på ett samtal på en annan anknytning (Cisco SPA 303), sidan 35

• avsnittet “Använda återuppringning” på sidan 36

• Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter, sidan 36

• Använda den lokala katalogen (Cisco SPA 303), sidan 37

• Använda listorna över samtalshistorik (Cisco SPA 303), sidan 38

• Komma åt röstbrevlådan, sidan 39
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Använda telefonen och dess tillbehör (Cisco SPA 303)

Använda högtalartelefonen 

När du vill använda högtalartelefonen trycker du på högtalarknappen (luren kan 
ligga på eller vara av).

Använda ett headset med din IP-telefon 

Installera headsetet enligt anvisningarna i avsnittet “(Valfritt) Ansluta trådade 
och trådlösa headset” på sidan 18.

OBS! Vilka steg du måste följa för att använda ditt headset med IP-telefonen kan variera. 
Mer information finns i ditt headsets användardokumentation.

Om du använder ett kabelanslutet headset trycker du på headset-knappen på din 
telefon och slår sedan numret om du ska ringa ett samtal, eller trycker på 
headsetknappen för att svara på ett inkommande samtal.

Växla mellan luren/headsetet/högtalartelefonen under 
pågående samtal

Valfri ljudenhet kan användas under ett samtal. Du kan bara använda en enhet åt 
gången. 

Luren kan ligga på när du använder högtalartelefonen eller headsetfunktionen. Om 
du vill växla från luren till högtalartelefonen ska du kontrollera att 
högtalartelefonens eller headsetets lampa lyser innan du lägger på luren. 

Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet

Ställa in samtalsvolymen

Cisco SPA 301

När headsetet inte ligger på telefonen, trycker du på Vol -knappen flera gånger för 
att öka volymen. När volymen når maximum minskar nästa knapptryckning 
volymen till minimum.
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Cisco SPA 303

Om du vill justera ljudvolymen i luren eller högtalaren lyfter du på luren eller trycker 
på högtalarknappen. Tryck på + på volymknappen om du vill öka volymen eller på 
- om du vill sänka den. Tryck på OK.

Justera ringsignalens volym

Cisco SPA 301

Ändra ringsignalens volym genom att trycka på Vol-knappen när luren ligger på 
telefonen. När volymen når maximum minskar nästa knapptryckning volymen till 
minimum.

Cisco SPA 303

Om du vill justera ringsignalens volym trycker du på volymknappen medan luren 
ligger på telefonen och högtalarknappen är av. Tryck på OK.

Använda sekretess (Cisco SPA 303)

Om du vill stänga av ljudet i telefonens mikrofon, högtalartelefonens mikrofon eller 
headsetets mikrofon trycker du på telefonens sekretessknapp. Knappen lyser då 
rött. Du sätter på mikrofonen igen genom att trycka en gång till på 
sekretessknappen.

Ringa eller svara på ett samtal

OBS! Du kan behöva slå ett nummer eller en nummerserie för att nå en extern linje. Fråga 
din telefonadministratör.

Grundläggande tillvägagångssätt för att ringa eller svara på ett samtal:

• Lyft på luren.

• Tryck på högtalarknappen (Cisco SPA 303).

• Tryck på headsetknappen (Cisco SPA 303).

• Tryck på funktionsknappen Svara (Cisco SPA 303).
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• Tryck på en konfigurerad linjeknapp (ringa ett samtal) eller på en blinkande 
grön linjeknapp (svara på ett samtal) – Cisco SPA 303.

Ringa utan att slå ett nummer (Cisco SPA 303):

• Tryck på funktioinsknappen Ring om för att slå det senast slagna nummer.

• Om du har konfigurerat kortnummer slår du den önskade kortnummerskoden 
och trycker sedan på funktionsknappen Kortnummer.

• Om du vill svara på ett samtal som ringer på en annan telefon i systemet trycker 
du på funktionsknappen Svara. Slå sedan anknytningsnumret till den telefon 
som det ringer på.

OBS! Du kan också ringa ett samtal genom att välja ett nummer i en katalog eller 
samtalshistoriken. Se Använda den lokala katalogen (Cisco SPA 303), sidan 37 
och Använda listorna över samtalshistorik (Cisco SPA 303), sidan 38.

