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1
Kom i gang

Dette kapitel indeholder en oversigt over dokumentet og basisoplysninger om
Cisco Small Business IP-telefonen. Det indeholder følgende afsnit:
•

Om dette dokument, side 6

•

Oversigt over Cisco Small Business 300 Series IP-telefoner, side 8

•

Gennemgang af Cisco SPA 301, side 9

•

Gennemgang af Cisco SPA 303, side 11

Om dette dokument
I denne vejledning beskrives de nødvendige koncepter og opgaver til brug og
konfiguration af Cisco Small Business IP-telefonen.
BEMÆRK: Funktionerne i Cisco Small Business IP-telefonen afhænger af, hvilket

opkaldsstyresystem du benytter. Dette dokument beskriver brugen af Cisco Small
Business IP-telefoner med et SIP-telefonsystem, f.eks. Cisco SPA 9000 Voice
System, eller et BroadSoft- eller Asterisk-system. Se Cisco Unified

Communications Manager Express for Cisco Small Business IP Phone SPA 30X
(SPCP) User Guide, hvis du bruger din Cisco Small Business Pro IP-telefon sammen
med en Cisco Unified Communications 500 Series
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Kom i gang
Om dette dokument

Organisation
I denne tabel beskrives indholdet af hvert kapitel i dokumentet.

Titel

Beskrivelse

Kapitel 1

Kom i gang

En beskrivelse af denne bog
og en oversigt over Cisco
Small Business IPtelefonerne.

Kapitel 2

Installation af telefonen

Hvordan du tilslutter og
installerer telefonen.

Kapitel 3

Brug af telefonens
basisfunktioner

Hvordan du udfører
grundlæggende
telefonopgaver, f.eks.
foretager og besvarer opkald,
omstiller opkald, indstiller
viderestilling af opkald og
besvarer opkald.

Kapitel 4

Brug af avancerede
telefonfunktioner

Hvordan du udfører
avancerede telefonopgaver,
f.eks. konfigurerer funktioner
for beskyttelse af personlige
oplysninger og sikkerhed,
hurtigopkald, personsøgning
og ringetoner.

Kapitel 5

Brug af webgrænsefladen

Hvordan du logger ind på og
bruger telefonens
webbrugergrænseflade.

Appendiks A

Yderligere oplysninger

Liste med og hyperlinks til
relateret dokumentation.
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Oversigt over Cisco Small Business 300 Series IP-telefoner

Oversigt over Cisco Small Business 300 Series IP-telefoner
Cisco Small Business 300 Series 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 300 Series IP-telefoner indeholder Ethernet-porte eller
porte for 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. Giv
telefonerne strøm ved at slutte dem til den medfølgende netadapter.
I følgende tabel vises Cisco Small Business 300 Series IP-telefoner, der er
beskrevet i dette dokument, med de respektive funktioner:

Cisco SPA 301

Cisco SPA 303

Skærm

Ingen

128 X 64 monokrom LCD

Telefonlinjer

1

3

Funktionstaster

Ingen

4 dynamiske

Navigationstast

Ingen

Firevejs navigationstast

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. Der må ikke sprøjtes eller hældes rengøringsmidler
direkte på telefonen.
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Gennemgang af Cisco SPA 301

Gennemgang af Cisco SPA 301

Nr.

Telefonfunktion

Beskrivelse

1

Håndsæt

Løft håndsættet for at foretage eller besvare et opkald.
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Gennemgang af Cisco SPA 301

Nr.

Telefonfunktion

Beskrivelse

2

Ventende
meddelelse/
statusindikator

LED-farven og -handlingen angiver telefonens
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 mistet Ethernet-forbindelsen.

•

Orange (konstant) – Din telefon er ikke
registreret i opkaldsstyresystemet. Dette sker,
når telefonen genstarter og ikke er registreret
endnu.

•

Orange (blinker hurtigt – Din telefons firmware
opgraderer.

•

Orange (blinker langsomt) – Din telefon
downloader firmware.

•

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

•

Grøn (blinker langsomt) – Opkaldet viderestilles,
eller Forstyr ikke er aktiveret. (Du hører også en
afbrudt klartone).

3

Tasten Ringer

Skub til positionen On for at slå ringetonen til. Skub til
positionen Off for at slå ringetonen fra.

4

Tasten Voicemail

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.
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Gennemgang af Cisco SPA 303

Nr.

Telefonfunktion

Beskrivelse

7

Tasten Lydstyrke

Tryk her flere gange for at øge håndsættets lydstyrke
(når håndsættet er løftet) eller ringestyrken (når
håndsættet ligger på).

8

Tastatur

Brug dette til at indtaste telefonnumre.

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 voicemailmeddelelse.
Blinker rødt under et indgående opkald, eller når
telefonens firmware opdateres.
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Nr.

Telefonfunktion

Beskrivelse

3

LCD-skærm

Viser dato og klokkeslæt, telefonens navn, lokalnumre
og valgmuligheder for funktionstaster.

4

Linjetaster

Viser telefonlinjens status. Når tasten lyser:
Grøn: Linjen er ledig.
Rød (lyser): Linjen er aktiv eller optaget.
Rødt (blinker): Linjen er i venteposition.
Orange: Linjen er ikke registreret og kan ikke bruges.
Linjetasternes farver afhænger af telefonsystemet og
kan variere.
Tasterne kan også programmeres af telefonsystemets
administrator, 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. Du kan se flere oplysninger i
brugervejledningen til dit telefonsystem.

6

Navigationstast

Tryk på en piletast for at rulle mod venstre, højre, op
eller ned gennem de elementer, der vises på LCDskærmen.

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.
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Nr.

Telefonfunktion

Beskrivelse

11

Tasten
Hovedtelefoner

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

12

Tasten Lydstyrke

Tryk på + for at øge lydstyrken og på - for at dæmpe
lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne,
højttaleren (når håndsættet er løftet) eller ringestyrken
(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

Brug tastaturet til at indtaste telefonnumre, bogstaver
og vælge menupunkter.

Funktionstaster
Funktionstasterne på telefonens display afhænger af telefonmodellen og
telefonsystemets konfiguration. (Der er ingen funktionstaster på Cisco SPA 301).
Tryk på højre pil eller venstre pil på navigationstasten for at få vist flere
funktionstaster.
På nedenstående liste 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 specialiseret program, der kører på
telefonen. Kontakt telefonadministratoren for at få yderligere oplysninger.

Tast

Funktion

<< eller >>

Flyt mod venstre eller højre gennem et opslag uden at slette
tegn.

aktiv

Aktiverer Pauseskærmtilstand.

tilføj

Tilføj et opslag.

uOver

Udfører en blind omstilling (omstiller et opkald uden at tale til den
person, som opkaldet omstilles til).

annull.

Annullerer eventuelle ændringer, som du har foretaget (tryk på
tasten før ok eller gem).
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Tast

Funktion

cfwd

Viderestiller alle opkald til telefonen til et angivet nummer.

-cfwd

Rydder viderestilling.

konf

Aktiverer et konferenceopkald.

konfLx

Konferencens aktive linjer på telefonen samtidig.

sl.Tgn

Sletter det sidste nummer eller bogstav.

slet

Sletter et helt element (f.eks. et nummer i opkaldshistorikken).

Opr

Ringer til et nummer.

tlflst

Giver adgang til telefonbøgerne.

dnd

Forstyr ikke. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald.

-dnd

Rydder Forstyr ikke.

ret

Åbner et element, så du kan redigere numre og bogstaver eller
aktivere og deaktivere en funktion.

g Svar

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

ignorer

Ignorerer et indgående opkald.

Gnkld

Ringer til den sidste person, der har ringet.

mist

Viser listen med mistede opkald.

parker

Sætter et opkald i venteposition under et valgt "kønummer".
Opkaldet sættes i venteposition på linjen, indtil du deaktiverer
ventepositionen, eller opkaldet afbrydes af den person, der
ringer op. Skal konfigureres af telefonsystemets administrator.

svar

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

privpark

Sætter et opkald i venteposition på en aktiv delt linje.

gentag

Viser en liste med de senest kaldte numre

gem

Gemmer dine ændringer.

vælg

Vælger det fremhævede element på LCD-skærmen.
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Tast

Funktion

stjernekode

Gør det muligt at indtaste en stjernekode. Se “Konfiguration af
funktioner for beskyttelse af personlige oplysninger og
sikkerhed,” på side 60.

fjf kø

Genoptager et opkald under et "kønummer".

overf

Omstiller et opkald.

overf.li.

Omstiller en aktiv linje på telefonen til et nummer, der er ringet op
til.

j/n

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

Skærmikoner
LCD-skærmen viser forskellige ikoner, der fortæller dig om status for telefonen
eller for opkald på telefonen. De følgende skærmbilleder viser nogle af de ikoner,
der bruges:

På figuren herover angiver dobbeltpilen i højre side af skærmen, at et opkald er i
gang. Ikonet med løftet rør ud for "SPA 303" angiver, at håndsættet er i brug.
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1

I figuren herover angiver højttalerikonet ud for "SPA 303", at højttaleren er i brug.

