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Komma igång

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

• Om det här dokumentet, sidan 6

• Översikt över Cisco Small Business 300-serien IP-telefoner, sidan 8

• Lära känna Cisco SPA 301, sidan 9

• Lära känna Cisco SPA 303, sidan 11

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 din Cisco Small Business IP-telefon varierar med den typ av 
samtalskontrollsystem som används. I det här dokumentet beskrivs hur Cisco Small 
Business IP-telefoner används med ett SIP-telefonsystem, som Cisco SPA 9000 
Voice System eller ett Broadsoft- eller Asterisk-system. Om du använder Cisco 
Small Business IP-telefon med Cisco Unified Communications 500-serien, se 
användarhandboken Cisco Unified Communications Manager Express för Cisco 
Small Business IP-telefon SPA 30X (SPCP).
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Disposition
Följande tabell ger en överblick över innehållet i varje kapitel i det här dokumentet.

Titel Beskrivning

Kapitel 1: Komma igång En beskrivning av det här 
dokumentet och en översikt 
över Cisco Small Business 
IP-telefoner.

Kapitel 2 Installera din telefon Så ansluter och installerar 
du din telefon.

Kapitel 3 Använda grundläggande 
telefonfunktioner

Så utför du enklare uppgifter 
med telefonen, som att ringa 
och besvara samtal, koppla 
samtal, ställa in 
vidarekoppling av samtal 
samt besvara samtal på 
andra anknytningar.

Kapitel 4 Använda avancerade 
telefonfunktioner

Så utför du mer avancerade 
uppgifter med telefonen, som 
att ställa in funktioner för 
sekretess och säkerhet, 
kortnummer, personsökare 
och ringsignaler.

Kapitel 5 Använda webbgränssnittet Så loggar du in och använder 
telefonens webbgränssnitt.

Bilaga A Nästa steg Listor över och länkar till 
relaterad dokumentation.
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Översikt över Cisco Small Business 300-serien IP-telefoner

Cisco Small Business 300-serien 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 300-serien 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 vanliga telefoner kräver Cisco Small 
Business IP-telefoner en separat strömkälla. Anslut ström till telefonen genom att 
ansluta den till den medföljande nätadaptern.

Följande tabell visar vilka Cisco Small Business 300-serien IP-telefoner som 
beskrivs i det här dokumentet och deras respektive funktioner:

Skötsel av telefonen

Cisco Small Business IP-telefoner är elektroniska apparater som inte bör utsättas 
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.

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Skärm Ingen 128 X 64 enfärgad LCD 

Linjer 1 3

Funktionsknappar Ingen 4 dynamiska

Navigeringsknapp Ingen Fyrvägs navigeringsknapp
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Lära känna Cisco SPA 301

Nr Telefonfunktion Beskrivning

1 Lur Lyft på luren när du vill ringa eller svara på ett samtal.
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2 Meddelande 
väntar/
statusindikator

Lysdiodens färg och ljus visar telefon- eller 
meddelandestatus:

• Rött (fast sken) – 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 i rad) – Telefonen 
har tillfälligt förlorat Ethernet-anslutningen.

• Orange (fast sken) – Telefonen är inte 
registrerad i samtalsstyrningssystemet. Detta 
inträffar när telefonen startar om eller inte ännu 
har registrerats.

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

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

• Orange (två snabba blinkningar i rad) – 
Telefonen har permanent förlorat Ethernet-
anslutningen. Telefonen startar om när den 
återfår anslutningen.

• Grön (sakta blinkande) – Vidarebefordra samtal 
eller Stör ej är aktiverat. (Du hör även en 
avbruten kopplingston.)

3 Knappen 
Ringsignal

Tryck till På för att slå på ringsignalen. Tryck till Av för 
att slå av ringsignalen.

4 Knappen 
Röstmeddelande

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

5 Knappen Flash Tryck för att parkera ett samtal och öppna en annan 
linje.

6 Knappen Ring om Tryck för att slå det sist slagna numret

7 Volymknapp Tryck flera gånger för att öka lurens volym (när luren är 
lyft) eller ringsignalens volym (när luren ligger på).

8 Knappsats Slå telefonnummer med knapparna.

Nr Telefonfunktion Beskrivning
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Lära känna Cisco SPA 303

Nr Telefonfunktion Beskrivning

1 Lur Lyft på luren 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. När följande lyser:

Grönt: Linjen är ledig.

Rött (fast sken): Linjen är aktiv eller används.

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

Orange: Linjen är inte registrerad och kan inte användas. 

Linjeknapparnas färger beror på telefonsystemet 
och kan variera. 

De här knapparna kan också programmeras av 
telefonsystemets administratör 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 telefonens användarhandbok för 
ytterligare information.

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

7 Meddelandeknapp 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.

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

Nr Telefonfunktion Beskrivning



Komma igång
Lära känna Cisco SPA 303

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 13

1
 

Funktionsknappar

De funktionsknappar som visas på telefonens skärm varierar med telefonmodell 
och telefonsystemets konfiguration. (Cisco SPA 301 har inga funktionsknappar.) 
Tryck på höger- eller vänsterpilen  på navigeringsknappen om du vill 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.

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.

Nr Telefonfunktion Beskrivning

Knapp Funktion

<< eller >> Flyttar åt vänster eller höger genom en post utan att radera tecken.

aktiv Aktiverar skärmsläckarläget.

LäggTi Lägger till en post.

oövfly Utför en blind samtalskoppling (kopplar ett samtal utan att du talar 
med den du kopplar samtalet till).

avbryt Avbryt eventuella ändringar (tryck på den här knappen före ok 
eller spara).

vkopp Vidarekopplar alla inkommande samtal till ett angivet nummer.

-vkopp Tar bort vidarekoppling av samtal.

konf Startar ett konferenssamtal.

konfL Slår ihop telefonens aktiva linjer till ett konferenssamtal.
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radT Tar bort den senaste siffran eller bokstaven.

radera Tar bort ett helt objekt (till exempel ett nummer i samtalshistoriken).

ring Slår ett nummer.

kat Öppnar telefonkataloger.

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

-stEj Tar bort Stör ej.

redig Öppnar ett objekt så att du kan redigera siffror och bokstäver, 
eller aktivera och inaktivera en funktion.

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.

ignorera Ignorerar ett inkommande samtal.

snsam Ringer upp det senast mottagna samtalet.

missat Visar listan över missade samtal.

park Parkerar ett samtal under ett visst parkeringsnummer. Samtalet 
parkeras på linjen tills du åter kopplar in det eller uppringaren 
lägger på luren. Funktionen måste konfigureras av 
telefonsystemets administratör.

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

phold Parkerar ett samtal på en aktiv, delad linje.

ring om Visar en lista över nyligen uppringda nummer.

spara Sparar dina ändringar.

välj Väljer det markerade objektet på LCD-skärmen.

starcode Gör att du kan skriva in en stjärnkod. Se “Med stjärnkoder:,” på 
sidan 67.

återta Återupptar ett parkerat samtal.

övfly Kopplar ett samtal.

övflyL Kopplar en aktiv linje på telefonen till ett uppringt nummer.

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
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Skärmikoner

LCD-skärmen visar olika ikoner som visar telefonstatus eller samtal på telefonen. 
Följande skärmar visar en del av de ikoner som används.

Den dubbla pilen till höger på skärmen på bilden ovan visar att ett samtal pågår. 
Den lyfta telefon-ikonen intill SPA 303 visar att luren används.

Högtalarikonen intill SPA 303 på bilden ovan visar att högtalaren används.
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Headset-ikonen intill SPA 303 på bilden ovan visar att headsetet används.

Högerpilen till höger på skärmen på bilden ovan visar att ett samtal väntar. 

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. 
(Gäller ej Cisco SPA 301.)
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Om du t.ex. vill ta reda på telefonens IP-adress på en Cisco SPA 301 trycker du på 
Inställningar och väljer sedan 9.

IP-adressen visas på nätverksskärmen.

OBS! Menyer och alternativ kan variera.
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Installera din telefon 

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

• Innan du börjar, sidan 18

• Installera din Cisco SPA 301 IP-telefon, sidan 19

• Installera din Cisco SPA 303 IP-telefon, sidan 21

• (Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen, sidan 24

• Kontrollera att telefonen startar, sidan 31

• Uppgradera telefonens inbyggda programvara, sidan 32

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.
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Installera din Cisco SPA 301 IP-telefon

Bild 1 Cisco SPA 301 ström- och luruttag

Ansluta luren

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

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

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

Ansluta strömmen

Sätt ena änden av nätkabeln i ett nätuttag och den andra änden i strömuttaget på 
telefonen (märkt 1 i Bild 1).

