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Cisco Small Business Pro SPA IP-telefoon 

Model SPA525G

Pakketinhoud
• IP-telefoon

• Bureaustandaard

• RJ-45 Ethernetkabel

• Installatie-cd-rom

• Snel aan de slag

OPMERKINGWelke functies beschikbaar zijn op uw telefoon, is 
afhankelijk van het systeem waarop uw telefoon is 
aangesloten. Als u vragen hebt over de functies van uw 
telefoon, kunt u contact opnemen met uw 
systeembeheerder.
Installatie

WAARSCHUWING Verbind geen telefoonkabel met de poort die is 
gemarkeerd met "AUX" (1).

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

STAP 2 Verbind het ene uiteinde van de telefoonkabel met de ingang die is 
gemarkeerd met het telefoonsymbool (5). Sluit het andere uiteinde aan 
op de stekker in de onderkant van de handset (niet weergegeven).

STAP 3 (Optioneel) Verbind het bureaustandaard door de lipjes op de 
standaard recht tegenover de sleuven aan de achterkant van de 
telefoon te plaatsen. Schuif de onderste lipjes in de sleuven en druk 
licht op de bovenkant van de bureaustandaard. U moet nu de telefoon 
gemakkelijk in de bovenste sleuven kunnen schuiven. Gebruik geen 
kracht.

STAP 4 Als u een externe voedingsbron gebruikt, sluit u het ene uiteinde van 
de voedingskabel aan op de stroomvoorziening van het gebouw en 
het andere uiteinde op de telefoon (2). 
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STAP 5 Uw telefoon met het netwerk verbinden:

• Als u een Ethernetverbinding gebruikt: verbind de Ethernetkabel met de 
ingang die is gemarkeerd met "SW" (4). Verbind het ene uiteinde van de 
Ethernetkabel met het juiste apparaat op uw netwerk, zoals een 
netwerkswitch. De SPA525G beschikt over een tweede Ethernetpoort (3). 
Via deze poort kunt u een pc aansluiten zodat u ook via de pc toegang hebt 
tot het netwerk. (Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als de 
telefoon via de vaste Ethernetverbinding is verbonden met het netwerk.)

• Een draadloze verbinding gebruiken: de SPA525G is uitgerust met een 
ingebouwde draadloze adapter. U moet de Ethernetkabel loskoppelen 
voordat u Wi-Fi configureert. Zie voor meer informatie de 
gebruikershandleiding bij de Cisco SPA IP-telefoon 525G (SIP) of de 
gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Manager 
Express voor Cisco Unified IP-telefoon 525G.

Hardwarefuncties van de 
telefoon2
Raadpleeg de volgende tabel om te zien wat de hardwarefuncties van uw IP-
telefoon zijn.

Nr. Functie Beschrijving

1 Handset Telefoongesprekken aannemen of gesprekken 
voeren.

2 Luidspreker Luidspreker van de telefoon.

3 Indicator voor 
wachtend bericht

Als deze indicator rood brandt, hebt u een wachtend 
voicemail bericht. Als de indicator rood knippert, hebt 
u een binnenkomend gesprek of wordt de firmware 
van de telefoon bijgewerkt.

4 LCD-scherm Hierop worden gewoonlijk de datum en de tijd, de 
naam van de telefoon, de toestelnummers en de 
softkeyopties weergegeven.

5 Lijntoetsen Geven de status van de lijn weer. Gewoonlijk 
betekenen de kleuren:

Groen: lijn is niet bezet.

Rood (continu): lijn is actief of in gebruik.

Rood (knippert): lijn is in de wacht.

Oranje: lijn is niet geregistreerd en kan niet worden 
gebruikt.

Oranje knipperend: de telefoon is niet verbonden met 
het netwerk.

6 Softkeytoetsen Druk op een softkeytoets om de actie uit te voeren die 
wordt weergegeven op het label of het LCD-scherm 
hierboven.

7 Navigatietoets Met behulp van de pijlen kunt u naar links, naar rechts, 
naar boven of naar beneden bladeren door de items 
die worden weergegeven op het LCD-scherm. 

8 Select Met de toets met het vinkje kunt u een optie of een 
menu-item op het scherm selecteren.

9 Berichten Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemails (dit 
moet worden ingesteld door uw telefoonbeheerder).

10 Wachtstand Met deze toets kunt u een gesprek in de wachtstand 
zetten. 

11 Instellingen Met deze knop opent u een menu waarin u functies en 
voorkeuren (zoals de te gebruiken map en de 
snelkiesnummers) kunt configureren, uw 
gespreksgeschiedenis kunt bekijken en functies kunt 
instellen (zoals het doorsturen van gesprekken).
12 Dempen Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon 
dempen of het dempen ongedaan maken. Als het 
geluid is gedempt, brandt deze toets rood.