I figuren herover angiver hovedtelefonikonet ud for "SPA 303", at hovedtelefonerne
er i brug.

I figuren herover angiver den højre pil i højre side af skærmbilledet, at der er et
opkald i venteposition.
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1

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.
(Ikke relevant for Cisco SPA 301).
Hvis du f.eks. vil se din IP-adresse på SPA 303, skal du trykke på tasten Indstillinger
og trykke på 9.

IP-adressen vises på skærmbilledet Netværk.

BEMÆRK: Menuer og indstillinger kan variere.
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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 18

•

Installation af Cisco SPA 301 IP-telefonen, side 19

•

Installation af Cisco SPA 303 IP-telefonen, side 21

•

(Valgfrit) Montering af Cisco SPA 30X-telefonen på væggen, side 25

•

Kontrol af telefonen før brug første gang, side 32

•

Opgradering af telefonens firmware, side 33

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

2

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

afbildet).

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 at få flere 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 Appendiks 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.
TRIN 5 Slut den anden ende af IP-telefonens netadapter til en stikkontakt.
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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

afbildet).
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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 at få flere 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 Appendiks 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.
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(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 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 understøttes.
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 stikket på 2,5 mm fra
hovedtelefonerne til hovedtelefonporten i højre side af IP-telefonen som vist på
følgende tegning:
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(Valgfrit) Montering af Cisco SPA 30X-telefonen på væggen
For at telefonen kan monteres på væggen, skal der bruges et MB100vægmonteringsbeslag.
Figur 4 MB100-vægmonteringsbeslag
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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 andet 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.
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Håndsættets tap (omvendt)

Kontrol af telefonen før brug 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 301, bør du kunne høre klartonen, når du
tager håndsættet eller trykker på højttalertasten.

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

32

Installation af telefonen
Opgradering af telefonens firmware

2

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
Telefonen leveres med forudinstalleret firmware. Nyere versioner af firmwaren,
som tilføjer funktioner og afhjælper problemer med telefonen, kan dog være
tilgængelige. Du skal muligvis opgradere telefonen til den nyeste firmware for at
opnå den ideelle ydeevne.

!
ADVARSEL: Hvis du bruger telefonen med en internettelefontjenesteudbyders system, må du

ikke opgradere telefonens firmware uden at drøfte det med din tjenesteudbyder.
Udbyderen kan muligvis opgradere dine telefoner automatisk, uden at du behøver
gøre noget.
Hvis du vil opgradere telefonens firmware, skal du downloade firmware fra Ciscos
websted og installere det fra din pc. Du finder anvisninger i det næste afsnit.

Bestemmelse af din aktuelle firmwareversion
Cisco SPA 303
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Produktoplysninger, og tryk på Vælg.
TRIN 3 Rul til Softwareversion. Firmwareversionsnummeret vises

Cisco SPA 501
TRIN 1 Tryk på ****.
TRIN 2 Indtast 150, og tryk derefter på #. Firmwareversionen vises igen.
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Download firmwaren
Gå til www.tools.cisco.com/support/downloads, og indtast modelnummeret i
boksen Softwaresøgning. Gem firmwaren på din pc.

Find telefonens IP-adresse
Inden du opgraderer, skal du bruge IP-adressen for den telefon, du opgraderer.
Sådan finder du IP-adressen:
Cisco SPA 303
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Netværk, og tryk på Vælg.
TRIN 3 Rul for at få vist den nuværende IP-adresse. Dette er telefonens IP-adresse.

SPA 301
TRIN 1 Tryk på ****.
TRIN 2 Skriv 110, og tryk derefter på #. IP-adressen angives.

Installer firmwaren
TRIN 1 Udpak firmwaren på din pc.
BEMÆRK: Hvis du har en aktiv VPN-forbindelse, skal du muligvis afbryde forbindelsen, før du

fortsætter, så pc'en kan kommunikere direkte med din telefon i forbindelse med
opgraderingen.
TRIN 2 Kør den eksekverbare fil til firmwareopgraderingen (dobbeltklik f.eks. på upg-

spa303-7-4-5.exe).
TRIN 3 Klik på Fortsæt, efter at du har læst meddelelsen vedrørende opgradering og din

tjenesteudbyder.
TRIN 4 Indtast telefonens IP-adresse, og kontroller pc'ens adresse.
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TRIN 5 Klik på OK. Systemet viser oplysninger om telefonens nuværende software og

hardware.
TRIN 6 Klik på Opgrader for at starte opgraderingen.
BEMÆRK: Afbryd ikke telefonens strøm, før opgraderingen er fuldført (lamperne på telefonen

blinker ikke længere).
TRIN 7 Klik på OK for at fjerne meddelelsen om status for opgraderingen.
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Dette kapitel indeholder instruktioner om brug af telefonens basisfunktioner. Det
indeholder følgende afsnit:
•

Brug af hardware og tilbehør til telefonen (Cisco SPA 303), side 37

•

Indstilling af lydstyrke for opkald og mikrofon, side 38

•

Opringning og besvarelse af opkald, side 39

•

Brug af Vent og Genoptag, side 40

•

Afslutning af et opkald, side 42

•

Omstilling af opkald (Cisco SPA 303), side 42

•

Genopkald til et nummer, side 44

•

Visning og returnering af ubesvarede opkald (Cisco SPA 303), side 44

•

Viderestilling af opkald, side 46

•

Opsætning af Forstyr ikke, side 49

•

Aktivering og deaktivering af Ventende opkald, side 50

•

Besvarelse af opkald fra et andet lokalnummer (Cisco SPA 303), side 51

•

Parkering af et opkald (Cisco SPA 303), side 52

•

Etablering af et trevejs konferenceopkald, side 53

•

Brug af telefonbøgerne (Cisco SPA 303), side 54

•

Brug af opkaldshistorikken, side 56

•

Indstilling eller ændring af en telefonadgangskode, side 58

•

Aktivering af voicemail, side 58
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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 se afsnittet “(Valgfrit) Tilslutning af
ledningsforbundne og trådløse hovedtelefoner” på side 23
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. (Hvis du skifter fra håndsæt til trådløse hovedtelefoner, skal håndsættet ikke
lægges på, da du derved afbryder opkaldet).

Afsendelse af lyd til telefonens højttaler
Hvis du vælger denne indstilling, sendes der lyd til højttaleren, når håndsættet er
løftet.
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Send lyd til højttaler, og tryk på funktionstasten ret.
TRIN 4 Tryk på j/n for at aktivere eller deaktivere funktionen.
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TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Valg af din foretrukne lydenhed
Denne mulighed angiver hovedtelefonerne eller højttaleren som den foretrukne
lydenhed, når håndsættet ikke anvendes.
Sådan vælges den foretrukne lydenhed:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Foretrukken lydenhed, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Valgm. for at få vist dine valgmuligheder. Tryk på

funktionstasten OK, når den ønskede valgmulighed vises.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten Gem.

Indstilling af lydstyrke for opkald og mikrofon
Du kan også ændre indstillingerne for lydstyrke for opkaldet fra computeren ved
hjælp af IP-telefonens webgrænseflade. Se afsnittet “Justering af lydstyrken” på
side 81.

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 dæmpe lydstyrken. Tryk på Gem.

Indstilling af ringestyrke
Cisco SPA 301
Juster ringestyrken ved at trykke på tasten Lydst., når håndsættet ligger på. Når
ringestyrken når maksimum, sænker næste tryk på tasten lydstyrken til minimum.
Cisco SPA 303
Hvis du vil indstille ringestyrken, skal du trykke på tasten Lydstyrke, mens
håndsættet ligger på telefonen, og højttalertasten er slået fra. Tryk på Gem.

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.
Hvis en lydenhed ikke er tændt, sker der ingenting, når du trykker på tasten Tavs.
Når du skifter fra højttalertelefon til håndsæt, deaktiveres Tavs automatisk.

Opringning og besvarelse af opkald
BEMÆRK: Du skal muligvis taste et eller flere numre for at få en ekstern linje. Spørg

telefonadministratoren.
Grundlæggende teknikker til besvarelse af opkald:
•

Løft håndsættet.

•

Tryk på tasten Højttaler (Cisco SPA 303).

•

Tryk på tasten Hovedtelefoner (Cisco SPA 303).

•

Tryk på en grøn linjetast for at foretage et opkald eller en rød 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 og derefter funktionstasten Opr. 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 Opr..

•

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

BEMÆRK: Du kan også foretage opkald ved at vælge et nummer på telefonlisten eller i

opkaldshistorikken. Se afsnittet “Brug af telefonbøgerne (Cisco SPA 303)” på
side 54 og afsnittet “Brug af opkaldshistorikken” på side 56.