OBS! Ta ström till telefonen med Ethernet-anslutningen genom att använda 
extratillbehöret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Se 
dokumentationen om Cisco POES5 på Cisco.com för ytterligare information.
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Ansluta din Cisco SPA 301 till nätverket

Bild 2 Cisco SPA 301 Ethernet-ansutning

Om du använder en Ethernet-anslutning:

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

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

(Valfritt) Ansluta din Cisco SPA 301 till ett trådlöst nätverk

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-kabeln från WBP54G till baksidan på 
IP-telefonens bas, i uttaget markerat med WAN.

STEG 3 Anslut strömkabeln för WBP54G till strömuttaget på IP-telefonens bas. 

STEG 4 Anslut IP-telefonens strömadapter till strömuttaget på WBP54G.
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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 uttagen på baksidan.

STEG 2 Anslut den långa änden av telefonsladden till luruttaget på telefonen som är märkt 
med en telefonsymbol. (märkt 5 i Bild 3).

STEG 3 (Valfritt) Dra telefonkabeln genom kabelspåret (märkt 4 i Bild 3).

STEG 4 Anslut andra änden av telefonsladden till uttaget längst ned på luren (ej i bild).
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Anslut strömmen

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

OBS! Ta ström till telefonen med Ethernet-anslutningen genom att använda 
extratillbehöret Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Se 
dokumentationen Cisco POES5 på Cisco.com för ytterligare information.

Ansluta din Cisco SPA 303 till nätverket

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

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

(Valfritt) Ansluta din Cisco SPA 303 till ett trådlöst nätverk

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-kabeln från WBP54G till baksidan på 
IP-telefonens bas, i uttaget markerat med SW.

STEG 3 Anslut strömkabeln för WBP54G till strömuttaget på IP-telefonens bas. 

STEG 4 Anslut IP-telefonens nätadapter till strömuttaget på WBP54G.

STEG 5 Anslut den andra änden av IP-telefonens nätadapter till ett nätuttag.
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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 1 i Bild 3) och tryck 
sedan ned telefonen 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-uttaget på telefonens baksida (märkt 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. 

http://www.plantronics.com
http://www.jabra.com
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I allmänhet ansluter du ett headset på följande sätt: Anslut 2,5 mm-kontakten 
från headsetet till headsetuttaget på IP-telefonens högra sida, enligt anvisningen 
i följande bild:

(Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen 

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



Installera din telefon
(Valfritt) Montera Cisco SPA 30X på väggen

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 29

2
 

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 Lurupphängningsfliken (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 Lurupphängningsfliken (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 skärmen (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 301, hörs en kopplingston när du tar 
upp luren eller trycker på knappen för högtalartelefon.
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Om telefonen inte startar ska du kontrollera installationen och anslutningarna. Om 
de är rätt utförda ska du prova att koppla bort telefonen och sedan ansluta den 
igen. Om fortfarande ingenting visas ska du kontakta telefonadministratören eller 
din leverantör av Internettelefonitjänster (ITSP).

Uppgradera telefonens inbyggda programvara

Telefonen levereras med förinstallerad inbyggd programvara. Det kan dock finnas 
senare versioner av denna programvara, som har nya funktioner och som åtgärdar 
problem med telefonen. Du kan behöva uppgradera telefonen till den senaste 
inbyggda programvaran för bästa möjliga prestanda.

!
VARNING Om du använder telefonen tillsammans med ett system från en leverantör av 

IP-telefoni ska du inte uppgradera den inbyggda programvaran i telefonen utan 
att rådfråga tjänstleverantören. Din leverantör kanske uppgraderar telefonerna 
automatiskt utan att du behöver göra någonting. 

Uppgradera telefonens inbyggda programvara genom att hämta den på Ciscos 
webbplats och installera den från datorn. Se anvisningarna i följande avsnitt.

Kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har

Cisco SPA 303

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG 2 Bläddra till Produktinfo och tryck på välj.

STEG 3 Bläddra till Programversion. Den inbyggda programvarans versionsnummer visas.

Cisco SPA 501

STEG 1 Tryck på ****.

STEG 2 Ange 150 och tryck sedan på #. Den inbyggda programvarans versionsnummer 
läses upp.
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Hämta den inbyggda programvaran

Gå till www.tools.cisco.com/support/downloads och ange modellnumret i rutan 
Software Search (Programvarusökning). Spara programvaran på skrivbordet.

Hämta telefonens IP-adress

Innan du uppgraderar behöver du IP-adressen till den telefon du ska uppgradera. 
Så här hämtar du IP-adressen:

Cisco SPA 303

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG 2 Bläddra till Nätverk och tryck på välj.

STEG 3 Bläddra till Aktuell IP visas. Detta är IP-adressen till din telefon.

SPA 301

STEG 1 Tryck på ****.

STEG 2 Ange 110 och tryck sedan på #. IP-adressen läses upp.

Installera den inbyggda programvaran

STEG 1 Packa upp den inbyggda programvaran på datorn.

OBS! Om du befinner dig i en VPN-anslutning kan du behöva avsluta anslutningen innan 
du fortsätter, så att datorn kan kommunicera direkt med telefonen under 
uppgraderingen.

STEG 2 Kör uppgraderingsfilen (till exempel genom att dubbelklicka på upg-spa303-7-4-
5.exe).

STEG 3 Klicka på Fortsätt efter att du läst meddelandet om uppgraderingar och din 
tjänstleverantör.

STEG 4 Ange IP-adressen till telefonen och verifiera adressen till datorn.

http://tools.cisco.com/support/downloads
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STEG 5 Klicka på OK. Systemet visar information om telefonens nuvarande programvara 
och maskinvara.

STEG 6 Klicka på Uppgradera om du vill starta uppgraderingen.

OBS! Koppla inte bort strömmen till telefonen innan uppgraderingen är klar (när lamporna 
på telefonen inte blinkar längre).

STEG 7 Klicka på OK om du vill trycka bort statusmeddelandet för uppgraderingen.



3

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 35

 

Använda grundläggande telefonfunktioner

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

• Använda telefonens maskinvara och tillbehör (Cisco SPA 303), sidan 36

• Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet, sidan 37

• Ringa eller svara på ett samtal, sidan 38

• Parkera och återuppta samtal, sidan 39

• Avsluta ett samtal, sidan 40

• Överflytta samtal (Cisco SPA 303), sidan 41

• Återuppringning av ett nummer, sidan 42

• Visa och ringa missade samtal (Cisco SPA 303), sidan 42

• Vidarekoppla samtal, sidan 44

• Ställa in Stör ej, sidan 47

• Sätta på och stänga av Samtal väntar, sidan 48

• Svara på ett samtal från en annan anknytning (Cisco SPA 303), sidan 49

• Parkera ett samtal (Cisco SPA 303), sidan 50

• Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter, sidan 51

• Använda telefonens telefonkataloger (Cisco SPA 303), sidan 52

• Använda listorna över samtalshistorik, sidan 54

• Ställa in eller ändra ett telefonlösenord, sidan 55

• Komma åt röstbrevlådan, sidan 56
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Använda telefonens maskinvara och tillbehör (Cisco SPA 303)

Använda högtalartelefonen

När du vill använda högtalartelefonen trycker du på knappen Högtalare (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 23

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

Tryck på knappen Headset på din telefon och slå sedan numret om du ska ringa 
ett samtal eller tryck 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. (Om 
du vill växla från luren till ett trådlöst headset ska du inte lägga på luren eftersom 
du då kommer att avsluta samtalet.)

Skicka ljud till telefonens högtalare

Om du väljer det här alternativet skickas ljud till högtalaren när luren är lyft.

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Skicka ljud till högtalare och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på j/n för att aktivera eller inaktivera funktionen.
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STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok .

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Välja standardljudenhet 

Det här alternativet anger om headsetet eller högtalartelefonen ska användas som 
standard när luren inte används. 

Så här väljer du standardljudenhet:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Önskad ljudenhet och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen altern för att visa alternativen. När det alternativ du vill 
ha visas trycker du på funktionsknappen ok.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen spara.

Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet

Du kan även ändra inställningarna för samtalsvolym från datorn med 
webbgränssnittet för IP-telefonen. Se avsnittet “Justera ljudvolymen” på 
sidan 79.

Ställa in samtalsvolymen

Cisco SPA 301

När headsetet inte ligger på telefonen, tryck på Vol- knappen för att öka volymen. 
När volymen når maximum minskar nästa knapptryckning volymen till minimum.

Cisco SPA 303

Om du vill justera ljudvolymen i luren eller högtalaren lyfter du på luren eller trycker 
på knappen Högtalare. Tryck på + på knappen Volym om du vill öka volymen eller 
på - om du vill sänka den. Tryck på spara.
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Justera ringsignalens volym

Cisco SPA 301

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

Cisco SPA 303

Om du vill justera ringsignalens volym trycker du på knappen Volym medan luren 
ligger på telefonen och högtalarknappen är av. Tryck på spara.