Parkera och återuppta samtal

Parkera ett samtal genom att trycka på Flash-knappen (Cisco SPA 301) eller Håll-
knappen (Cisco SPA 303). Uppringaren hör en serie med korta och snabba toner 
eller musik som indikerar att samtalet är parkerat.

Återuppta samtalet genom att trycka på Flash-knappen (Cisco SPA 301) eller på 
den blinkande röda linjeknappen för samtalet (Cisco SPA 303). Om du har flera 
samtal parkeras alla samtal utom det aktiva (Cisco SPA 303).

Om du talar i telefon och får ett inkommande samtal:

Cisco SPA 301

Tryck på Flash-knappen. Återuppta det första samtalet genom att trycka på Flash-
knappen igen.

Cisco SPA 303

Gör något av följande:

• Tryck på funktionsknappen Svara.

• Tryck på knappen Håll för att parkera samtalet och tryck på den blinkande 
gröna linjeknappen för att svara på det inkommande samtalet. 

Återuppta det första samtalet genom att välja navigeringsknappen upp eller ned 
och tryck på funktionsknappen Återta.
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Använda sekretess (Cisco SPA 303)

När du trycker på sekretessknappen kan du höra de övriga deltagarna i ett samtal, 
men de kan inte höra dig. Du kan använda den här funktionen med luren, 
högtalartelefonen eller ett headset.

• Du kan stänga av mikrofonen genom att trycka på sekretessknappen. LED-
lampan lyser.

• Du kan slå på mikrofonen igen genom att trycka på den upplysta 
sekretessknappen.

Ignorera ett inkommande samtal när du talar i telefon

Avsluta ett samtal

Så här avslutar du ett samtal:

• Tryck på knappen Avsl samt (Cisco SPA 303).

• Om du använder luren lägger du på.

• Om du använder högtalartelefonen trycker du på högtalarknappen (Cisco SPA 
303).

• Om du använder headset kan du antingen trycka på headsetknappen med 
sladd) eller lägga på luren (trådlöst) – Cisco SPA 303.

Överflyttning av samtal (Cisco SPA 303)

Du kan koppla två typer av samtal:

• Meddelad – Du ringer upp den person vars samtal du ska koppla och pratar 
med denne innan du kopplar samtalet.

• Obevakad – Du kopplar samtalet utan att prata med den andra parten som 
du ska koppla samtalet till.
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Utföra en meddelad koppling

STEG 1 Under ett aktivt samtal trycker du på övfly. Samtalet parkeras och en ny linje 
öppnas så att du kan ringa numret.

STEG  2 Slå numret som du vill koppla samtalet till.

STEG  3 Gör något av följande:

• Om du vill koppla samtalet utan att vänta på att den andra parten först ska 
svara trycker du på övfly när samtalet kommer fram. Lägg sedan på. (Om du 
lägger på innan det andra samtalet ringer misslyckas överflyttningen och 
det första samtalet kopplas ned.) Om du ringer fel, tryck på 
funktionsknappen Avsl samt, sedan på funktionsknappen Återta för att 
återgå till det ursprungliga samtalet.

• När du har pratat privat med den andra parten kan du när som helst trycka 
på funktionsknappen övfly.

Återuppringning av ett nummer

Cisco SPA 301

Tryck på knappen Återuppringning för att ringa det senast slagna numret.

Cisco SPA 301

Tryck på knappen Ring om för att slå det senast slagna numret. 

Återuppringning av ett nyligen slaget nummer.

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Ringda samtal och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Välj vilket samtal du vill ringa upp och tryck på funktionsknappen ring.

OBS! Om samtalet kom från ett annat riktnummer kan du behöva redigera numret innan 
du ringer upp igen. Tryck på funktionsknappen RedUppr om du vill redigera numret 
med funktionsknapparna och knappsatsen.
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Visa och ringa upp missade samtal (Cisco SPA 303)

På IP-telefonens LCD-skärm visas om du har missat ett samtal. 

Så här ringer du upp numret för ett missat samtal:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Missade samtal och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Välj vilket samtal du vill ringa upp och tryck på funktionsknappen ring.

OBS! Om samtalet kom från ett annat riktnummer kan du behöva redigera numret innan 
du ringer upp igen. Tryck på funktionsknappen RedUppr om du vill redigera numret 
med funktionsknapparna och knappsatsen.