Brug af Opkaldshjælp (Cisco SPA 303)
Når du foretager opkald, får du, hvis Opkaldshjælp er aktiveret, vist en liste over
tilsvarende telefonnumre, der for nylig er ringet til eller modtaget opkald fra, på
skærmen, når du begynder at taste nummeret.
Sådan vælges et af disse numre:
TRIN 1 Brug navigationstasten for at rulle ned og markere et telefonnummer på LCD-

skærmen.
TRIN 2 Tryk på funktionstasten Opr. for at ringe op.

Se “Aktivering af Opkaldshjælp (Cisco SPA 303)” på side 62 for at få flere
oplysninger om aktivering af denne funktion.

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 systemet konfiguration) for den person, der ringer, for
at angive, at opkaldet er i venteposition. På Cisco SPA 303 viser LCD-skærmen en
blinkende højrepil, der angiver, at linjen er i venteposition, som vist i figuren
herunder.
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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 eller funktionstasten Ignorer.

•

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

Hvis du vil genoptage det første opkald, skal du trykke på den blinkende røde
linjetast.

Skift mellem flere opkald i venteposition på en enkelt linje
(Cisco SPA 303)
Du kan have op til to opkald på hver telefonlinje. Hvis et eller flere opkald på en linje
er i venteposition, viser den sorte linje øverst på skærmen det opkald, der er i
venteposition (angivet af den højre pil). Opkaldsoplysningerne nederst på
skærmen viser det aktive opkald.
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Hvis du vil skifte mellem to opkald på en linje, skal du trykke på den blinkende
linjetast. Hvis flere opkald er i venteposition på flere linjer, skal du bruge
navigationstasten til at rulle op eller ned og trykke på den blinkende linjetast for
det opkald, du har valgt.

Afslutning af et opkald
Sådan afsluttes et opkald:
•

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 (ledningsforbundne) eller lægge røret på (når du bruger visse
trådløse modeller) - Cisco SPA 303.

Omstilling af opkald (Cisco SPA 303)
Du kan foretage følgende typer omstillinger:
•

•

Overvåget omstilling: Du ringer til den person, du stiller opkaldet om til, og
benytter en af følgende fremgangsmåder:
-

viderestiller opkaldet, mens telefonen ringer.

-

venter på, at personen svarer, før du stiller opkaldet om.

Uovervåget: Du stiller opkaldet om uden at tale med den person, du stiller
opkaldet om til.

Udførelse af overvåget omstilling
TRIN 1 Tryk på Overf under et opkald. Opkaldet sættes i venteposition, og der åbnes en

ny linje, så du kan ringe op.
TRIN 2 Benyt en af følgende fremgangsmåder:

•

Indtast det nummer, som opkaldet skal omstilles til, og tryk derefter på
opkaldstasten Opr, eller vent et par sekunder.

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

42

Brug af telefonens basisfunktioner
Omstilling af opkald (Cisco SPA 303)

•

3

Tryk på funktionstasten dir, og vælg et nummer fra den personlige
telefonbog, eller vælg Firmatelefonbog, og tryk derefter på funktionstasten
Opr.
Hvis du lægger på, før det andet opkald ringer, mislykkes omstillingen,
og det første opkald afbrydes. Hvis du taster forkert, skal du bruge
funktionstasten sletTegn, Ryd, eller Annuller for at foretage ændringer,
før opkaldet omstilles.

TRIN 3 Tryk på funktionstasten Overf, når telefonen begynder at ringe, eller efter at

telefonen er taget.

Foretagelse af en uovervåget (blind) omstilling
TRIN 1 Tryk på funktionstasten u Over.
TRIN 2 Indtast det nummer, som opkaldet skal omstilles til, og tryk på funktionstasten Opk.

Opkaldet omstilles, og du behøver ikke gøre mere.

Ændring af et parkeret opkald til et aktivt opkald
Hvis du har et parkeret opkald og et aktivt opkald, kan du omstille et af disse
opkald til det andet opkald, så de to opkaldspersoner forbindes. (Denne type
opkald adskiller sig fra et konferenceopkald ved, at du ikke længere er en del af
opkaldet, når du har stillet det om).
Tryk på funktionstasten Overf.li., mens du har et aktivt opkald og et eller flere
opkald parkeret.
•

Hvis du kun har et parkeret opkald, omstilles opkaldet til den aktive part, og
du mister forbindelsen til opkaldet.

•

Hvis du har mere end ét parkeret opkald, skal du vælge det parkerede
opkald, du vil omstille, ved at trykke på linjetasten for det parkerede opkald.
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Genopkald til et nummer
Cisco SPA 303
Du kan ringe til det nummer, der senest er ringet til, ved at trykke to gange på
funktionstasten Gentag.
Sådan ringer du igen til et andet nummer:
TRIN 1 Tryk på funktionstasten Gentag, og vælg det ønskede nummer.
TRIN 2 (Valgfrit) Tryk på funktionstasten Ret for at vælge et nummer og ændre det (f.eks.

for at tilføje et områdenummer). Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten
OK.
TRIN 3 Tag håndsættet af, eller tryk på funktionstasten Opr for automatisk at ringe til det

valgte nummer.

Cisco SPA 301
Tryk på tasten Gentag for at ringe til det seneste kaldte nummer igen.

Visning og returnering af ubesvarede opkald (Cisco SPA 303)
IP-telefonens LCD-skærm informerer dig om ubesvarede opkald.
Sådan returneres et mistet opkald:
•

Hvis LCD-skærmen viser et mistet opkald, skal du trykke på funktionstasten
Gnkld for at returnere det sidste mistede opkald. Tryk på funktionstasten Mist
for at få vist en liste over mistede opkald, vælg et opkald, og tryk på Opr.

•

Hvis LCD-skærmen ikke viser funktionstasten lcr eller Mist, kan du returnere et
opkald fra listen Ubesvarede opkald.

a. Tryk på tasten Opsætning.
b. Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.
c. Rul til Ubesvarede opkald, og tryk på funktionstasten Vælg.
d. Vælg det opkald, du vil returnere, og tryk på funktionstasten Opr.
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BEMÆRK: Hvis opkaldet kommer fra et langdistancenummer, skal det muligvis redigeres, før

du kan ringe til det. Tryk på funktionstasten Ret for at redigere opkaldet. Brug
funktionstasterne og tastaturet til at redigere nummeret.
Sådan vises en liste med alle ubesvarede opkald:
•

Hvis LCD-skærmen viser et mistet opkald, skal du trykke på funktionstasten
ejsvar for at se en liste med ubesvarede opkald.

•

Hvis LCD-skærmen ikke viser funktionstasterne lcr og Mist:

a. Tryk på tasten Opsætning.
b. Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.
c. Rul til Ubesvarede opkald, og tryk på funktionstasten Vælg.

Aktivere og deaktivere genvejstasten Ubesvarede opkald
Med denne indstilling fjernes funktionstasterne Gnkld og ejsvar, der er vist på IPtelefonens skærm, når et opkald ikke besvares.
Sådan aktiveres denne indstilling:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Genv. til mist. opk., og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at aktivere eller deaktivere funktionen.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.
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Viderestilling af opkald
Du kan viderestille alle opkald, enten når telefonen er optaget, eller når opkaldet
ikke besvares:
Du kan også angive indstillinger for viderestilling fra computeren ved hjælp af IPtelefonens webgrænseflade. Se afsnittet “Konfiguration af viderestilling” på
side 77.
BEMÆRK: Med Cisco SPA 301 kan du kun bruge IP-telefonens webgrænseflade eller

stjernekoder til at angive viderestilling Se nedenstående instruktioner til de
relevante stjernekoder.

Viderestilling af alle opkald
Brug af funktionstasten cfwd (Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på funktionstasten cfwd.
TRIN 2 Indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til, f.eks. voicemail, et andet

lokalnummer eller en ekstern linje. Hvis du viderestillinger opkald til en ekstern
linje, skal du huske at bruge de krævede adgangs- eller områdenumre.
TRIN 3 Tryk på funktionstasten Opk. LCD-skærmen viser Opkald omstillet.