Använda Mute (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 röd. 
Du sätter på mikrofonen igen genom att trycka en gång till på sekretessknappen.

Om ingen ljudenhet är på händer ingenting om du trycker på sekretessknappen. 
När du går från högtalartelefonen till luren stängs sekretessen av automatiskt.

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 sätt att svara på ett samtal:

• Lyft på luren.

• Tryck på knappen Högtalare (Cisco SPA 303).

• Tryck på knappen Headset (Cisco SPA 303).

• Tryck på en grön linjeknapp om du vill ringa ett samtal eller på en blinkande röd 
linjeknapp om du vill besvara ett samtal (Cisco SPA 303).

Olika sätt att ringa ett samtal utan att slå ett nummer (Cisco SPA 303):

• Tryck på funktionsknappe ring om och sedan på funktionsknappen ring för att 
slå det senaste numret.

• Om du har konfigurerat kortnummer slår du den önskade kortnummerskoden 
och trycker sedan på funktionsknappen ring.
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• 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 avsnitten “Använda telefonens telefonkataloger (Cisco 
SPA 303)” på sidan 52 och “Använda listorna över samtalshistorik” på sidan 54.

Använda Uppringningshjälp (Cisco SPA 303)

Om uppringningshjälpen aktiverats visas en lista över matchande telefonnummer 
som nyligen ringts upp eller som ringt när du börjar slå ett nytt nummer. 

Om du vill använda ett av dessa nummer:

STEG 1 Använd navigeringsknappen för att bläddra ned och markera ett telefonnummer 
på LCD-skärmen.

STEG  2 Tryck på funktionsknappen ring för att ringa samtalet. 

Se “Aktivera uppringningshjälp (Cisco SPA 303),” på sidan 60 om du vill ha mer 
information om hur du aktiverar den här funktionen.

Parkera och återuppta samtal

Parkera ett samtal genom att trycka på knappen Flash (Cisco SPA 301) eller på 
knappen Håll (Cisco SPA 303). Uppringaren får höra en serie med korta och 
snabba toner eller musik (beroende på systemets konfiguration) som indikerar att 
samtalet är parkerat. På Cisco SPA 303 visar telefonens LCD-skärm en blinkande 
röd pil som indikerar att linjen är parkerad, enligt bilden nedan.
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Återuppta samtalet genom att trycka på knappen Flash (Cisco SPA 301) eller den 
röda, blinkande linjeknappen för samtalet (Cisco SPA 303). Om du har flera samtal 
(Cisco SPA 303) parkeras alla samtal utom det aktiva.

Om du är i ett samtal och ett annat samtal kommer in:

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 eller ignorera.

• Tryck på Håll för att parkera samtalet och tryck på den röda blinkande 
linjeknappen för att svara på samtalet.

Återuppta det första samtalet genom att trycka på den röda blinkande linjeknappen.

Växla mella flera parkerade samtal på en linje (Cisco SPA 303)

Det går att har upp till två samtal på varje telefonlinje. Om ett eller flera samtal är 
parkerade på en linje visar det svarta fältet högst upp på skärmen att samtalet är 
parkerat (indikerat med högerpilen). Samtalsinformationen längst ned på skärmen 
visar det aktiva samtalet. 

Växla mellan två samtal på en linje genom att trycka på den blinkande 
linjeknappen. Om flera samtal är parkerade på flera linjer, använd 
navigationsknappen för att bläddra upp eller ned och tryck på den blinkande 
linjeknappen för det valda samtalet.

Avsluta ett samtal

Så här avslutar du ett samtal:

• Om du använder luren lägger du på.

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

• Om du använder headsetet, tryck antingen på knappen Headset (kabelanslutet) 
eller lägg tillbaka luren (på vissa trådlösa modeller) - Cisco SPA 303.



Använda grundläggande telefonfunktioner
Överflytta samtal (Cisco SPA 303)

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 41

3
 

Överflytta samtal (Cisco SPA 303)

Du kan koppla samtal vidare på följande sätt:

• Meddelad överflyttning – du ringer till den person som du ska koppla 
samtalet till och sedan kan du antingen:

- koppla samtalet medan det ringer.

- vänta på att personen svarar innan samtalet kopplas vidare.

• Obevakad överflyttning – du kopplar samtalet utan att prata med den andra 
parten som du ska koppla samtalet till.

Utföra en meddelad överflyttning

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

STEG  2 Gör något av följande:

• Slå numret till vilket du vill koppla samtalet och tryck sedan på 
funktionsknappen ring eller vänta några sekunder.

• Tryck på funktionsknappen kat och välj ett nummer antingen från den 
personliga katalogen eller välj Företagskatalog och tryck sedan på 
funktionsknappen ring.

Om du lägger på innan det andra samtalet går fram misslyckas 
överflyttningen och det första samtalet kopplas från. Om du slår fel 
nummer, använd funktionsknappen radTecken, rensa eller avbryt för att 
göra ändringar innan samtalet kopplas visare.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen övfly när telefonen börjat ringa eller när som helst efter 
att samtalet besvarats.

Utföra en obevakad överflyttning

STEG 1 Tryck på funktionsknappen oövfly under ett aktivt samtal.

STEG  2 Slå numret som du vill koppla samtalet till och tryck på ring. Samtalet kopplas och 
du behöver inte göra någonting mer.
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Koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal

Om du har ett parkerat samtal och ett aktivt samtal kan du koppla ett av de 
samtalen till det andra och på så sätt ansluta de två personerna till varandra. (Detta 
skiljer sig från ett konferenssamtal eftersom du inte längre tar del i samtalet efter 
överflyttningen.)

När du har ett aktivt samtal och ett eller flera parkerade samtal trycker du på 
funktionsknappen övflyL.

• Om du bara har ett parkerat samtal kopplas det till det aktiva samtalet, och 
du kopplas bort.

• Om du har fler än ett parkerat samtal väljer du vilket parkerat samtal du vill 
koppla genom att trycka på det parkerade samtalets linjeknapp. 

Återuppringning av ett nummer

Cisco SPA 303

Tryck två gånger på funktionsknappen ring om för att ringa det senast slagna numret. 

Så här ringer du åter upp ett annat nummer:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen ring om och välj sedan det önskade numret.

STEG  2 (Valfritt) Tryck på funktionsknappen redig om du vill välja ett nummer och ändra det 
(om du t.ex. vill lägga till ett riktnummer). Tryck på funktionsknappen ok när du är klar.

STEG  3 Lyft på luren eller tryck på funktionsknappen ring om du vill ringa upp det valda 
numret automatiskt. 

Cisco SPA 301

Tryck på knappen Ring om om du vill ringa det senast slagna numret. 

Visa och ringa missade samtal (Cisco SPA 303)

På IP-telefonens LCD-skärm visas om du har missat ett samtal. 
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Så här ringer du upp numret för ett missat samtal:

• Om ett missat samtal visas på LCD-skärmen och du vill ringa upp det senaste 
missade samtalet trycker du på funktionsknappen lcr. Tryck på 
funktionsknappen miss om du vill visa en lista över de missade samtalen, välj 
ett av dem och tryck sedan på ring.

• Om LCD-skärmen inte visar funktionsknappen snsam eller missat, kan du ringa 
tillbaka från listan missade samtal:

a. Tryck på knappen Inställningar.

b. Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen välj.

c. Bläddra till Missade samtal och tryck på funktionsknappen välj.

d. 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 redig om du vill redigera numret och 
använd funktionsknapparna och knappsatsen..

Så här visar du en lista över alla missade samtal:

• Om det visas ett missat samtal på LCD-skärmen trycker du på 
funktionsknappen missat för att visa en lista över de missade samtalen.

• Om LCD-skärmen inte visar funktionsknappen snsam eller miss:

a. Tryck på knappen Inställningar.

b. Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen välj.

c. Bläddra till Missade samtal och tryck på funktionsknappen välj.

Sätta på och stänga av kortkommandot för missade samtal

Med det här alternativet kan du ta bort funktionsknapparna snsam och miss, som 
visas på IP-telefonens skärm när du missat ett samtal.

Så här hittar du det här alternativet:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Genväg missat samtal och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n för att aktivera eller inaktivera funktionen.



Använda grundläggande telefonfunktioner
Vidarekoppla samtal

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 44

3
 

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok .

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla alla samtal, vidarekoppla samtal när telefonen är upptagen 
eller vidarekoppla samtal som inte besvaras: 

Du kan även ställa in alternativ för vidarekoppling på datorn med webbgränssnittet 
för IP-telefonen. Se avsnittet “Konfigurera Vidarebefordra samtal” på sidan 75. 

OBS! På Cisco SPA 301 kan du bara använda webbgränssnittet för IP-telefonen eller 
stjärnkoder för att ställa in vidarekopplingen. Se anvisningarna nedan för de aktuella 
stjärnkoderna.