13 Volume Druk op + om het volume te verhogen en op - om het 
volume van de handset, headset, luidspreker (als de 
handset van de haak is) of de beltoon (wanneer de 
handset op de haak ligt) te verlagen.

14 Luidspreker Met deze toets kunt u de luidspreker in- of 
uitschakelen. Als de luidspreker is ingeschakeld, 
brandt deze toets groen.

15 Headset Met deze toets kunt u de headset in- of uitschakelen. 
Als de headset ingeschakeld is, brandt deze toets 
groen.

16 Toetsenblok Hiermee kunt telefoonnummers en letters invoeren, 
en menu-items kiezen.

hieronder 
weergege
ven

USB 2.0-hostpoort Hier kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten zodat 
u mp3-bestanden kunt afspelen op de telefoon of 
beveiligingscertificaten kunt uploaden voor 
draadloze verificatie.

niet 
weergege
ven

Headsetpoort Hier kunt u bekabelde headsets aansluiten.

Nr. Functie Beschrijving



Softkeytoetsen
De softkeytoetsen op uw telefoon kunnen variëren afhankelijk van de 
instellingen van uw telefoonsysteem. Druk op de navigatietoets naar rechts of 
op de softkey Meer om meer softkeytoetsen te bekijken. Hieronder volgt een 
niet volledige lijst met softkeys die mogelijk beschikbaar zijn op uw telefoon. 

Toets Functie

BlDrvb Met deze toets verbindt u een gesprek blind door naar een persoon, dus 
zonder dat u met deze persoon hebt gesproken.

OntvOp/LtstGb Met deze toets belt u het nummer van de laatste gemiste oproep.

AllDvb Met deze toets schakelt u alle gesprekken door naar een opgegeven 
nummer. 

Wijzig Met deze toets opent u een menu waarin u de eigenschappen van items 
kunt wijzigen, bijvoorbeeld van beltonen.

Wis Met deze toets verwijdert u een volledig tekst-/nummerveld.

-nStor Met deze toets heft u de functie Niet storen op.

conf/Confrn Met deze toets start u een conferentiegesprek.

tel. verg. tussen 
lijnen

Met deze toets verbindt u de actieve lijnen op de telefoon samen in 
een conferentie.

TekWis Met deze toets wist u de laatst ingevoerde letter of het laatst 
ingevoerde cijfer.

Verwij Met deze toets verwijdert u een hele ingang (bijvoorbeeld een 
telefoonnummer uit de lijst met gespreksgeschiedenis).
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78-18837-01
Kies Met deze toets kiest u een nummer om te bellen.

TlfLst Met deze toets opent u uw persoonlijke telefoonlijst en uw 
bedrijfstelefoonlijst.

NStor/nStor Niet storen: met deze functie voorkomt u dat binnenkomende 
gesprekken overgaan op uw telefoon.

Bewrk Met deze toets kunt u items openen om cijfers of letters aan te passen, 
of om bepaalde functies in of uit te schakelen.

BewKzn Met deze toets kunt u een nummer bewerken alvorens te bellen.

Drst/drstrn Met deze toets kunt u binnenkomende gesprekken doorsturen.

Opnemen met 
groep

Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander 
toestel aannemen op uw eigen toestel door te zoeken naar het 
toestelnummer van het andere toestel.

Wachtstand Met deze toets kunt u een gesprek in de wacht zetten.

Meer Met deze toets kunt u andere softkeys bekijken.

Optie Met deze toets opent u een submenu. Als u meerdere keren achter 
elkaar op de toets drukt, worden alle keuzemogelijkheden van dat 
submenu weergegeven.

Park Met deze toets kunt u een gesprek in de wacht zetten onder een speciaal 
aangewezen nummer voor 'parkeren'. Het gesprek is actief totdat u het 
parkeren opheft of de beller de verbinding verbreekt. Deze functie moet 
worden geconfigureerd door uw telefoonbeheerder.

Plak U kunt met de navigatietoets een item markeren. Als u vervolgens op 
Plak drukt, wordt dit overschreven met het item dat u eerder hebt 
gekopieerd.

PakOp/pakOp Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander 
toestel aannemen op uw eigen toestel door het nummer van het 
andere toestel te kiezen. 

Spelen Met deze toets kunt u items, zoals beltonen, afspelen.

Herh Met deze toets kunt u een lijst met recent gebelde nummers weergeven.

Hervat Met deze toets hervat u een gesprek dat in de wacht staat.

slaOp Met deze toets slaat u uw wijzigingen op.

Scan Met deze toets kunt u zoeken naar draadloze netwerken of Bluetooth-
apparaten.