Vidarekoppla alla samtal till ett annat nummer (Cisco SPA 303)

Om du kommer att vara borta från din telefon kan du vidarekoppla alla samtal till en 
annan IP-telefon i telefonsystemet. Om telefonadministratören har tillåtit det kan du 
vidarekoppla samtal till ett externt nummer, t.ex. din hemtelefon eller din 
mobiltelefon. Kontrollera att du tagit med eventuellt nummer till den externa linjen.

Vidarekoppla alla samtal

STEG 1 Tryck på funktionsknappen CFwdAll.

STEG  2 Ange ett nummer som alla samtal ska vidarekopplas till. Detta kan vara din 
röstbrevlåda, en annan anknytning eller en extern linje. Ange eventuellt nummer till 
den externa linjen.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen Avsl samt. LCD-skärmen visar information 
vidarekopplingen.

OBS! Inaktivera vidarekoppling av samtal genom att trycka på funktionsknappen 
CFwdAll.
Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP) 34



Använda grundläggande telefonfunktioner
Ställa in Stör ej (Cisco SPA 303) 3

 

Ställa in Stör ej (Cisco SPA 303)

Stör ej förhindrar att inkommande samtal ringer i telefonen. På skärmen visas 
inkommande samtal, men telefonen ringer inte. Det obesvarade samtalet hanteras 
enligt de normala inställningarna.

• Aktivera Stör ej genom att trycka på funktionsknappen mer och sedan på 
funktionsknappen Stör ej. LCD-skärmen indikerar att Stör ej är aktiverat i 
telefonen.

• Inaktivera Stör ej genom att trycka på funktionsknappen Stör ej. 

Svara på ett samtal på en annan anknytning (Cisco SPA 303)

Du kan svara på ett samtal som ringer på en annan anknytning. Beroende på hur 
telefonnätverket har konfigurerats kan du svara på ett samtal på följande sätt:

• Svara på ett samtal som ringer på en specifik anknytning med hjälp av 
funktionsknappen Svara. 

• Svara på ett samtal som ringer på en anknytning i din grupp genom att 
använda funktionsknappen gSvar.

• Svara på ett samtal som ringer på en anknytning i en annan grupp genom 
att använda funktionsknappen gSvar.

Svara på ett samtal som ringer på en viss anknytning:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen Svara.

STEG  2 Ange anknytningsnumret för den telefon där du besvarar samtalet.

Så här svarar du på ett samtal som ringer på en anknytning i din grupp:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen gSvar.

STEG  2 Tryck på stjärna. Ett samtal som ringer på någon anknytning i gruppen besvaras.

OBS! Om alla telefoner är konfigurerade som en del av en enda grupp behöver du inte 
trycka på stjärna.
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OBS! Grupperna måste konfigureras av telefonadministratören innan funktionen går att 
använda.

För att kunna svara på ett samtal i en annan grupp måste du känna till den 
gruppens gruppnummer. Svara på ett samtal:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen gSvar.

STEG  2 Ange numret till den grupp där du besvarar samtalet.

OBS! Grupperna måste konfigureras av telefonadministratören innan funktionen går att 
använda.

Använda återuppringning

Med återuppringningsfunktionen får du ett ljud- och bildmeddelande på din 
telefon när en upptagen eller ej anträffbar part blir anträffbar.

När du slagit ett nummer och det är upptaget eller om ingen svarar, tryck på 
funktionsknappen CallBac . Telefonens skärm visar ett meddelande som talar om 
att återuppringning är aktiverat och visar det uppringda numret. Din telefon ringer 
när den du ringde är anträffbar.

Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter

Cisco SPA 301

Så här startar du ett konferenssamtal:

STEG 1 Tryck på Flash-knappen under ett pågående samtal. Det första samtalet parkeras, 
en ny linje öppnas och en kopplingston hörs. 

STEG  2 Slå den andra personens telefonnummer. 

STEG  3 Tryck en gång till på Flash-knappen. Alla tre parterna förs nu samman till ett 
konferenssamtal.

OBS! När du lägger på kopplas de övriga deltagarna bort.
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Cisco SPA 303

Starta ett konferenssamtal:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen mer under ett pågående samtal och tryck sedan på 
funktionsknappen Confrn. Det första samtalet parkeras, en ny linje öppnas och en 
kopplingston hörs. 