Vidarekoppla alla samtal

Använda funktionsknappen vkopp (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på funktionsknappen vkopp.

STEG  2 Ange ett nummer som alla samtal ska vidarekopplas till. Detta kan vara din röstbrevlåda, 
en annan anknytning eller en extern linje. Om du vidarekopplar samtalen till en extern 
linje, se till att du har med eventuella koder för att ringa externt och riktnummer.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen ring. LCD-skärmen visar Vidarekopplade samtal.

Med stjärnkoden:

Tryck *72 och ange det nummer som du vill vidarekoppla alla samtal till.

Med knappen Inställningar:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Vidarebefordra samtal och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Vidarekoppl alla nr och tryck på funktionsknappen redig.
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STEG  4 Ange ett nummer som alla samtal ska vidarekopplas till. Detta kan vara din röstbrevlåda, 
en annan anknytning eller en extern linje. Om du vidarekopplar samtalen till en extern 
linje, se till att du har med eventuella koder för att ringa externt och riktnummer.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok .

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Vidarekoppling när det är upptaget hos dig

Med stjärnkoden:

Tryck *90 och ange det nummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

Använda knappen Inställningar (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Vidarebefordra samtal och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Vidarekoppl upptaget och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Ange ett nummer som alla samtal ska vidarekopplas till (till exempel en annan 
anknytning eller en extern linje). Om du vidarekopplar samtalen till en extern linje, 
se till att du har med eventuella koder för att ringa externt och riktnummer.

Om du vill ange "vm" (vilket ansluter till röstbrevlådan om administratören ställt in den 
funktionen) trycker du på höger navigeringsknapp, trycker på funktionsknappen alfa och 
anger bokstäverna med knappsatsen. Tryck på vänster navigeringsknapp.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok .

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Vidarekoppla samtal när du inte svarar i telefon

Med stjärnkoden:

Tryck *92 och ange det nummer som du vill vidarekoppla samtalen till.
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Använda knappen Inställningar (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Vidarebefordra samtal och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Vidarekoppl ej svar och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Ange "vm" för röstbrevlåda, eller ett nummer som alla samtal ska vidarekopplas till, till 
exempel en annan ankytning eller en extern linje. Om du vidarekopplar samtalen till en 
extern linje, se till att du har med eventuella koder för att ringa externt och riktnummer.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok .

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Fördröja vidarekoppling när du inte svarar i telefon 
(Cisco SPA 303)

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Vidarebefordra samtal och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Vidarekoppl ej svar och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Ange det antal sekunder som du vill fördröja vidarekopplingen av samtal om ingen 
svarar på din telefon.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Stoppa vidarekoppling av samtal

Stoppa vidarekoppling av samtal genom att trycka på funktionsknappen -vkopp.

Det går även att stoppa vidarekoppling genom att göra följande:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Vidarebefordra samtaloch tryck på funktionsknappen redig. 



Använda grundläggande telefonfunktioner
Ställa in Stör ej

Användarhandbok för Cisco Small Business IP-telefon SPA 30X (SIP) 47

3
 

STEG  3 Tryck på funktionsknappen rensa och tryck sedan på funktionsknappen ok. 

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoder:

• Tryck *73 om du vill inaktivera vidarekoppling.

• Tryck *91 om du vill inaktivera vidarekoppling vid upptaget.

• Tryck *93 om du vill inaktivera vidarekoppling vid inget svar.

Ställa in Stör ej

Stör ej förhindrar att inkommande samtal ringer i telefonen. Om du har konfigurerat 
röstbrevlådan kopplas den som ringer automatiskt till den. Om du inte har 
konfigurerat röstbrevlådan hörs en upptagetton eller ett meddelande.

Du kan även ställa in alternativ för Stör ej på datorn med webbgränssnittet för IP-
telefonen. Se avsnittet “Ställa in Stör ej” på sidan 75.

OBS! På Cisco SPA 301 kan du bara ställa in Stör ej i webbgränssnittet för IP-telefonen 
eller genom att använda stjärnkoden.

Aktivera Stör ej

Med funktionsknappen stEj:

Aktivera Stör ej genom att trycka på funktionsknappen stEj. LCD-skärmen visar att 
Stör ej är aktiverad på telefonen.

Med knappen Inställningar:

Det går även att ställa in Stör ej med följande steg:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Stör ej och tryck på funktionsknappen redig. 

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n för att välja j, tryck sedan på funktionsknappen ok.
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STEG  5 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoden:

Tryck *78 för att aktivera Stör ej.

Inaktivera Stör ej

Med funktionsknappen -stEj:

Inaktivera Stör ej genom att trycka på funktionsknappen -stEj. 

Med knappen Inställningar:

Det går även att inaktivera Stör ej genom att göra följande:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Stör ej och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n för att ändra till ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoden:

Tryck *79 för att inaktivera Stör ej.

Sätta på och stänga av Samtal väntar

Denna funktion meddelar dig att ett samtal väntar genom att din telefon ringer när 
du talar i telefon och ett statusmeddelande visas som säger att ett annat samtal 
ringer. Om du inaktiverar samtal väntar ringer inte inkommande samtal på din 
telefon om du redan är i ett annat samtal, och den som ringer upp hör en 
upptagetton eller ett meddelande. 

Det går även att aktivera samtal väntar från datorn med webbgränssnittet för 
IP-telefonen. Se avsnittet “Konfigurera Samtal väntar” på sidan 76.
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OBS! På Cisco SPA 301 kan du bara ställa in Samtal väntar i webbgränssnittet för IP-
telefonen eller genom att använda stjärnkoden.

Med knappen Inställningar:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Samtal väntar och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n för att sätta på och stänga av samtal väntar.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoden:

• Tryck *56 så aktiveras samtal väntar.

• Tryck *71 innan du slår ett nummer så aktiveras samtal väntar under det samtalet.

• Tryck *57 så inaktiveras samtal väntar.

• Tryck *72 innan du slår ett nummer så inaktiveras samtal väntar under 
det samtalet.

Svara på ett samtal från 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 anknytning i din grupp genom att 
använda funktionsknappen gSvar. 

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

• Du kan svara på ett samtal som ringer på en anknytning som har 
konfigurerats som en linjeknapp på din telefon. Kräver konfigurering av 
telefonadministratören. 

Så här svarar du på ett samtal som ringer på en anknytning i din grupp:
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STEG 1 Tryck på funktionsknappen gSvar. På telefonen visas eventuella stationer i 
gruppen där det ringer. Tryck på ring så visas en lista över samtal.

STEG  2 Välj vilket samtal du vill svara på och tryck på funktionsknappen ring.

Så här svarar du 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 och tryck på ring.

STEG  3 Tryck på ring igen.

Om du vill besvara ett samtal som ringer på en anknytning som konfigurerats på en 
av linjeknapparna på din telefon trycker du på den blinkande linjeknappen.

Parkera ett samtal (Cisco SPA 303)

Du kan "parkera" ett samtal på en bestämd linje så att en annan person på 
företaget kan besvara samtalet. Samtalet är aktivt tills det "avparkeras" eller den 
uppringande lägger på.

Så här parkerar du ett samtal:

STEG 1 Under ett aktivt samtal, tryck på funktionsknappen park.

STEG  2 Ange ett nummer för att identifiera parkeringslinjen och tryck på ring. Detta 
nummer motsvarar inte någon verklig anknytning, och du kan välja ett nummer som 
är lätt att komma ihåg (till exempel 100). Sedan parkeras samtalet på den linjen, 
och den uppringande hör pausmusik eller meddelanden.

STEG  3 Sedan måste du eller en annan person "avparkera" samtalet.

Avparkera ett samtal genom att antingen använda funktionsknappen återta (om du 
känner till numret till parkeringslinjen) eller visa en lista med parkerade samtal och 
återta det från listan.
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Så här avparkerar du samtalet om du vet vilket linjenummer det parkerats på:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen återta.

STEG  2 Ange numret på parkeringslinjen (till exempel det nummer som angavs i steg två 
av anvisningarna för att parkera ett samtal).

STEG  3 Tryck på ring. Samtalet besvaras på din telefon.

Så här visar du en lista över parkerade samtal (och avparkerar från listan):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Status samtalsparkering och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Välj det parkerade samtal du vill hämta och tryck på återta .

Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter

Cisco SPA 301

Så här startar du ett konferenssamtal:

STEG 1 Tryck på knappen Flash 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. Alla tre parterna förs nu samman till ett 
konferenssamtal.

OBS! När du lägger på kopplas de andra två deltagarna bort.

Cisco SPA 303

Så här startar du ett konferenssamtal:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen konf under ett aktivt samtal. Det första samtalet 
parkeras, en ny linje öppnas och en kopplingston hörs. 