Sådan bruges stjernekoden:
Tryk på *72, og indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til.
Sådan bruges tasten Opsætning:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Viderestilling, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til CFWD hele nummer, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til, f.eks. voicemail, et andet

lokalnummer eller en ekstern linje. Hvis du viderestillinger opkald til en ekstern
linje, skal du huske at bruge de krævede adgangs- eller områdenumre.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.
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Viderestilling af opkald, når din telefon er optaget
Sådan bruges stjernekoden:
Tryk på *90, og indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til.
Brug af tasten Opsætning (Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Viderestilling, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Omst. nummer optaget, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til (f.eks. et andet

lokalnummer eller en ekstern linje). Hvis du viderestiller opkald til en ekstern linje,
skal du huske at angive de krævede adgangs- og områdenumre.
Hvis du angiver "vm" (der oprettes forbindelse til voicemail, hvis denne funktion er
konfigureret af din telefonadministrator), skal du trykke på højre navigationstast,
trykke på funktionstasten Bogstav og derefter indtaste bogstaver via tastaturet
Tryk på venstre navigationstast.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Viderestilling af opkald, når du ikke tager telefonen
Sådan bruges stjernekoden:
Tryk på *92, og indtast det nummer, som alle opkald skal viderestilles til.
Brug af tasten Opsætning (Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Viderestilling, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Omst. intet svarfors., og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Angiv "vm" for voicemail, eller et nummer, som alle opkald skal viderestilles til, f.eks.

et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Hvis du viderestillinger opkald til en
ekstern linje, skal du huske at bruge de krævede adgangs- eller områdenumre.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.
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Forsinkelse af viderestilling, hvis du ikke tager telefonen
(Cisco SPA 303)
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Viderestilling, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Omst. intet svarfors., og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Angiv det antal sekunder, viderestilling af opkald skal forsinkes, hvis telefonen ikke

besvares.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Stop af viderestilling
Tryk på funktionstasten -cfwd for at stoppe viderestilling af opkald.
Du kan også stoppe viderestilling af opkald ved at gøre følgende:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Viderestilling, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 3 Tryk på funktionstasten Ryd og derefter på funktionstasten OK.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoder:
•

Skriv *73 for at deaktivere viderestilling.

•

Skriv *91 for at deaktivere viderestilling ved optaget.

•

Skriv *93 for at deaktivere viderestilling ved ubesvaret.
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Opsætning af Forstyr ikke
Benyt funktionen Forstyr ikke for at undgå, at telefonen ringer ved indgående
opkald. Hvis voicemail er konfigureret, tilsluttes indgående opkald øjeblikkeligt til
voicemail. Hvis voicemail ikke er konfigureret, hører de personer, der ringer, et
optagetsignal eller en meddelelse.
Du kan også angive Forstyr ikke fra computeren ved hjælp af IP-telefonens
webgrænseflade. Se afsnittet “Opsætning af Forstyr ikke” på side 77.
BEMÆRK: Med Cisco SPA 301 kan du kun indstille Forstyr ikke i IP-telefonens

webgrænseflade eller ved hjælp af stjernekoden.

Aktivering af Forstyr ikke
Brug af funktionstasten dnd (Forstyr ikke):
Tryk på funktionstasten dnd for at aktivere Forstyr ikke. På LCD-skærmen vises, at
Forstyr ikke er aktiveret på telefonen.
Sådan bruges tasten Opsætning:
Du kan også få adgang til Forstyr ikke ved hjælp af nedenstående
fremgangsmåde:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Forstyr ikke, og tryk derefter på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge j, og tryk derefter på funktionstasten OK.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoden:
Skriv *78 for at aktivere Forstyr ikke.

Deaktivering af Forstyr ikke
Brug af funktionstasten -dnd:
Tryk på funktionstasten -dnd for at deaktivere Forstyr ikke.
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Sådan bruges tasten Opsætning:
Du kan også deaktivere Forstyr ikke på følgende måde:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Forstyr ikke, og tryk derefter på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at skifte til ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoden:
Skriv *79 for at deaktivere Forstyr ikke.

Aktivering og deaktivering af Ventende opkald
Ventende opkald giver dig besked, når du er i gang med et opkald, ved at ringe til
din telefon og vise en statusmeddelelse om, at et andet opkald ringer. Hvis du
deaktiverer Ventende opkald, registrerer telefonen ikke indgående opkald, hvis du
er optaget af et andet opkald, og opkaldspersonen hører et optagetsignal eller en
meddelelse.
Du kan også aktivere og deaktivere Ventende opkald fra computeren ved hjælp af
IP-telefonens webgrænseflade. Se afsnittet “Konfiguration af Ventende opkald”
på side 78.
BEMÆRK: Med Cisco SPA 501G kan du kun konfigurere Ventende opkald i IP-telefonens

webgrænseflade eller ved hjælp af stjernekoden.
Sådan bruges tasten Opsætning:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Ventende opkald, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at aktivere eller deaktivere Ventende opkald.
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TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoden:
•

Skriv *56 for at aktivere Ventende opkald.

•

Skriv *71, før du indtaster et nummer, for at aktivere Ventende opkald for det
pågældende opkald.

•

Skriv *57 for at deaktivere Ventende opkald.

•

Skriv *72, før du indtaster et nummer, for at deaktivere Ventende opkald for
det pågældende opkald.

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 lokalnummer i din gruppe, ved hjælp af
funktionstasten g Svar.

•

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

•

Besvar et opkald, der ringer på et lokalnummer, som er konfigureret på en af
telefonens linjetaster. Kræver konfiguration af telefonadministratoren.

Sådan besvares et opkald, der ringer på et lokalnummer i din gruppe:
TRIN 1 Tryk på funktionstasten g Svar. Telefonen viser eventuelle stationer i den gruppe,

hvor der modtages indgående opkald. Tryk på funktionstasten Opr for at se en
liste over opkald.
TRIN 2 Vælg det opkald, du vil besvare, og tryk på funktionstasten Opr.

Sådan besvares et opkald, der ringer på et bestemt lokalnummer:
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TRIN 1 Tryk på funktionstasten Besvar.
TRIN 2 Indtast lokalnummeret for den telefon, som du besvarer opkaldet for, og tryk på

Opr.
TRIN 3 Tryk igen på Opr.

Tryk på den blinkende linjetast for at besvare et opkald til et lokalnummer, der er
konfigureret på en af linjetasterne på din telefon.

Parkering af et opkald (Cisco SPA 303)
Du kan "parkere" et opkald på en angivet linje, så en anden person i firmaet kan
besvare opkaldet. Opkaldet er aktivt, indtil "parkering" fjernes, eller
opkaldspersonen lægger på.
Sådan parkeres et opkald:
TRIN 1 Tryk på funktionstasten Parker under et aktivt opkald.
TRIN 2 Indtast et nummer for at identificere den parkerede linje, og tryk på Opr.

"Nummeret for den parkerede linje" svarer ikke til et faktisk lokalnummer, og du kan
vælge et nummer, der er let at huske (f.eks. 100). Opkaldet parkeres på denne linje,
og der afspilles musik eller meddelelser for opkaldspersonen, mens opkaldet er
parkeret.
TRIN 3 Parkeringen af opkaldet skal ophæves af dig eller en anden person.

Du kan ophæve parkering af et opkald enten med funktionstasten Fjf kø (hvis du
kender nummeret på parkeringslinjen) eller ved at få vist en liste over parkerede
opkald og ophæve parkeringen fra denne liste.
Sådan ophæves parkering, hvis du kender nummeret på parkeringslinjen:
TRIN 1 Tryk på funktionstasten Fjf kø.
TRIN 2 Indtast nummeret på parkeringslinjen (f.eks. det nummer, der blev indtastet i trin 2

under "Parkering af et opkald").
TRIN 3 Tryk på Opr. Opkaldet besvares på din telefon.
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Sådan vises en liste over parkerede opkald (og sådan ophæves parkering fra
listen):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Status for telefonkø, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Vælg det parkerede opkald, du vil hente, og tryk på Fjf kø.

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.

Cisco SPA 303
Sådan aktiveres et konferenceopkald:
TRIN 1 Tryk på tasten 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 Tryk på funktionstasten Konf igen. Alle tre personer er tilsluttet

konferenceopkaldet.
Når du lægger på, afbrydes forbindelsen til de to andre deltagere.
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Anbring et parkeret opkald i konference med et aktivt opkald
(Cisco SPA 303)
Hvis du har et parkeret opkald og et aktivt opkald, kan du oprette en konference
mellem det aktive opkald, det parkerede opkald og dig selv.
Tryk på funktionstasten Møde Li med et aktivt opkald og et eller flere parkerede
opkald.
•

Hvis du kun har et parkeret opkald, oprettes konferenceopkaldet mellem jer
alle tre.

•

Hvis du har mere end ét parkeret opkald, skal du vælge det parkerede
opkald, du vil etablere en konference med, ved at trykke på linjetasten for
det parkerede opkald.

Brug af telefonbøgerne (Cisco SPA 303)
Dine IP-telefoner har flere forskellige typer telefonbøger afhængigt af
telefonmodellen og det, som systemadministratoren har konfigureret for firmaet.
Normalt har telefonerne følgende typer telefonbøger:
•

Personlig telefonbog: I den personlige telefonbog kan du gemme og få vist
ofte anvendte numre. Du kan også ringe til numre fra telefonbogen.