STEG  2 Slå den andra personens telefonnummer. 

STEG  3 Tryck på funktionsknappen mer när den andra personen svarar och tryck sedan 
på funktionsknappen Confrn en gång till. Alla tre parterna förs nu samman till ett 
konferenssamtal. (Du kan avsluta konferenssamtalet genom att trycka på 
funktionsknappen Avsl samt innan samtalen ansluts och sedan trycka på 
funktionsknappen Åter för att fortsätta det ursprungliga samtalet.)

OBS! När du lägger på kopplas de övriga deltagarna bort.

Använda den lokala katalogen (Cisco SPA 303)

Den lokala katalogen innehåller en lista över telefoner och anknytningsnummer 
inom ditt företag. Så här använder du den lokala katalogen:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Katalog och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Lokal katalog och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 När sökformuläret visas kan du söka efter en viss post genom att ange ett 
efternamn, ett förnamn eller både och, eller så kan du lämna fälten tomma.

STEG  5 Det går också att ange ett efternamn, ett förnamn, båda namnen eller lämna fälten 
tomma. Klicka på funktionsknappen Skicka för att söka efter matchande poster.

STEG  6 Bläddra till en post och tryck på funktionsknappen Ring för att slå numret. Tryck på 
funktionsknappen Red uppr för att ändra numret innan du ringer. Tryck på 
funktionsknappen Avbryt för att avsluta.
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Använda listorna över samtalshistorik (Cisco SPA 303)

Så här använder du listorna över samtalshistorik:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till den lista över samtalshistorik som du vill visa:

• Missade samtal – Visar de 60 senaste missade samtalen.

• Mottagna samtal – Visar nummerpresentationen för de 60 senaste 
besvarade samtalen.

• Ringda samtal – Visar de 60 senaste numren som ringts från din telefon.

STEG 4 Ring ett nummer på listan genom att bläddra till en post och sedan trycka på 
funktionsknappen Ring. Tryck på funktionsknappen Red uppr för att ändra numret 
innen du ringer. Tryck på funktionsknappen Avbryt för att avsluta.

OBS! Om samtalet kom från ett annat riktnummer kan du behöva redigera 
numret innan du ringer upp igen. Tryck på funktionsknappen RedUppr om du 
vill redigera numret med funktionsknapparna och knappsatsen.

Ta bort alla nummer från listorna Misade samtal, Mottagna 
samtal eller Ringda samtal.

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till listan på vilken du vill ta bort alla nummer och tryck på 
funktionsknappen Rensa för att ta bort alla nummer på listan.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen Avsluta för att återgå till föregående meny. Tryck på 
funktionsknappen Avbryt för att återgå till huvudmenyn.
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Komma åt röstbrevlådan

Om du vill komma åt röstbrevlådan trycker du på knappen Meddelanden på 
telefonen. Telefonadministratören ska konfigurera telefonen med rätt 
röstbrevlådenummer så att röstbrevlådan automatiskt rings upp när du trycker på 
Meddelanden.
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Använda avancerade telefonfunktioner

Det här kapitlet beskriver hur du konfigurerar avancerade funktioner på IP-
telefonen. Det innehåller följande avsnitt:

• Logga in på din telefon/Extension Mobility (Cisco SPA 303), sidan 40

• Lägga till och använda kortnummer (Cisco SPA 303), sidan 42

• Övervaka/nå en annan telefon från din telefon (Cisco SPA 303), sidan 44

• Anpassa LCD-skärmen (Cisco SPA 303), sidan 44

• Uppdatera din ringsignal, sidan 46

• Använda IVR-menyn (Interactive Voice Response) i Cisco SPA 301, 
sidan 47

• Avancerade procedurer för teknisk supportpersonal, sidan 48

Logga in på din telefon/Extension Mobility (Cisco SPA 303)

Ditt telefonsystem innehåller en funktion för anknytningsmobilitet. Med den här 
funktionen kan du logga in på vilken fysisk telefon som helst för att hämta dina 
personliga inställningar och telefonkatalogsnumret till den telefonen. Om du t.ex. 
ska jobba på en annan plats under dagen kan du logga in på någon av företagets 
telefoner i nätverket och ringa eller ta emot samtal på ditt telefonnummer samt 
komma åt din röstbrevlåda.
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Logga in på din telefonen:

STEG 1 Om din telefon har funktionsknappen Inlogg så trycker du på den. (Du kanske 
måste trycka på mer för att bläddra genom telefonskärmarna och hitta den här 
funktionsknappen.)