STEG  2 Slå den andra personens telefonnummer. 
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STEG  3 Tryck på funktionsknappen konf igen. Alla tre parterna förs nu samman till ett 
konferenssamtal. 

När du lägger på kopplas de andra två deltagarna bort.

Konferens med ett parkerat och aktivt samta (Cisco SPA 303)

Om du har ett parkerat samtal och ett aktivt samtal kan du skapa ett 
konferenssamtal med det aktiva samtalet, det parkerade samtalet och dig själv.

När du har ett aktivt samtal och ett eller flera parkerade samtal trycker du på 
funktionsknappen konfL.

• Om du bara har ett parkerat samtal skapas konferenssamtalet med er tre.

• Om du har fler än ett parkerat samtal väljer du vilket parkerat samtal du vill ta med 
i konferenssamtalet genom att trycka på det parkerade samtalets linjeknapp. 

Använda telefonens telefonkataloger (Cisco SPA 303)

I dina IP-telefoner finns det flera olika typer av telefonkataloger, beroende på vilken 
modell du har och vad systemadministratören ställt in för företaget. 

I de flesta fall har telefonerna följande typer av kataloger:

• Personlig katalog - I den personliga katalogen kan du lagra och visa 
nummer som du ofta ringer. Du kan också ringa upp nummer direkt från 
katalogen.

• Företagskatalog - Företagskatalogen innehåller telefonnummer och 
anknytningar i ditt företag. Beroende på hur ditt telefonnätverk har 
konfigurerats kan du ha tillgång till följande kataloger:

- Företagskatalog

- Katalog med LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Så använder du din personliga katalog

Du kommer till telefonkatalogen genom att trycka på funktionsknappen kat eller 
genom att trycka på knappen Inställningar och välja Katalog.
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Du kan även visa och redigera katalogen på datorn med webbgränssnittet för 
IP-telefonen. Se avsnittet “Använda den personliga katalogen (Cisco SPA 303)” 
på sidan 77.

Så här lägger du till en ny post i katalogen:

STEG 1 På katalogskärmen trycker du på funktionsknappen läggTi när Ny post har valts.

STEG  2 Använd knappsatsen och ange namnet i katalogposten. Tryck flera gånger på 
sifferknappen för att komma till en annan bokstav under den siffran. (Om du till 
exempel vill ange "Mary" trycker du på 6 och pausar (för M). Sedan trycker du på 
2 och pausar (för A). Sedan tre gånger snabbt på 7 (för R) och till sist tre gånger 
snabbt på 9 (för Y). Använd funktionsknappen radT om du vill ta bort bokstäver, 
funktionsknapparna <<< och >>> om du vill flytta ett tecken åt vänster eller höger, 
eller funktionsknappen rensa om du vill ta bort hela namnet. När du är klar med 
namnet använder du navigationsknappen för att gå ned till nummerfältet. 

STEG  3 Ange telefonnumret, inklusive eventuella siffror som måste slår för att ringa en 
extern linje och rätt riktnummer, om det är nödvändigt.

STEG  4 (Valfritt) Så här ändrar du ringsignal för den som ringer: 

a. Tryck på funktionsknappen altern. 

b. Bläddra bland de tillgängliga ringsignalerna. 

c. Tryck på funktionsknappen spela om du vill spela upp den valda ringsignalen 
eller funktionsknappen välj om du vill tilldela den ringsignalen till den person 
vars nummer du håller på att lägga till i katalogen.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen spara för att spara posten.

Så använder du företagskatalogen

OBS! Beroende på vilken leverantör av IP-telefoni ni har och hur företagsnätverket 
konfigurerats är det inte säkert att en företagskatalog är tillgänglig för dig.

Så här använder du företagskatalogen:

STEG 1 Tryck på funktionsknappen kat, eller tryck på knappen Inställningar och välj Katalog.

STEG  2 Bläddra till Företagskatalog och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Välj en post och tryck på funktionsknappen ring. Tryck på avbryt om du vill avsluta.
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Så här använder du LDAP-katalogen (Lightweight Directory Access Protocol):

STEG 1 Tryck på funktionsknappen kat, eller tryck på knappen Inställningar och välj Katalog.

STEG  2 Bläddra till LDAP-katalogens namn och tryck på Välj.

OBS! Namnet på LDAP-katalogen ställs in av telefonadministratören och kan variera.

STEG  3 Ange information i fälten och tryck på sök.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen ring i resultaten om du vill ringa upp kontakten eller 
välja ett av de andra alternativen.

Använda listorna över samtalshistorik

Du kan även visa listorna över samtalshistorik på datorn med webbgränssnittet för 
IP-telefonen. Se avsnittet “Visa listor över samtalshistorik” på sidan 78.

OBS! Du kan bara visa listor över samtalshistorik för Cisco SPA 301 med 
webbgränssnittet för IP-telefonen.

Visa listorna över samtalshistorik

Så här visar du listorna över samtalshistorik:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till den Samtalshistorik som du vill visa och tryck på funktionsknappen välj. 
Tillgängliga listor över samtalshistorik:

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

• Besvarade samtal – Visar nummerpresentationen för de 60 senaste 
samtalen som besvarats.

• Missade samtal - Visar de 60 senaste missade samtalen.
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Ringa från listorna över samtalshistorik

Så här ringer du upp ett nummer i en av listorna över samtalshistorik:

STEG 1 Bläddra till det samtal du vill välja.

STEG  2 Tryck på funktionsknappen ring.

OBS! Om samtalet kom från en extern linje eller ett annat riktnummer kan du 
behöva redigera numret innan du ringer det. Tryck på funktionsknappen 
redig om du vill redigera numret och använd funktionsknapparna och 
knappsatsen för att göra det.

Ta bort ett nummer från listorna över samtalshistorik

STEG 1 Bläddra till det samtal du vill välja i listorna Återuppringning, Besvarade samtal 
eller Missade samtal.

STEG  2 Tryck på funktionsknappen radera.

STEG  3 Tryck på ok.

Spara ett nummer ur en lista över samtalshistorik i din katalog

STEG 1 Bläddra till det samtal du vill välja i listorna Återuppringning, Besvarade samtal 
eller Missade samtal.

STEG  2 Använd navigeringsknappen och bläddra åt höger för att visa fler 
funktionsknappar och tryck sedan på funktionsknappen spara.

STEG  3 Redigera informationen (om du vill) och tryck sedan på funktionsknappen spara 
igen. Posten läggs till i katalogen.

Ställa in eller ändra ett telefonlösenord

Du kan skapa ett lösenord till telefonen (eller ändra det) för att förhindra obehörigt 
användande. Så här ställer du in ett lösenord till telefonen:
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STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Ställ in lösenord och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Ange ett numeriskt lösenord. Ange samma lösenord en gång till. 

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.

Komma åt röstbrevlådan

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

Gör på följande sätt om du behöver ändra telefonnumret till röstbrevlådan:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Röstmeddelande och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Ange numret till röstbrevlådan. Ange telefonnumret, inklusive siffrorna för att nå 
den externa linjen.

Rensa fältet från föregående post genom att trycka på funktionsknappen rensa. 
Skriv in bokstäver genom att trycka på höger navigationsknapp för att bläddra och 
tryck sedan på funktionsknappen alfa.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.
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Använda avancerade telefonfunktioner

I det här kapitlet beskriver vi hur du konfigurerar avancerade funktioner på din 
IP-telefon. Det innehåller följande avsnitt:

• Konfigurera funktioner för sekretess och säkerhet, sidan 58

• Lägga till och använda kortnummer, sidan 60

• Använda personsökarfunktionen, sidan 62

• Övervaka/nå en annan telefon från din telefon (Cisco SPA 303), sidan 63

• Anpassa LCD-skärmen (Cisco SPA 303), sidan 64

• Använda Ringsignal (Cisco SPA 303), sidan 66

• Ställa in datum och tid på telefonen (Cisco SPA 303), sidan 66

• Med stjärnkoder:, sidan 67

• Använda IVR-menyn (Interactive Voice Response) i Cisco SPA 301, 
sidan 69

• Avancerade procedurer för teknisk supportpersonal (Cisco SPA 303), 
sidan 70
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Konfigurera funktioner för sekretess och säkerhet

Du kan också konfigurera funktionerna med datorn och webbgränssnittet för 
IP-telefonen. Se “Blockera nummerpresentation,” på sidan 76 och “Blockera 
anonyma samtal,” på sidan 77.

OBS! För Cisco SPA 301 konfigurerar du funktionerna med webbgränssnittet för 
IP-telefonen eller använder stjärnkoderna (beskrivs nedan).

Blockera nummerpresentation

Du kan blockera nummerpresentation från din telefon så att den du ringer inte kan 
se ditt nummer.