•

Firmatelefonbog: Firmatelefonbogen indeholder telefonerne og
lokalnumrene i dit firma. Afhængigt af telefonnettets konfiguration kan
følgende telefonbøger være tilgængelige:
-

Firmatelefonbog

-

Telefonbog, der anvender LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Brug af din personlige telefonbog
Du kan få vist telefonbogen ved at trykke på funktionstasten tlflst eller på tasten
Opsætning og vælge Telefonb.
Du kan også få vist og redigere telefonbogen fra computeren ved hjælp af IPtelefonens webgrænseflade. Se afsnittet “Brug af din personlige telefonbog
(Cisco SPA 303)” på side 79.
Sådan føjes en ny post til telefonbogen:
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TRIN 1 Tryk på funktionstasten Tilføj på skærmen Telefonbog, når Nyt opslag er valgt.
TRIN 2 Brug tastaturet til at indtaste navnet på telefonbogsposten. Tryk på nummertasten

flere gange for at skifte til et andet bogstav under det pågældende tal. (Hvis du
f.eks. vil angive "Mary", skal du trykke på 6 og derefter holde pause (for M); tryk på
2, og hold derefter pause (for A), tryk på 7 hurtigt tre gange (for R), tryk derefter på
9 hurtigt tre gange (for Y). Brug funktionstasten Slet tegn for at slette bogstaver,
funktionstasterne <<< og >>> for at flytte ét tegn til venstre eller højre eller
funktionstasten Ryd for at slette hele navnet. Når du er færdig med navnet, skal du
bruge navigationstasten for at flytte til nummerfeltet.
TRIN 3 Indtast telefonnummeret, idet du medtager alle de cifre, du skal taste for at få

adgang til en ekstern linje, og om nødvendigt det relevante områdenummer.
TRIN 4 (Valgfrit) Sådan ændres ringetypen for opkaldspersonen:

a. Tryk på funktionstasten Valgml.
b. Rul gennem de tilgængelige ringetyper.
c. Tryk på funktionstasten Afspil for at afspille den valgte ringetone eller på
funktionstasten Vælg for at tildele denne ringetone til den person, hvis nummer
du er ved at tilføje i telefonbogen.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten Gem for at gemme posten.

Brug af firmatelefonbogen
BEMÆRK: Afhængigt af din internettelefontjenesteudbyder eller konfigurationen af dit

firmanetværk er der muligvis ikke en firmatelefonbog tilgængelig.
Sådan bruges firmatelefonbogen:
TRIN 1 Tryk på funktionstasten tlflst, eller tryk på tasten Opsætning, og vælg Telefonbog.
TRIN 2 Rul til Firmatelefonbog, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Vælg en post, og tryk på funktionstasten Opk. Tryk på Annuller for at afslutte.

Sådan bruges LDAP-telefonbogen (Lightweight Directory Access Protocol):
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TRIN 1 Tryk på funktionstasten tlflst, eller tryk på tasten Opsætning, og vælg Telefonbog.
TRIN 2 Rul til Navn på LDAP-telefonbog, og tryk på funktionstasten Vælg.
BEMÆRK: Navnet på LDAP-telefonbogen konfigureres af telefonadministratoren og kan være

forskelligt.
TRIN 3 Indtast oplysninger i felterne, og tryk på Søg.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Opr i resultaterne for at ringe op til kontaktpersonen, eller

vælg en af de andre indstillinger.

Brug af opkaldshistorikken
Du kan også få vist listen Opkaldshistorik fra computeren ved hjælp af IPtelefonens webgrænseflade. Se afsnittet “Visning af opkaldshistorikken” på
side 80.
BEMÆRK: Du kan kun få vist opkaldshistoriklister for Cisco SPA 301 ved hjælp af IP-telefonens

webgrænseflade.

Visning af opkaldshistoriklisterne
Sådan vises opkaldshistoriklisterne:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Opkaldshistorik, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til den opkaldshistorikliste, som du vil have vist, og tryk på funktionstasten

Vælg. Følgende opkaldshistoriklister er tilgængelige:
•

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

•

Modtagne opkald: Viser opkaldspersonens id for de 60 senest besvarede
opkald.

•

Ubesvarede opkald: Viser de 60 senest ubesvarede opkald.
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Opkald fra opkaldshistoriklisterne
Sådan ringes op til et nummer fra én af opkaldshistoriklisterne:
TRIN 1 Rul til det opkald, du vil vælge.
TRIN 2 Tryk på funktionstasten Opk.
BEMÆRK: Hvis opkaldet kommer fra en ekstern linje eller et

langdistancenummer, skal det muligvis redigeres, før du kan ringe til det. Tryk
på funktionstasten Ret for at redigere opkaldet. Brug funktionstasterne og
tastaturet til at redigere nummeret.

Sletning af et nummer fra opkaldshistoriklisterne
TRIN 1 Rul til det ønskede opkald på listen Gentag, Besvarede opkald eller Ubesvarede

opkald.
TRIN 2 Tryk på funktionstasten Slet.
TRIN 3 Tryk på OK.

Lagring af et nummer på opkaldshistoriklisten i din
telefonbog
TRIN 1 Rul til det ønskede opkald på listen Gentag, Besvarede opkald eller Ubesvarede

opkald.
TRIN 2 Brug navigationstasten til at rulle til højre for at få vist flere funktionstastindstillinger,

og tryk på funktionstasten Gem.
TRIN 3 Rediger eventuelt oplysningerne, og tryk på funktionstasten Gem igen. Posten

føjes til telefonbogen.
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Indstilling eller ændring af en telefonadgangskode
Du kan indstille eller ændre adgangskoden til din telefon for at forhindre
uautoriseret brug. Sådan indstilles en adgangskode for din telefon:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstil adgangskode, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Angiv en numerisk adgangskode. Angiv adgangskoden to gange.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

Aktivering af voicemail
Tryk på tasten Meddelelser på telefonen for at aktivere voicemail.
Systemadministratoren skal konfigurere telefonen med nummeret til voicemail, så
der automatisk ringes til voicemail, når der trykkes på tasten Meddelelser.
Hvis du har brug for at ændre det nummer, der skal indtastes for at få adgang til
voicemail, skal du udføre følgende trin:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Voicemail, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Indtast det nummer, der skal ringes til for at aktivere voicemail. Indtast

telefonnummeret inklusive de cifre, der skal indtastes for at få en ekstern linje.
Hvis du vil rydde feltet for en tidligere indtastning, skal du trykke på
funktionstasten Ryd. Hvis du vil indtaste bogstaver, skal du trykke på den Højre
navigationstast for at rulle og derefter trykke på funktionstasten Alfa.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

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

58

4
Brug af avancerede telefonfunktioner

I dette kapitel beskrives, hvordan du konfigurerer avancerede funktioner på IPtelefonen. Det indeholder følgende afsnit:
•

Konfiguration af funktioner for beskyttelse af personlige oplysninger og
sikkerhed, side 60

•

Tilføjelse og brug af hurtigopkald, side 62

•

Brug af funktionen Søger, side 64

•

Overvågning af/adgang til en anden telefon fra din telefon (Cisco SPA
303), side 65

•

TIlpasning af LCD-skærmen (Cisco SPA 303), side 66

•

Brug af ringetoner (Cisco SPA 303), side 68

•

Konfiguration af dato- og klokkeslætsparametre for telefonen (Cisco
SPA 303), side 69

•

Brug af stjernekoder, side 69

•

Brug af IVR-menuen (Interactive Voice Response Menu) på Cisco SPA
301, side 71

•

Avancerede procedurer for teknisk supportpersonale (Cisco SPA 303),
side 73
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Konfiguration af funktioner for beskyttelse af personlige
oplysninger og sikkerhed
Du kan også konfigurere disse funktioner fra computeren og IP-telefonens
webgrænseflade. Se “Blokering af opkalds-id” på side 78 og “Blokering af
anonyme opkald” på side 79.
BEMÆRK: Med Cisco SPA 301 konfigureres disse funktioner ved hjælp af IP-telefonens

webgrænseflade eller stjernekoderne (beskrevet nedenfor).

Blokering af opkalds-id
Du kan blokere opkalds-id på din telefon, så dit telefonnummer ikke vises for den
person, du ringer til.
Brug af tasten opsætning(Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Bloker opkalds-id, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoden:
Tryk på *67, inden du taster nummeret. (Blokering af opkalds-id forbliver aktiveret,
indtil du taster *68).

Blokering af anonyme opkald
Ved at blokere anonyme opkald kan du forhindre, at opkald med ukendte opkaldsid'er modtages på din telefon. (Hvis en opkaldsperson f.eks. indstiller sin telefon til
ikke at vise opkalds-id, anses opkaldet for at være anonymt). Disse
opkaldspersoner modtager et optagetsignal eller en meddelelse.
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Brug af tasten opsætning(Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Bloker anonyme opkald, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan bruges stjernekoden:
Tryk på *77. Afvisning af anonyme opkald er aktiveret, indtil du taster *87.

Brug af sikkert opkald
Med funktionen for sikkert opkald er det aktive opkald krypteret, så andre ikke kan
lytte med. Inden du aktiverer Sikkert opkald, skal du spørge din tjenesteudbyder,
om Sikkert opkald er tilgængeligt.
Brug af tasten Opsætning (Cisco SPA 303):
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Sikkert opkald, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem. Når du ringer op, høres en tone, inden der ringes op.