Om din telefon inte har funktionsknappen Inlogg:

a. Tryck på knappen Inställning.

b. Bläddra till CME-tjänster och tryck på funktionsknappen Välj.

c. Bläddra till Extension Mobility och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  2 Ange ditt användarnamn.

STEG  3 Tryck på nedpilen och ange ditt lösenord.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen Skicka. Din användarprofil läses in till telefonen (till 
exempel dina konfigurerade kortnummer).

Logga ut från telefonen:

STEG 1 Om din telefon har funktionsknappen Utlogg så trycker du på den. (Du kanske 
måste trycka på mer för att bläddra genom telefonskärmarna och hitta den här 
funktionsknappen.)

Om din telefon inte har funktionsknappen Utlogg:

a. Tryck på knappen Inställning.

b. Bläddra till CME-tjänster och tryck på funktionsknappen Välj.

c. Bläddra till Extension Mobility och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  2 Tryck på funktionsknappen Utlogg.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen Avsluta.
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Lägga till och använda kortnummer (Cisco SPA 303)

Använd telefonmenyn för att lägga till personliga kortnummer. Kortnummer tilldelas 
till oanvända linjeknappar i den ordning de kommer upp på kortnummerlistan. Om 
du till exempel skapar tre kortnummer och du har två oanvända linjeknappar 
tilldelas de två första kortnumren till de oanvända linjeknapparna.

Så här lägger du till ett kortnummer:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till CME-tjänster och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Mina telefonprogram och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Bläddra till Knappar för kortnummer och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen LäggTi för att lägga till ett nytt nummer.

STEG  6 Använd knappsatsen för att ange Etikett (namn eller annat kännetecken för detta 
kortnummer). Tryck på nedpilen för att komma till fältet Nummer. Ange 
destinationsnumret.

STEG  7 Tryck på funktionsknappen Skicka. Den nya posten visas i listan, tillsammans med 
sitt tilldelade kortnummer.

STEG  8 Starta om telefonen genom att stänga av strömmen eller:

a. Tryck på knappen Inställning.

b. Bläddra till Starta om och tryck på funktionsknappen Välj.

c. Tryck på funktionsknappenOK för att bekräfta omstart.

Efter omstart visas kortnumren intill linjeknapparna de tilldelats.

Så här redigerar du en kortnummerspost:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till CME-tjänster och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Mina telefonprogram och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Bläddra till Knappar för kortnummer och tryck på funktionsknappen Välj.
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STEG  5 Bläddra till den post som du vill ändra.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen Ändra för att redigera den valda posten.

STEG  7 Redigera information du vill ändra och tryck på funktionsknappen Skicka. 

STEG  8 Om du har ändrat kortnumren som tilldelats till linjeknappar, starta om telefonen 
genom att stänga av strömmen eller:

a. Tryck på knappen Inställning.

b. Bläddra till Starta om och tryck på funktionsknappen Välj.

c. Tryck på funktionsknappen OK för att bekräfta omstart.

Efter omstart visas de ändrade kortnumren intill linjeknapparna de tilldelats.

Så här tar du bort en kortnummerspost:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till CME-tjänster och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Mina telefonprogram och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Bläddra till Knappar för kortnummer och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  5 Bläddra till den post som du vill ta bort.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen Radera.

Så här ringer du något av dina konfigurerade kortnummer:

STEG 1 Öppna en telefonlinje på det sätt du normalt använder när du ska ringa ett nytt 
samtal.

STEG  2 Tryck på linjeknappen om kortnumret är tilldelat en linjeknapp. 

Om kortnumret inte är tilldelat till en linjeknapp, tryck på siffran för kortnumret (till 
exempel 3) och tryck sedan på funktionsknappen Snabbval.

Telefonnumret rings upp.
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Övervaka/nå en annan telefon från din telefon (Cisco SPA 303)

Din telefonadministratör kan konfigurera din telefon så att du kan övervaka andra 
användares telefoner från din telefon. Om den här funktionen har konfigurerats 
kommer vissa linjeknappar på din telefon att tilldelas för visning av statusen för en 
annan användares telefon. Om till exempel linje 3 på din telefon har konfigurerats 
att visa Berits telefonlinje kommer lysdioden på din telefon att lysa rött när det 
ringer på hennes övervakade linje.