Använda knappen Inställningar (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Blockera nummerpres och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoden:

Tryck *67 innan du slår numret. (Blockering av nummerpresentation är aktiverad 
tills du trycker *68.)

Blockera anonyma samtal

Om du blockerar anonyma samtal kan inte samtal med blockerad 
nummerpresentation ringas till din telefon. (Om en person till exempel ställer in 
sin telefon så att nummerpresentation inte fungerar anses samtalet vara anonymt.) 
I så fall får de upptagetton eller ett meddelande.
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Använda knappen Inställningar (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Blockera anonyma samtal och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Med stjärnkoden:

Tryck på *77. Anonyma samtal fortsätter vara blockerade tills du trycker *87.

Använda säkert samtal

När du använder säkert samtal krypteras det aktiva samtalet så att ingen 
annan kan tjuvlyssna. Fråga operatören om säkert samtal är tillgängligt innan 
du aktiverar funktionen. 

Använda knappen Inställningar (Cisco SPA 303):

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Säkert samtal och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara. När du slår numret hör du en ton före samtalet.

Med stjärnkoder:

• *16 – aktivera säkert samtal för alla samtal.

• *18 – aktivera säkert samtal för ett enstaka samtal.
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Så här inaktiverar du säkert samtal:

• *17 – inaktivera säkert samtal för alla samtal.

• *19 – inaktivera säkert samtal för ett enstaka samtal.

Aktivera uppringningshjälp (Cisco SPA 303)

Om du aktiverar uppringningshjälp visas telefonnummer på skärmen baserat på 
vilka poster som matchar bäst i listorna Katalog och Samtalshistorik.

Så här aktiverar du uppringningshjälp:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Uppringningshjälp och tryck på funktionsknappen redig.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Om uppringningshjälp är aktiverat gör du så här: använd navigeringsknappen för 
att bläddra nedåt, markera ett telefonnummer på LCD-skärmen och tryck på 
funktionsknappen ring för att ringa samtalet. 

Lägga till och använda kortnummer

Du kan konfigurera olika typer av kortnummer:

• Du kan tilldela oanvända linjeknappar på telefonen att användas som 
kortnummer.

• Beroende på hur dina anknytningar är inställda och hur många linjeknappar 
det finns på telefonen kan du ha upp till två kortnummer på linjeknapparna.

• Det går att skapa kortnummer som är tilldelade till ett nummer som när det 
trycks ned på knappsatsen ringer upp det tilldelade telefonnumret. Du kan 
ha upp till åtta sådana kortnummer. Varje kortnummer kan vara ett 
telefonnummer, en IP-adress eller en URL-adress.
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Du kan skapa och redigera kortnummer med datorn och webbgränssnittet för din 
IP-telefon. Se avsnittet “Skapa kortnummer,” på sidan 78.

OBS! För Cisco SPA 301 skapar du kortnummer med IP-telefonens webbgränssnitt.

Skapa kortnummer på oanvända linjeknappar (Cisco SPA 303)

OBS! Funktionen måste aktiveras av telefonadministratören.

STEG 1 Tryck på den oanvända linjeknappen och håll ned i tre sekunder.  Fönstret 
Definiera kortnummer öppnas.

STEG  2 Ange ett namn för kortnumret.

STEG  3 Tryck på Nedpilen för att komma till telefonnummerfältet. Ange telefonnumret och 
tryck på Spara.

STEG  4 När kortnumret skapats visas det intill linjeknappen och är markerat med en 
särskild ikon. På bilden nedan är "Mary" det inställda kortnumret.

STEG  5 Tryck på linjeknappen om du vill ringa upp kortnumret.

Skapa numeriska kortnummer

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Kortnummer och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Skapa ett nytt kortnummer genom att bläddra till och välja ett oanvänt kortnummer 
(markerat Ej allokerat). Om du vill redigera ett befintligt kortnummer markerar 
du det.
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STEG  4 Tryck på funktionsknappen redig.

STEG  5 Ange numret som ska tilldelas till kortnumret och tryck på funktionsknappen ok.

Använda kortnummer

Cisco SPA 301

Tryck på siffran på knappsatsen och vänta några sekunder.

Cisco SPA 303

Gör något av följande för att ringa till ett av de inställda kortnumren:

• Öppna en telefonlinje och tryck på siffran för kortnumret på knappsatsen och 
tryck sedan på funktionsknappen ring.

• Tryck på knappen Inställningar, bläddra till Kortnummer,  tryck på 
funktionsknappen välj och tryck på funktionsknappen ring.

• Tryck på den oanvända linjeknappen du har ställt in som kortnummer.

Använda personsökarfunktionen

Din IP-telefon kan svara automatiskt på personsökningar från andra Cisco IP-
telefoner om telefonadministratrören har aktiverat funktionen. När någon söker din 
telefon hörs en serie ljud och tvåvägssamtal upprättas mellan din telefon och den 
som ringer dig. Du behöver inte ta emot sökningen.

Söka en annan telefon

Om du vill söka en annan telefon slår du *96 följt av anknytningen till den telefon du 
söker. Om telefonen du söker inte är inställd på att svara på sökningar automatiskt 
rings samtalet som ett vanligt röstsamtal.
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Söka en grupp telefoner

Telefonadministratören kan konfigurera en grupp telefoner som du kan söka 
samtidigt. Varje sökgrupp tilldelas ett nummer. Numret för de konfigurerade 
grupperna får du från administratören. Om du vill söka den här gruppen slår du 
*96 plus numret till sökgruppen.

Ställa in Autosvar (Cisco SPA 303)

Så här konfigurerar du telefonen så att den svarar på sökning automatiskt:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Preferenser och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Bläddra till Svara på sökningar automatiskt och tryck på funktionsknappen redig 

STEG  4 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  5 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

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 din linje 3 till exempel är inställd på att visa Berits 
telefonlinje visar lampan status för hennes linje:

• Grönt: Linjen är ledig.

• Rött (fast sken): Linjen är aktiv eller används.

• Rött (blinkande): Linjen ringer.

• Orange (fast sken): Linjen är inte registrerad (kan inte användas).

• Orange (blinkande): Linjen är inte rätt inställd.
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Om systemadministratören har konfigurerat det kan du dessutom använda samma 
linjeknapp (3) som ett kortnummer till Berits anknytning eller för att svara på ett 
samtal som ringer på anknytningen.

Anpassa LCD-skärmen (Cisco SPA 303)

Du kan anpassa LCD-skärmen på flera sätt.

Ändra kontrasten på LCD-skärmen

Du kan också ändra skärmens kontrast från datorn med webbgränssnittet för 
IP-telefonen. Se avsnittet “Ändra LCD-kontrast (Cisco SPA 303),” på sidan 80.

Så här justerar du kontrasten på LCD-skärmen:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar, bläddra för att markera LCD-kontrast och tryck på 
funktionsknappen välj.

STEG  2 Använd navigeringsknappen för att justera kontrasten på skärmen. Om du trycker 
på vänstra navigeringsknappen minskar kontrasten. Om du trycker på högra 
navigeringsknappen ökar kontrasten.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen spara.

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. Vissa 
av inställningarna kan konfigureras från datorn med webbgränssnittet för IP-
telefonen. Se “Konfigurera skärmsläckaren (Cisco SPA 303),” på sidan 80.

Så här konfigurerar du skärmsläckaren:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Skärmsläckarens inställning och tryck på funktionsknappen välj.
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Så här aktiverar du skärmsläckaren:

STEG 1 På skärmen Skärmsläckarens inställning väljer du Aktivera skärmsläckare och 
tryck på funktionsknappen redig.

STEG  2 Tryck på funktionsknappen j/n och välj ja.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.

Så här anger du efter hur lång tid skärmsläckaren ska aktiveras när du inte 
använder telefonen:

STEG 1 På skärmen Skärmsläckarens inställning, välj Skärmsläckarens väntetid och tryck 
på funktionsknappen redig.

STEG  2 Ange tiden i minuter när skärmsläckaren ska aktiveras.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.

Så här ändrar du skärmsläckarbilden:

STEG 1 På skärmen Skärmsläckarens inställning, välj Skärmsläckarikon och tryck på redig.

STEG  2 Tryck på altern flera gånger för att visa alternativen tills det du önskar visas. 
Alternativen är:

• Backgrundsbild - Visar telefonens bakgrundsbild.

• Stationstid - Lägger över telefonens stations-ID och tid på bilden.

• Lås - Lägger på en låsbild på bilden.

• Telefon - Lägger på en telefonbild på bilden.

• Datum/tid - Lägger på datum och tid på bilden.

STEG  3 Tryck på funktionsknappen ok.

STEG  4 Tryck på funktionsknappen spara.
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Aktivera skärmsläckaren

Så här aktiverar du skärmsläckaren direkt:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Skärmsläckarens inställning och tryck på aktiv. (Skärmsläckarfunktionen 
måste vara påslagen om du ska kunna aktivera den omedelbart.)