Sådan bruges stjernekoder:
•

*16: Aktiverer funktionen Sikkert opkald for alle opkald.

•

*18: Aktiverer funktionen Sikkert opkald for et enkelt opkald.
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Sådan deaktiveres Sikkert opkald:
•

*17: Deaktiverer funktionen Sikkert opkald for alle opkald.

•

*19: Deaktiverer funktionen Sikkert opkald for et enkelt opkald.

Aktivering af Opkaldshjælp (Cisco SPA 303)
Hvis du aktiverer Opkaldshjælp, når du foretager opkald, viser LCD-skærmen
telefonnumre på basis af de poster, der matcher bedst, i telefonbogen og
opkaldshistorikken.
Sådan aktiveres Opkaldshjælp:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Opkaldshjælp, og tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Hvis Opkaldshjælp er aktiveret, når du ringer op, kan du bruge navigationstasten til
at rulle ned, markere et telefonnummer på LCD-skærmen og trykke på
opkaldstasten Opr for at ringe op.

Tilføjelse og brug af hurtigopkald
Du kan konfigurere forskellige typer hurtigopkald:
•

Du kan udpege ubrugte linjetaster på din telefon til at fungere som
hurtigopkald.

•

Afhængigt af hvordan dine lokalnumre er konfigureret, og hvor mange
linjetaster der er på din telefon, kan du have op til to hurtigopkald på
linjetasterne.
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Du kan oprette hurtigopkald, som er tildelt et nummer og ringer op til det
tildelte nummer, når der trykkes på tasten. Du kan have op til otte af disse
hurtigopkald. Et hurtigopkald kan være et telefonnummer, en IP-adresse
eller en URL-adresse.

Du kan oprette og redigere hurtigopkald ved hjælp af computeren og
IP-telefonens webgrænseflade. Se “Oprettelse af hurtigopkald” på side 80.
BEMÆRK: Med Cisco SPA 301 oprettes hurtigopkald ved hjælp af IP-telefonens

webgrænseflade.

Oprettelse af hurtigopkald på ubrugte linjetaster (Cisco
SPA 303)
BEMÆRK: Denne funktion skal aktiveres af din telefonadministrator.
TRIN 1 Tryk på den ubrugte linjetast, og hold den nede i tre sekunder. Vinduet Definer

hurtigopkald vises.
TRIN 2 Indtast navnet på hurtigopkaldet.
TRIN 3 Tryk på Pil ned for at gå til telefonnummerfeltet. Indtast telefonnummeret, og tryk

på Gem.
TRIN 4 Når du har oprettet et hurtigopkald, vises det ud for linjetasten og markeres med et

særligt ikon. I figuren herunder er "Mary" det konfigurerede hurtigopkald.

TRIN 5 Tryk på linjetasten for at bruge hurtigopkaldet.
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Oprettelse af numeriske hurtigopkald
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Hurtigopkald, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Hvis du vil oprette et nyt hurtigopkald, skal du rulle for at vælge en ubrugt

hurtigopkaldstast (markeret Ikke tildelt). Hvis du vil redigere et tidligere
hurtigopkald, skal du markere det.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Ret.
TRIN 5 Indtast det nummer, der skal tildeles til hurtigopkaldet, og tryk på funktionstasten

OK.

Brug af hurtigopkald
Cisco SPA 301
Tast nummeret for hurtigopkaldet på telefonens tastatur, og vent et øjeblik.
Cisco SPA 303
Hvis du vil ringe til et af dine konfigurerede hurtigopkaldsnumre, skal du udføre en
af følgende handlinger:
•

Åbn en telefonlinje, og tast nummeret til hurtigopkaldet på telefonens tastatur,
og tryk derefter på funktionstasten Opr.

•

Tryk på tasten Opsætning, rul til Hurtigopkald, og tryk på funktionstasten Vælg,
vælg nummeret, og tryk på funktionstasten Opk..

•

Tryk på den ubrugte linjetast, som du har konfigureret til et hurtigopkald.

Brug af funktionen Søger
IP-telefonen kan automatisk besvare søgninger fra andre Cisco IP-telefoner på
kontoret, hvis telefonadministratoren har aktiveret denne funktion. Når der søges
efter din telefon, udsender telefonen en række bip, og der etableres tovejslyd
mellem din telefon og den telefon, der har ringet til dig. Du behøver ikke acceptere
søgningen.
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Søgning efter en anden telefon
Hvis du vil søge efter en anden telefon, skal du taste *96 plus lokalnummeret for
den telefon, du søger efter. Hvis den telefon, du søger efter, ikke er konfigureret til
at besvare søgninger automatisk, ringer telefonen, som om det var et normalt
taleopkald.

Søgning efter en gruppe telefoner
Din telefonadministrator kan konfigurere en gruppe telefoner, som du kan søge
efter på samme tid. Hver søgegruppe har et nummer tilknyttet. Administratoren
skal give dig nummeret for de grupper, der er konfigureret. Hvis du vil søge efter
denne gruppe, skal du taste *96 plus nummeret på søgegruppen.

Konfiguration af Automatisk svar (Cisco SPA 303)
Sådan konfigureres telefonen til at svare automatisk på søgninger:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Indstillinger, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Rul til Automatisk svarside, og tryk på funktionstasten Ret
TRIN 4 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 5 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

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 linje 3 f.eks. er konfigureret til at vise Peters telefonlinje, angiver LED-farven
status for hans telefonlinje:
•

Grøn: Linjen er ledig.
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•

Rød (lyser): Linjen er aktiv eller optaget.

•

Rød (blinker): Linjen ringer.

•

Orange (konstant): Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

•

Orange (blinker): Linjen er ikke konfigureret korrekt.

4

Hvis systemadministratoren 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
Du kan også ændre LCD-skærmens kontrast fra computeren ved hjælp af IPtelefonens webgrænseflade. Se “Ændring af LCD-kontrast (Cisco SPA 303)” på
side 82.
Sådan indstilles kontrasten på LCD-skærmen:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning, rul for at markere LCD-kontrast, og tryk på

funktionstasten Vælg.
TRIN 2 Benyt navigationstasten til at justere skærmkontrasten: Ved at trykke på venstre

navigationstast formindskes kontrasten. Ved at trykke på højre navigationstast
forøges kontrasten.
TRIN 3 Tryk på funktionstasten Gem.

Konfiguration af telefonens pauseskærm
Du kan aktivere telefonens pauseskærm og vælge dens udseende, samt hvor
længe telefonen skal være uden aktivitet, før pauseskærmen aktiveres. Nogle af
disse indstillinger kan konfigureres fra computeren ved hjælp af IP-telefonens
webgrænseflade. Se “Konfiguration af telefonens pauseskærm (Cisco SPA
303)” på side 82.
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Sådan konfigureres pauseskærmen:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Pauseskærmtilstand, og tryk på funktionstasten Vælg.

Sådan aktiveres pauseskærmen:
TRIN 1 Vælg Aktiver pauseskærm på skærmbilledet for Pauseskærmtilstand, og tryk på

funktionstasten Ret.
TRIN 2 Tryk på funktionstasten j/n for at vælge ja.
TRIN 3 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan angives det tidsrum, der går, før pauseskærmen tændes, hvis telefonen er
inaktiv:
TRIN 1 Vælg Pauseskærm ventetid på skærmbilledet for Pauseskærmtilstand, og tryk på

funktionstasten Ret.
TRIN 2 Angiv det tidsrum i minutter, der skal gå, før pauseskærmen aktiveres.
TRIN 3 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

Sådan ændres pauseskærmbilledet:
TRIN 1 Vælg Pauseskærmikon på skærmbilledet for Pauseskærmtilstand, og tryk på Ret.
TRIN 2 Tryk på Valgml flere gange for at få vist de tilgængelige valgmuligheder, indtil den

ønskede valgmulighed vises. Der er følgende valgmuligheder:
•

Baggrundsbillede: Viser telefonens baggrundsbillede.

•

Stationstid: Viser telefonens stations-id og -tid på billedet.

•

Lås: Viser et billede af en lås på billedet.

•

Telefon: Viser et billede af en telefon på billedet.

•

Dato/klokkeslæt: Viser datoen og klokkeslættet på billedet.
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TRIN 3 Tryk på funktionstasten OK.
TRIN 4 Tryk på funktionstasten Gem.

Aktivering af pauseskærmen
Sådan aktiveres telefonens pauseskærm øjeblikkeligt:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Pauseskærmtilstand, og tryk på Aktiv. (Pauseskærmen skal være slået til for

at kunne aktiveres med det samme).

Brug af ringetoner (Cisco SPA 303)
Alle telefonens lokalnumre kan have hver sin ringetone. Du kan også oprette dine
egne ringetoner.