Om telefonadministratören har konfigurerat det kan du dessutom använda den här 
linjeknappen (3) som ett kortnummer till Berits anknytning eller för att svara på ett 
samtal som ringer på hennes anknytning.

Anpassa LCD-skärmen (Cisco SPA 303)

Du kan anpassa LCD-skärmen på flera sätt.

Ändra kontrasten på LCD-skärmen

Så här justerar du kontrasten på LCD-skärmen:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Inställningar och tryck på Välj.

STEG  3 Bläddra till Kontrast och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Använd navigeringsknappen för att justera LCD-skärmens kontrast:

• Minska kontrasten med den vänstra navigeringsknappen eller 
funktionsknappen ned.

• Öka kontrasten med den högra navigeringsknappen eller funktionsknappen 
upp.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen OK.
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Konfigurera telefonens skärmsläckare

Du kan slå på din telefons skärmsläckarfunktion samt anpassa dess utseende och 
hur lång tid telefonen ska stå oanvänd innan skärmsläckaren aktiveras. 

Så här konfigurerar du skärmsläckaren:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Inställningar och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Skärmsläckarens inställning tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  4 Så här ändrar du skärmsläckarens status:

a. Bläddra till Aktivera skärmsläckare tryck på funktionsknappen Välj.

b. Tryck på funktionsknappen J/N tills önskat alternativ visas: Ja för att aktivera 
skärmsläckaren eller Nej för att inaktivera funktionen.

c. Tryck på funktionsknappen OK.

d. Tryck på funktionsknappen Spara för att spara ändringarna.

STEG  5 Så här anger du hur lång tid telefonen ska stå oanvänd innan skärmsläckaren 
aktiveras:

a. Bläddra till Skärmsläckarens väntetid och tryck på funktionsknappen Välj.

b. Ta bort tiden som visas genom att trycka på funktionsknappen Rensa.

c. Ange stilleståndstiden i minuter med hjälp av siffrorna på knappsatsen. 

d. Tryck på funktionsknappen OK.

e. Tryck på funktionsknappen Spara för att spara ändringarna.
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Aktivera skärmsläckaren med en gång

Så här aktiverar du skärmsläckaren med en gång, utan att behöva vänta på att den 
angivna stilleståndstiden ska passera:

OBS! Skärmsläckarfunktionen måste vara påslagen om du ska kunna aktivera den på en 
gång.

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Skärmsläckarens inställning.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen Aktivera.

Uppdatera din ringsignal

Varje anknytning i telefonen kan ha en egen ringsignal. Du kan även skapa egna 
ringsignaler.

Så här ändrar du en ringsignal:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Inställningar och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Bläddra till Ringsignaltyp och tryck på Välj. 

STEG  4 Använd uppilen eller nedpilen för att välja för vilken telefonlinje du vill ändra 
ringsignalen.

STEG  5 Bläddra genom ringsignalerna. Lyssna på en ringsignal genom att trycka på 
funktionsknappen Spela. Välj en ringsignal genom att trycka på funktionsknappen 
Välj.

OBS! Återställ ringsignalen till standard genom att trycka på funktionsknappen Stand.

STEG  6 Tryck på Avsluta för att stänga skärmen.
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Använda IVR-menyn (Interactive Voice Response) 
i Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 har en IVR-meny. Med den kan du ange alternativ och ta emot 
information om telefonen och dess drift.

Så här öppnar du IVR-menyn:

STEG 1 Tryck på * fyra gånger (****).

Du kan sedan antingen trycka på 9 för hjälp eller direkt ange numret till det alternativ 
du önskar. Trycker du på 9 får du hjälp i en meny med vanliga uppgifter. När du tryckt 
på 9, ange numret till de inställningar du vill ändra och följ röstanvisningarna.