Använda ringsignalen (Cisco SPA 303)

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

Ändra ringsignalen

Så här ändrar du en ringsignal:

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Ringsignal och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Välj anknytning till vilken du vill välja ringsignal och tryck på skift.

STEG  4 Bläddra bland ringsignalerna och tryck på spela för att spela upp den markerade 
ringsignalen. Tryck på välj för att välja den markerade ringsignalen till den anknytningen.

Ställa in datum och tid på telefonen (Cisco SPA 303)

Ställa in telefonens datum och tid

Telefonens datum och tid kommer vanligtvis från SIP-proxyservern eller NTP-
servern. Om du behöver ändra parametrar för datum och tid kan du göra så här:
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STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Tid/datum och tryck på funktionsknappen välj.

STEG  3 Ange datum med följande format: mm*dd*åå (visas som m/d).

STEG  4 Ange tid med följande format: tt*mm*ss (visas som t:mm).

STEG  5 Om tiden inte visar förmiddag (a) eller eftermiddag (p) på rätt sätt, justera med 
Förskjutning. Om du vill ändra från förmiddag till eftermiddag anger du *12*00*00. 
Om du vill ändra från eftermiddag till förmiddag anger du #12*00*00.

STEG  6 Tryck på funktionsknappen spara.

Du kan välja att bara ange ett av dessa val om det behövs.

Med stjärnkoder

IP-telefonen har stöd för ett antal stjärnkoder som ger åtkomst till stödtjänster i 
telefonen. Koderna, som börjar med *, anger du innan du slår ett telefonnummer 
om du vill använda tjänsterna. Om du till exempel vill blockera nummerpresentation 
(stjärnkod 67) slår du *67 följt av telefonnumret du vill ringa. Här följer en lista med 
vanliga stjärnkoder. 

OBS! Vissa stjärnkoder är kanske inte tillgängliga för dig. Fråga telefonadministratören 
om du vill veta mer.
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Kod Definition

16 Aktivera funktionen Säkert samtal för alla samtal. Se Använda säkert 
samtal, sidan 59.

17 Inaktivera funktionen Säkert samtal för alla samtal. Se Använda säkert 
samtal, sidan 59.

18 Aktivera funktionen Säkert samtal för ett enstaka samtal. Se Använda 
säkert samtal, sidan 59.

19 Inaktivera funktionen Säkert samtal för ett enstaka samtal. Se Använda 
säkert samtal, sidan 59.

36 Svara på samtal till en annan anknytning. Se Svara på ett samtal från en 
annan anknytning (Cisco SPA 303), sidan 49.

37 Svara på ett gruppsamtal. Se Svara på ett samtal från en annan 
anknytning (Cisco SPA 303), sidan 49.

38 Parkera ett samtal. Se Parkera ett samtal (Cisco SPA 303), sidan 50.

39 Återuppta ett samtal. Se Parkera ett samtal (Cisco SPA 303), sidan 50.

56 Aktivera Samtal väntar. Se Sätta på och stänga av Samtal väntar, sidan 48.

57 Inaktivera Samtal väntar. Se Sätta på och stänga av Samtal väntar, 
sidan 48.

66 Aktivera Återuppringning. Gör att IP-telefonen ringer upp ett upptaget 
nummer tills den uppringde ringer eller svarar. IP-telefonen meddelar dig när 
samtalet går fram.

67 Blockera nummerpresentation. Se Blockera nummerpresentation, 
sidan 58.

68 Sluta blockera nummerpresentation. Se Blockera nummerpresentation, 
sidan 58.

69 Ringer upp det nummer som senast ringt till din telefon.

70 Inaktivera Samtal väntar för ett enstaka samtal. Se Sätta på och stänga av 
Samtal väntar, sidan 48.

71 Aktivera Samtal väntar för ett enstaka samtal. Se Sätta på och stänga av 
Samtal väntar, sidan 48.

72 Aktivera Vidarekoppla alla samtal. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.

73 Inaktivera Vidarekoppla alla samtal. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.
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Använda IVR-menyn (Interactive Voice Response) 
i Cisco SPA 301

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

Öppna IVR-menyn genom att lyfta luren och slå ****.

Tryck antingen på 9 för hjälp eller ange numret på det menyalternativ du önskar. 
Tryck på 9 för att gå igenom en meny med vanliga uppgifter. När du tryckt på 9, 
ange numret till inställningarna du vill ändra och följ de talade anvisningarna.

Du kan också öppna IVR-alternativet genom att trycka på alternativets nummer 
och sedan trycka på #. På vissa menyer måste du ange mer information eller fler 
nummer. Följande tabell visar några typiska alternativ som du kan använda:

77 Aktivera blockering av anonyma samtal. Se Blockera anonyma samtal, 
sidan 58.

78 Aktivera Stör ej. Se Ställa in Stör ej, sidan 47.

79 Inaktivera Stör ej. Se Ställa in Stör ej, sidan 47.

86 Inaktivera Återuppringning.

87 Inaktivera blockering av anonyma samtal. Se Blockera anonyma samtal, 
sidan 58.

90 Aktivera Vidarekoppling vid upptaget. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.

91 Inaktivera Vidarekoppling vid upptaget. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.

92 Aktivera Vidarekoppling vid inget svar. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.

93 Inaktivera Vidarekoppling vid inget svar. Se Vidarekoppla samtal, sidan 44.

96 Sök en anknytning. Se Använda personsökarfunktionen, sidan 62.

98 Gör en obevakad överflyttning.  Överflytta samtal (Cisco SPA 303), 
sidan 41.

Kod Definition
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Avancerade procedurer för teknisk supportpersonal 
(Cisco SPA 303)

!
CAUTION Dessa menyer används för att konfigurera och felsöka telefonen och telefonboken. 

Ändra inte inställningarna och utför inte dessa åtgärder om inte 
telefonadministratören säger att du ska göra det.

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

Nummer Alternativ

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

110 Uppger telefonens IP-adress.

120 Uppger telefonens nätmask.

130 Uppger gateway-adressen.

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.

180 Uppger IP multicast-adressen (används av Cisco SPA 9000 för 
kommunikation med IP-telefonen).

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 Startar om telefonen. När du har tryckt på # startar du om genom att 
lägga på.
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STEG  2 Välj bland följande alternativ:

• Nätverk: Den här inställningen är till för att konfigurera och felsöka nätverket. Du 
bör inte ändra inställningen såvida du inte ombeds göra det av administratören, 
eftersom det på ett avgörande sätt kan ändra telefonens funktioner.

• Produktinfo: Den här inställningen visar produktnamn, serienummer, 
programvaruversion, maskinvaruversion, MAC-adress och klientcertifikat.

• Status: Den här inställningen visar status för telefon-, anknytnings- 
och linjeknappar.

• Starta om: Se Starta om telefonen, sidan 71.

• Starta om: Startar om telefonen.

• Fabriksåterställning: Återställer telefonen till standardinställningarna.

!
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.

• Anpassad återställning: Återställer telefonen till den senaste 
anpassade profilen.

• Språk: Ändrar telefonens språk (beroende på tillgänglighet och 
systemadministratörens konfiguration).

Starta om telefonen

Den här inställningen är till för att konfigurera och felsöka nätverket. Du bör inte ändra 
den här inställningen såvida du inte ombeds göra det av telefonadministratören, 
eftersom det på ett negativt sätt kan ända telefonens funktion.

Så här startar du om telefonen:

Cisco SPA 301

STEG 1 Tryck ****.

STEG  2 Ange 732668 och tryck sedan på #.
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STEG  3 Omstarten börjar när du lägger på.

Cisco SPA 303

STEG 1 Tryck på knappen Inställningar.

STEG  2 Bläddra till Starta om och tryck på välj.

STEG  3 Tryck på ok.
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Använda webbgränssnittet

Med din Cisco IP-telefon medföljer ett webbgränssnitt som låter dig konfigurera 
vissa funktioner på telefonen med en webbläsare. Det här kapitlet är uppdelat i 
följande avsnitt:

• Logga in på webbgränssnittet, sidan 74

• Ställa in Stör ej, sidan 75

• Konfigurera Vidarebefordra samtal, sidan 75

• Konfigurera Samtal väntar, sidan 76

• Blockera nummerpresentation, sidan 76

• Blockera anonyma samtal, sidan 77

• Använda den personliga katalogen (Cisco SPA 303), sidan 77

• Visa listor över samtalshistorik, sidan 78

• Skapa kortnummer, sidan 78

• Ta emot textmeddelanden (Cisco SPA 303), sidan 78

• Justera ljudvolymen, sidan 79

• Ändra LCD-kontrast (Cisco SPA 303), sidan 80

• Konfigurera skärmsläckaren (Cisco SPA 303), sidan 80
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Logga in på webbgränssnittet

STEG 1 Hämta IP-adressen till telefonen:

Cisco SPA 301

a. Tryck på ****. 

b. Ange 110 och tryck sedan på #. IP-adressen läses upp.