Ændring af ringetonen
Sådan ændres en ringetone:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Ringetone, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Vælg det lokalnummer, du vil vælge en ringetone for, og tryk på Rediger.
TRIN 4 Rul gennem ringetonerne, og tryk på Afspil for at afspille den markerede ringetone.

Tryk på Vælg for at vælge den markerede ringetone for det pågældende
lokalnummer.
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Konfiguration af dato- og klokkeslætsparametre for telefonen
(Cisco SPA 303)
Indstilling af telefonens dato og klokkeslæt
Datoen og klokkeslættet for din telefon kommer normalt fra SIP-proxyserveren
eller NTP-serveren. Du kan dog benytte nedenstående fremgangsmåde for at
ændre dato- og klokkeslætsparametrene:
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Dato/Klokkeslæt, og tryk på funktionstasten Vælg.
TRIN 3 Indtast datoen i formatet: mm*dd*åå (vises som m/d)
TRIN 4 Indtast klokkeslættet i formatet: tt*mm*ss (vises som t:mm)
TRIN 5 Hvis klokkeslættet ikke viser a.m. (a) eller p.m. (p) korrekt, skal du justere det med

Tidsforskydning. Hvis du vil skifte fra a.m. til p.m., skal du indtaste *12*00*00, og
hvis du vil skifte fra p.m. til a.m., skal du indtaste #12*00*00.
TRIN 6 Tryk på funktionstasten Gem.

Du kan nøjes med at foretage en af indstillingerne, hvis du ønsker det.

Brug af stjernekoder
Din IP-telefon understøtter flere "stjernekoder", der giver adgang til supplerende
telefontjenester. Disse koder, som starter med *, indtastes, inden der indtastes et
telefonnummer, og giver adgang til tjenester. Hvis du f.eks. vil blokere opkalds-id
(stjernekode 67), skal du taste *67 efterfulgt af det telefonnummer, du ringer op til.
Nedenfor finder du en liste over almindeligt brugte stjernekoder.
BEMÆRK: Nogle stjernekoder er muligvis ikke tilgængelige for dig. Kontakt din

telefonadministrator for at få flere oplysninger.
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Kode

Definition

16

Aktiverer funktionen Sikkert opkald for alle opkald. Se Brug af sikkert
opkald, side 61.

17

Deaktiverer funktionen Sikkert opkald for alle opkald. Se Brug af sikkert
opkald, side 61.

18

Aktiverer funktionen Sikkert opkald for et enkelt opkald. Se Brug af sikkert
opkald, side 61.

19

Deaktiverer funktionen Sikkert opkald for et enkelt opkald. Se Brug af
sikkert opkald, side 61.

36

Besvarer et opkald på et andet lokalnummer. Se Besvarelse af opkald fra
et andet lokalnummer (Cisco SPA 303), side 51.

37

Besvarer et gruppeopkald. Se Besvarelse af opkald fra et andet
lokalnummer (Cisco SPA 303), side 51.

38

Parkerer et opkald. Se Parkering af et opkald (Cisco SPA 303), side 52.

39

Ophæver parkering af et opkald. Se Parkering af et opkald (Cisco SPA
303), side 52.

56

Aktiverer Ventende opkald. Se Aktivering og deaktivering af Ventende
opkald, side 50.

57

Deaktiverer Ventende opkald. Se Aktivering og deaktivering af Ventende
opkald, side 50.

66

Aktiverer Ring tilbage. Får IP-telefonen til gentagne gange at ringe til et
optaget nummer, indtil den telefon, der ringes op til, ringer eller besvares. IPtelefonen giver dig derefter besked om, at opkaldet er gået igennem.

67

Blokerer opkalds-id. Se Blokering af opkalds-id, side 60.

68

Ophæver blokering af opkalds-id. Se Blokering af opkalds-id, side 60.

69

Ringer op til det sidste nummer, der har ringet til din telefon.

70

Deaktiverer Ventende opkald for et enkelt opkald. Se Aktivering og
deaktivering af Ventende opkald, side 50.

71

Aktiverer Ventende opkald for et enkelt opkald. Se Aktivering og
deaktivering af Ventende opkald, side 50.

72

Aktiverer Viderestil alle. Se Viderestilling af opkald, side 46.
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Kode

Definition

73

Deaktiverer Viderestil alle. Se Viderestilling af opkald, side 46.

77

Aktiverer blokering af anonyme opkald. Se Blokering af anonyme opkald,
side 60.

78

Aktiverer Forstyr ikke. Se Opsætning af Forstyr ikke, side 49.

79

Deaktiverer Forstyr ikke. Se Opsætning af Forstyr ikke, side 49.

86

Deaktiverer Ring tilbage.

87

Deaktiverer blokering af anonyme opkald. Se Blokering af anonyme
opkald, side 60.

90

Aktiverer Viderestilling ved optaget. Se Viderestilling af opkald, side 46.

91

Deaktiverer Viderestilling ved optaget. Se Viderestilling af opkald, side 46.

92

Aktiverer Viderestil. ved ubesvaret. Se Viderestilling af opkald, side 46.

93

Deaktiverer Viderestil. ved ubesvaret. Se Viderestilling af opkald, side 46.

96

Søger efter et lokalnummer. Se Brug af funktionen Søger, side 64.

98

Foretager uovervåget omstilling. Omstilling af opkald (Cisco SPA 303),
side 42.

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.
Du kan få adgang til IVR ved at løfte håndsættet og indtaste ****.
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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Du kan også åbne IVR-menuen ved at trykke på nummeret for valgmuligheden og
derefter trykke på #. Nogle menuer kræver, at der indtastes yderligere oplysninger
eller numre. I følgende tabel vises nogle af de typiske valgmuligheder, du muligvis
vil anvende:

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-adresse (hardware).

150

Angiver telefonens softwareversion.

160

Angiver adressen for den primære DNS-server.

170

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

180

Angiver IP-multicast-adressen (bruges af Cisco SPA 9000 til at
kommunikere med IP-telefonen).

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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Avancerede procedurer for teknisk supportpersonale
(Cisco SPA 303)
!
ADVARSEL: Disse menuer bruges til at konfigurere og foretage fejlfinding på telefonen og

telefonnetværket. Du bør ikke ændre disse indstillinger eller udføre disse
handlinger, medmindre telefonadministratoren har bedt dig om at gøre det.

TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Vælg blandt følgende valgmuligheder:

•

Netværk: Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i
netværket. Disse indstillinger bør ikke ændres, medmindre du får vejledning
af administratoren, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens
funktioner.

•

Produktinformation: Denne indstilling viser produktets navn, serienummer,
softwareversion, hardwareversion, MAC-adresse og klientcertifikat.

•

Status: Denne indstilling viser telefonens status, lokalnummeret og
linjetasterne.

•

Genstart: Se Genstarter telefonen, side 74.

•

Genstart: Genstarter telefonen.

•

Fabriksnulstilling: Nulstiller telefonen til fabriksstandardindstillingerne.

!
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.
•

Brugerdef. nulstilling: Nulstiller telefonen til de seneste tilpasningsprofiler.

•

Sprog: Ændrer sproget på din telefon (afhængigt af tilgængelighed og den
konfiguration, systemadministratoren har foretaget).
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Genstarter telefonen
Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket.
Undlad at foretage ændringer, medmindre du får vejledning af administratoren, da
det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner.
Sådan genstartes telefonen:
Cisco SPA 301
TRIN 1 Tryk på ****.
TRIN 2 Indtast 732668, og tryk derefter på #.
TRIN 3 Læg på for at genstarte telefonen.

Cisco SPA 303
TRIN 1 Tryk på tasten Opsætning.
TRIN 2 Rul til Genstart, og tryk på Vælg.
TRIN 3 Tryk på OK.
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Cisco IP-telefonen har en webgrænseflade, der gør det muligt at konfigurere visse
af telefonens funktioner ved hjælp af en webbrowser. Dette kapitel indeholder
følgende afsnit:
•

Pålogning til webgrænsefladen, side 76

•

Opsætning af Forstyr ikke, side 77

•

Konfiguration af viderestilling, side 77

•

Konfiguration af Ventende opkald, side 78

•

Blokering af opkalds-id, side 78

•

Blokering af anonyme opkald, side 79

•

Brug af din personlige telefonbog (Cisco SPA 303), side 79

•

Visning af opkaldshistorikken, side 80

•

Oprettelse af hurtigopkald, side 80

•

Accept af tekstbeskeder (Cisco SPA 303), side 81

•

Justering af lydstyrken, side 81

•

Ændring af LCD-kontrast (Cisco SPA 303), side 82

•

Konfiguration af telefonens pauseskærm (Cisco SPA 303), side 82
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Pålogning til webgrænsefladen
TRIN 1 Find telefonens IP-adresse:

Cisco SPA 301
a. Tryk på ****.
b. Skriv 110, og tryk derefter på #. IP-adressen angives.
Cisco SPA 303
a. Tryk på tasten Opsætning.
b. Rul til Netværk, og tryk på funktionstasten Vælg.
c. Rul for at få vist den nuværende IP-adresse. Dette er telefonens IP-adresse.
TRIN 2 Åbn Internet Explorer på din computer.
TRIN 3 Indtast IP-adressen i browserens værktøjslinje.