Ange ett alternativ direkt genom att ange numret och trycka på #. Följande tabell 
visar några typiska alternativ:

Nummer Alternativ

100 Uppger om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är aktiverat.

110 Uppger telefonens IP-adress.

120 Uppger telefonens nätmask.

130 Uppger gatewayadressen.

140 Uppger telefonens MAC-adress (maskinvaruadress).

150 Uppger telefonens programvaruversion.

160 Uppger adressen till den primära DNS-servern.

170 Uppger vilken HTTP-port webbservern lyssnar på. Standardvärdet är 80.

220 Uppger metod för samtalsstyrning (SIP eller SPCP).

73738 Återställer telefonens program och inställningar till fabriksstandard. 

Bekräfta med 1 eller avsluta med *. Om du väljer att återställa startar du 
återställningsprocessen genom att lägga på.

732668 Starta om telefonen. När du har tryckt på # startar du om genom att lägga på.
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Avancerade procedurer för teknisk supportpersonal

Teknisk supportpersonal kan behöva se information om din telefon eller dina 
telefonaktiviteter. Följ de här procedurerna om du blir instruerad att göra det av en 
person på teknisk support som hjälper dig. 

Visa statusinformation och statistik

Så här visar du statusinformation och statistik:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Inställningar och tryck på funktionsknappen Välj.

STEP 3 Välj bland följande alternativ:

• Nätverkskonfiguration: Använd den här menyn för att visa information om 
nätverket, inklusive WAN-anslutning, DHCP-server, IP-adress, MAC-adress, 
domännamn, delnätmask, standardrouter, DNS-servrar och TFTP-server.

• Modellinfo: Använd den här menyn för att visa information om telefonen, 
inklusive modellnummer, serienummer, programvaruversion och 
samtalsstyrningsprotokoll.

• Status: Med den här menyn kan du visa information om telefonens aktivitet, 
inklusive statusmeddelanden, nätverksstatistik och samtalsstatistik.

Boota om, starta om och återställa en telefon

Vid behov kan du boota om, starta om eller återställa din telefon. Du bör endast 
göra detta om telefonadministratören har uppmanat dig att göra det, eftersom det 
kan inverka negativt på din telefons funktion.

Så här startar du om din telefon och bootar om den inbyggda programvaran:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Starta om och tryck på funktionsknappen Välj.
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STEG  3 Tryck på When the confirmation message appears, press the OK softkey to 
confirm or press the Cancel softkey to close the message without rebooting the 
phone.

Så här startar du om telefonen:

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Starta om och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen OK när bekräftelsemeddelandet visas för att bekräfta 
eller tryck på funktionsknappen Avbryt för att stänga meddelandet utan att starta 
om telefonen.

Så här återställer du din telefon till fabrikens standardinställningar och startar om 
med inställningarna från telefonsystemet (Cisco CME):

!
VARNING Om du utför en fabriksåterställning återställs telefonen till de ursprungliga 

fabriksinställningarna och ALLA nuvarande inställningar raderas, inklusive 
katalogen och samtalsloggar. Det kan också hända att telefonens anknytning 
ändras.

STEG 1 Tryck på knappen Inställning.

STEG  2 Bläddra till Fabriksåterställning och tryck på funktionsknappen Välj.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen OK när bekräftelsemeddelandet visas för att bekräfta 
eller tryck på funktionsknappen Avbryt för att stänga meddelandet utan att 
återställa telefonen.
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Nästa steg

Cisco tillhandahåller ett brett utbud med resurser som hjälper dig att utnyttja alla 
fördelar med Cisco Small Business SPA 300-seriens IP-telefoner.

Support

Cisco Small Business - 
supportcommunity

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business - 
support och resurser

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Kontaktnummer för 
telefonsupport

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

Cisco Small Business - hämta 
inbyggd programvara

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Välj en länk för att hämta inbyggd programvara 
till Cisco Small Business-produkter. Ingen 
inloggning krävs.

Hämtning till alla övriga Cisco Small Business-
produkter, inklusive Network Storage Systems, 
finns tillgängliga i Download area på Cisco.com 
på www.cisco.com/go/software (registrering/
inloggning krävs).

Produktdokumentation

Cisco SPA 300-seriens 
IP-telefoner

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Cisco Small Business – 
kommunikationssystem

www.cisco.com/go/sbcsresources

Cisco Unified 
Communications 500-serien 

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

Cisco Partner Central för 
småföretag (partnerinloggning 
krävs)

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

Ciscos startsida för 
småföretag

www.cisco.com/smb
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