Cisco SPA 303

a. Tryck på knappen Inställningar.

b. Bläddra till nätverk och tryck på funktionsknappen välj.

c. Bläddra till Aktuell IP. Detta är IP-adressen till din telefon.

STEG  2 Öppna Internet Explorer på datorn.

STEG  3 Ange IP-adressen i webbläsarens verktygsfält. 

Det finns tre huvudflikar i webbgränssnittet: 

• Röst – Innehåller information om telefonen, inklusive följande underflikar:

- Info – Innehåller system- och telefoninformation (skrivskyddad).

- System – Här kan du ställa in lösenord och olika nätverksinställningar.

- Telefon – Aktiverar skärmsläckaren (Cisco SPA 303).

- Användare – Innehåller inställningar för vidarekoppling av samtal, 
kortnummer, samtal väntar, sekretess och ljud.

• Samtalshistorik – Visar samtal som gjorts och tagits emot på din telefon.

• Personlig katalog – Innehåller din personliga adressbok.
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Ställa in Stör ej

Stör ej förhindrar att inkommande samtal ringer i telefonen. Om du har konfigurerat 
röstbrevlådan kopplas den som ringer automatiskt till den. Om du inte har 
konfigurerat röstbrevlådan hörs en upptagetton eller ett meddelande.

Ställa in Stör ej:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster letar du upp fältet Inställning Stör ej.

STEG  4 Välj Ja för att aktivera Stör ej.

STEG  5 Klicka på Verkställ alla ändringar längst ned på sidan.  

OBS! Det går att stänga av Stör ej på telefonen eller med webbgränssnittet.

Konfigurera Vidarebefordra samtal

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Vidarebefordra samtal kan du konfigurera följande fält:

• Vidarekoppl alla dest – Vidarekopplar alla samtal till ett och samma nummer 
som du anger.

• Vidarekoppl upptaget – Vidarekopplar alla samtal till ett annat nummer när 
det är upptaget på din telefon. Ange det nummer som de samtalen ska 
kopplas till.

• Vidarekoppl ej svar – Vidarekopplar samtal till ett annat nummer om ingen 
svarar på din telefon. Ange det nummer som de samtalen ska kopplas till.

• Vidarekoppl ej svar – Antal sekunder som vidarekopplingen ska fördröjas 
om ingen svarar på din telefon. Ange det antal sekunder som fördröjningen 
ska vara.

STEG  4 Klicka på Verkställ alla ändringar längst ned på sidan.  
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Konfigurera Samtal väntar

När du talar i telefon ger Samtal väntar dig en avisering genom att ringa och visa ett 
statusmeddelande om att du har ett annat inkommande samtal. Om du inaktiverar 
samtal väntar ringer inte inkommande samtal på din telefon om du redan är i ett annat 
samtal, och den som ringer upp hör en upptagetton eller ett meddelande.

Så här aktiverar och inaktiverar du samtal väntar:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster letar du upp fältet Inställning Samtal väntar.

STEG  4 Välj ja eller nej beroende på om du vill aktivera eller inaktivera.

STEG  5 Klicka på Verkställ alla ändringar längst ned på sidan.  

Blockera nummerpresentation

Du kan blockera nummerpresentation från din telefon så att den du ringer inte kan 
se ditt nummer.

Så här blockerar du nummerpresentation:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster letar du upp fältet Inställning Blockering nummerpres.

STEG  4 Välj ja eller nej beroende på om du vill aktivera eller inaktivera.

STEG  5 Klicka på Verkställ alla ändringar längst ned på sidan.  
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Blockera anonyma samtal

Om du blockerar anonyma samtal kan inte samtal med blockerad 
nummerpresentation ringas till din telefon. (Om en person till exempel ställer in sin 
telefon så att nummerpresentation inte fungerar anses samtalet vara anonymt.) I så 
fall får de upptagetton eller ett meddelande.

Så här blockerar du anonyma samtal:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster letar du upp fältet Inställning Blockera anonymt samtal.

STEG  4 Välj ja eller nej beroende på om du vill aktivera eller inaktivera.

STEG  5 Klicka på Verkställ alla ändringar längst ned på sidan.  

Använda den personliga katalogen (Cisco SPA 303)

I din IP-telefon finns det en telefonkatalog där du kan lagra och visa nummer som 
du ofta ringer. Den här katalogen visas i telefonen och du kan ringa till 
telefonnummer i katalogen.

Så här visar och redigerar du din personliga katalog:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 Klicka på fliken Personlig katalog. Ett fönster visas med posterna i den personliga 
katalogen på din telefon.

Så här för du in en ny post i katalogen:

STEG 1 välj en rad och ange uppgifterna i följande format:

n=Marknadsföring;p=5045551212

där "n" är namnet på posten och "p" är telefonnumret (inklusive riktnummer).

STEG  2 Klicka på Verkställ ändringar längst ned på sidan. 
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Visa listor över samtalshistorik

Så här visar du listor över samtalshistoriken:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 Klicka på fliken Samtalshistorik. Ett fönster visas med listorna över 
samtalshistoriken för din telefon. Bland dessa finns:

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

• Besvarade – Visar nummerpresentationen för de 60 senaste samtalen 
som besvarats.

• Missade – Visar de 60 senaste missade samtalen.

Klicka på fliken för den lista som du vill visa.

Skapa kortnummer

Du kan skapa upp till åtta kortnummer för sifferknapparna. Varje kortnummer kan 
vara ett telefonnummer, en IP-adress eller en URL-adress.

Så här skapar eller redigerar du ett kortnummer:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Kortnummer anger du de kortnummer du vill skapa eller ändra.

STEG  4 Klicka på Verkställ alla ändringar. 

Ta emot textmeddelanden (Cisco SPA 303)

Din telefon kan ta emot textmeddelanden från vissa IP-telefoner eller -tjänster.
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Så här tar du emot textmeddelanden från andra IP-telefoner:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster, i fältet Textmeddelande från tredje part, väljer du ja.

STEG  4 Klicka på Verkställ alla ändringar. 

Så här tar du emot textmeddelanden från tredje part:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under Extratjänster, i fältet Textmeddelande från tredje part, väljer du ja.

STEG  4 Klicka på Verkställ alla ändringar. 

Justera ljudvolymen

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

Under Ljudvolym går det att ändra följande inställningar:

• Ringsignalvolym

• Högtalarvolym (gäller inte Cisco SPA 301)

• Lurvolym

• Headsetvolym (gäller inte Cisco SPA 301)

Ange en volym mellan 1 och 10, där 1 är den lägsta volymen.
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• Djup bas - Höjer basljudens volym.

STEG  3 Klicka på Verkställ alla ändringar.

Ändra LCD-kontrast (Cisco SPA 303)

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

STEG  3 Under LCD går det att justera LCD-kontrasten genom att ange en siffra mellan 1 
och 10, där 1 är den lägsta kontrasten.

STEG  4 Klicka på Verkställ alla ändringar.

Konfigurera skärmsläckaren (Cisco SPA 303)

Så här konfigurerar du telefonens skärmsläckare:

STEG 1 Logga in på webbgränssnittet.

STEG  2 På fliken Röst klickar du på Användare.

Under Allmänt går det att konfigurera följande:

• Aktivera skärmsläckare: Aktiverar och inaktiverar skärmsläckaren.

• Skärmsläckarens väntetid: Antalet minuter som telefonen inte används innan 
skärmsläckaren startar.

• Skärmsläckarikon: Visningstyp:

- En bakgrundsbild.

- Aktuell stationstid mitt på skärmen.

- En hänglåsikon som rör sig på skärmen. När telefonen är låst 
visas meddelandet "Tryck på valfri knapp för att låsa upp telefonen" 
på statusraden.
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- En telefonikon som rör sig på skärmen.

- Aktuell stationstid och datum mitt på skärmen.

STEG  3 Klicka på Verkställ alla ändringar.
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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 Series IP Phones.

Support

Cisco Small Business - 
supportcommunity

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business - 
support och resurser

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Kontaktnummer till 
telefonsupport

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

Hämta inbyggd 
programvara från Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

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

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

Produktdokumentation

SPA 300-serien 
IP-telefoner

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Tillbehör till Cisco Small 
Business IP-telefon

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

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
för småföretag 
(partnerinloggning krävs)

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

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware
http://www.cisco.com/go/software
www.cisco.com/go/300phonesresources
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10042/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb
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Ciscos startsida för 
småföretag

www.cisco.com/smb

http://www.cisco.com/smb
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