Webgrænsefladen har tre hovedfaner:
•

Voice Indeholder oplysninger om telefonen, herunder følgende underfaner:
-

Info: Indeholder system- og telefonoplysninger (skrivebeskyttet).

-

System: Gør det muligt at konfigurere en adgangskode og
netværksindstillinger.

-

Telefon: Gør det muligt at aktivere pauseskærmen (Cisco SPA 303).

-

Bruger: Indeholder indstillinger for viderestilling, hurtigopkald, ventende
opkald, indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger samt
lydindstillinger.

•

Opkaldshistorik: Viser de opkald, der er modtaget af og foretaget fra
telefonen.

•

Personlig telefonbog: Indeholder din personlige adressebog.

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

76

5

Brug af webgrænsefladen
Opsætning af Forstyr ikke

Opsætning af Forstyr ikke
Benyt funktionen Forstyr ikke for at undgå, at telefonen ringer ved indgående
opkald. Hvis voicemail er konfigureret, tilsluttes indgående opkald øjeblikkeligt til
voicemail. Hvis voicemail ikke er konfigureret, hører de personer, der ringer, et
optagetsignal eller en meddelelse.
Sådan aktiveres Forstyr ikke:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Find feltet DND-indstilling under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Vælg Ja for at aktivere Forstyr ikke.
TRIN 5 Klik på Send alle ændringer nederst på siden.

BEMÆRK: Du kan deaktivere Forstyr ikke fra telefonen eller fra webgrænsefladen.

Konfiguration af viderestilling
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Under Viderestilling kan du konfigurere følgende felter:

•

CFWD hele dest: Viderestiller alle opkald til et enkelt nummer, som du
indtaster.

•

CFWD optaget dest: Viderestiller alle opkald til et andet nummer, når
telefonen er optaget. Indtast det nummer, som opkald skal viderestilles til.

•

CFWD ubesvaret dest: Viderestiller opkald til et andet nummer, hvis din
telefon ikke besvares. Indtast det nummer, som opkald skal viderestilles til.

•

CFWD intet svarfors: Det antal sekunder, som viderestilling af opkald skal
forsinkes, hvis din telefon ikke besvares. Indtast det antal sekunder,
forsinkelsen skal vare.

TRIN 4 Klik på Send alle ændringer nederst på siden.
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Konfiguration af Ventende opkald
Ventende opkald giver dig besked, når du taler i telefonen, ved at ringe og vise en
statusmeddelelse om, at du har et indgående opkald. Hvis du deaktiverer
Ventende opkald, registrerer telefonen ikke indgående opkald, hvis du er optaget
af et andet opkald, og opkaldspersonen hører et optagetsignal eller en
meddelelse.
Sådan aktiveres eller deaktiveres Ventende opkald:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Find feltet CW-indstilling under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Vælg Ja eller Nej for at aktivere eller deaktivere.
TRIN 5 Klik på Send alle ændringer nederst på siden.

Blokering af opkalds-id
Du kan blokere opkalds-id på din telefon, så dit telefonnummer ikke vises for den
person, du ringer til.
Sådan blokeres opkalds-id:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Find feltet Bloker CID under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Vælg Ja eller Nej for at aktivere eller deaktivere.
TRIN 5 Klik på Send alle ændringer nederst på siden.
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Blokering af anonyme opkald
Ved at blokere anonyme opkald kan du forhindre, at opkald med ukendte opkaldsid'er modtages på din telefon. (Hvis en opkaldsperson f.eks. indstiller sin telefon til
ikke at vise opkalds-id, anses opkaldet for at være anonymt). Disse
opkaldspersoner modtager et optagetsignal eller en meddelelse.
Sådan blokeres anonyme opkald:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Find feltet Bloker ANC under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Vælg Ja eller Nej for at aktivere eller deaktivere.
TRIN 5 Klik på Send alle ændringer nederst på siden.

Brug af din personlige telefonbog (Cisco SPA 303)
IP-telefonen indeholder en telefonbog, hvori du kan gemme og få vist ofte
anvendte telefonnumre. Denne telefonbog vises på telefonen, og du kan ringe
numrene op fra telefonbogen.
Sådan vises og redigeres den personlige telefonbog:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Personlig telefonbog. Et vindue vises med den personlige telefonbog

for din telefon.
Sådan indtastes en ny post i telefonbogen:
TRIN 1 marker linjen, og indtast oplysningerne i følgende format:

n=Marketing;p=5045551212
hvor "n=" angiver navnet på posten, og "p=" angiver telefonnummeret
(inklusive områdenummeret).
TRIN 2 Klik på Send ændringer nederst på siden.
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Visning af opkaldshistorikken
Sådan vises opkaldshistorikken:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Opkaldshistorik. Et vindue vises med opkaldshistorikken for din

telefon. Denne omfatter:
•

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

•

Modtagne opkald: Viser opkaldspersonens id for de 60 senest besvarede
opkald.

•

Ubesvarede opkald: Viser de 60 senest ubesvarede opkald.

Klik på fanen for hver liste for at vise den.

Oprettelse af hurtigopkald
Du kan konfigurere op til otte hurtigopkald for nummertasterne. Et hurtigopkald kan
være et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL-adresse.
Sådan oprettes eller redigeres et numerisk hurtigopkald:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Indtast de hurtigopkaldsnumre, du vil oprette eller redigere, under Hurtigopkald.
TRIN 4 Klik på Send alle ændringer.

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

80

Brug af webgrænsefladen
Accept af tekstbeskeder (Cisco SPA 303)

5

Accept af tekstbeskeder (Cisco SPA 303)
Telefonen accepterer tekstbeskeder fra nogle IP-telefoner eller -tjenester.
Sådan accepteres tekstbeskeder fra andre IP-telefoner:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Vælg Ja i tekstbeskedfeltet under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Klik på Send alle ændringer.

Sådan accepteres tekstbeskeder fra en tredjepart:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Vælg Ja i feltet Tekstbesked fra tredjepart under Ekstra tjenester.
TRIN 4 Klik på Send alle ændringer.

Justering af lydstyrken
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.

Under Lydstyrke kan du justere følgende indstillinger:
•

Ringestyrke

•

Højttalerlydstyrke (gælder ikke for Cisco SPA 301)

•

Lydstyrke i håndsæt

•

Lydstyrke i hovedtelefoner (gælder ikke for Cisco SPA 301)
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Angiv en lydstyrke mellem 1 og 10, hvor 1 er den laveste lydstyrke.
•

Dyb bas: Gør det muligt at forbedre lavfrekvenslyd.

TRIN 3 Klik på Send alle ændringer.

Ændring af LCD-kontrast (Cisco SPA 303)
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Bruger under fanen Voice.
TRIN 3 Under LCD kan du justere LCD-skærmens kontrast ved at angive et tal mellem 1 og

10, hvor 1 er den laveste kontrast.
TRIN 4 Klik på Send alle ændringer.

Konfiguration af telefonens pauseskærm (Cisco SPA 303)
Sådan konfigureres telefonens pauseskærm:
TRIN 1 Log på webgrænsefladen.
TRIN 2 Klik på fanen Telefon under fanen Voice.

Under Generelt kan du konfigurere følgende indstillinger:
•

Aktiver pauseskærm: Aktiverer og deaktiverer pauseskærmen.

•

Ventetid for pauseskærm: Det antal minutter telefonen skal være inaktiv, før
pauseskærmen starter.

•

Pauseskærmikon: Skærmtype:
-

Et baggrundsbillede.

-

Stationstiden midt på skærmen.

-

Et bevægeligt låsikon. Når telefonen er låst, vises meddelelsen "Tryk på
en tast for at låse telefonen op".
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-

Et bevægeligt telefonikon.

-

Stationsdatoen og -klokkeslættet midt på skærmen.

5

TRIN 3 Klik på Send alle ændringer.
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A
Yderligere oplysninger
Cisco tilbyder et stort udvalg af ressourcer for at hjælpe brugeren 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

Support og ressourcer til
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Kontaktpersoner for
telefonsupport

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

Firmwareoverførsler til
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware
Vælg et link for at downloade firmware til Cisco
Small Business-produkter. Der kræves ikke logon.
Overførsler for alle andre Cisco Small Businessprodukter, herunder Network Storage Systems, er
tilgængelige i området Download på Cisco.com på
www.cisco.com/go/software (registrering/logon
påkrævet).

Produktdokumentation
Cisco SPA 300 Series IPtelefoner

www.cisco.com/go/300phonesresources

Cisco Small Business Pro
IP-telefontilbehør

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

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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