Select Met deze toets selecteert u het gemarkeerde item op het LCD-scherm.

Drvb/Doorvb Met deze toets kunt u een gesprek doorverbinden.

PrkUit Met deze toets verbreekt u de verbinding met een geparkeerd gesprek.

Beeld Met deze toets kunt u meer informatie weergeven over een geselecteerd item.

tussen lijnen 
verbinden

Met deze toets verbindt u een actieve lijn op de telefoon door met een 
gebeld nummer.

Toets Functie
 Sneltoetsen op het toetsenblok gebruiken
Met behulp van het toetsenblok kunt u het nummer van het menu of het 
submenu invoeren. Als u het menu Gespreksgeschiedenis wilt openen, drukt u 
bijvoorbeeld op Instellingen en op 2. De menu's en opties kunnen variëren.

Uw SPA IP-telefoon gebruiken

Bellen en oproepen beantwoorden
Als u een gesprek tot stand wilt brengen of wilt beantwoorden, gaat u als volgt 
te werk:

• Pak de hoorn van de haak.

• Druk op de knop Luidspreker.

• Druk op de knop Headset.

• Druk op een lijntoets.

Een gesprek in de wacht zetten
Druk op Wachtstand om een gesprek in de wacht te zetten. U hoort nu een 
aantal pieptonen. Dit geeft aan dat het gesprek in de wacht is gezet. 

Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u op de softkey Hervat of op de rood 
knipperende toets voor de lijn waarop het gesprek binnenkomt. Wanneer er 
meerdere gesprekken zijn, worden alle gesprekken in de wacht gezet behalve 
het actieve gesprek.

Een gesprek beëindigen
• Als u de handset gebruikt, hangt u op.

• Als u de luidspreker gebruikt, drukt u op de toets Luidspreker.

• Als u de headset gebruikt, drukt u op Headset (vast) of legt u de handset 
neer (draadloos).

• Druk op de softkey Einde, als deze beschikbaar is op de telefoon.

Gesprekken doorverbinden

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek of voor een gesprek in de 
wachtstand op Drvb/Doorvb.

STAP 2 Vervolgens voert u het nummer in waarnaar u het gesprek wilt 
doorverbinden. U kunt ook een nummer kiezen met behulp van de 
telefoonlijst.
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STAP 3 Druk op Kies. Het gesprek wordt in de wacht gezet en er wordt een 
nieuwe lijn geopend om het door u gekozen nummer te bellen.

STAP 4 Als u het gesprek meteen wilt doorverbinden zonder te spreken met 
de persoon naar wie u het gesprek doorverbindt, drukt u op Drvb/
Doorvb zodra u hoort dat het gesprek overgaat en hangt u op. Laat het 
toestel minimaal twee keer overgaan voordat u ophangt, anders 
mislukt het doorverbinden en wordt de verbinding met het 
oorspronkelijke gesprek verbroken. Als u per ongeluk het verkeerde 
nummer hebt ingevoerd, drukt u nogmaals op de lijntoets totdat u weer 
een kiestoon hoort.

STAP 5 Als u wilt doorverbinden nadat u zelf met de andere persoon hebt 
gesproken, drukt u tijdens het gesprek op een willekeurig moment op 
Drvb/Doorvrb.

Opnieuw kiezen
Afhankelijk van uw model telefoon en de instellingen van uw telefoonsysteem, kunt 
u een van de volgende methoden gebruiken:

• Druk op Herh om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.

• Als u een onlangs gebeld nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op Herh, 
selecteert u het nummer in de lijst en drukt u op Kies.)

• Druk op Instellingen en selecteer Gespreksgeschiedenis. Selecteer 
vervolgens een nummer uit een willekeurige lijst, bijvoorbeeld de lijst met 
gemiste of ontvangen oproepen, en druk  op Kies om dit nummer te bellen.

Het gespreksvolume aanpassen en dempen
Als u het volume wilt aanpassen tijdens een gesprek, drukt u op + op de toets 
Volume om het volume te verhogen of op - om het te verlagen. Druk op slaOp.

Wanneer u op de toets Volume drukt als u geen gesprek voert, wordt het 
volume van de beltoon aangepast.

Als u de microfoon van de telefoon, de luidsprekers of de microfoon van de 
headset wilt uitzetten, drukt u op Dempen op de telefoon. De toets licht rood op. 
Druk nogmaals op de toets Dempen om te annuleren.

Niet storen instellen
Met de functie Niet storen voorkomt u dat binnenkomende gesprekken 
overgaan op uw telefoon. Als voicemail is geconfigureerd voor uw telefoon, 
komen bellers meteen bij uw voicemail terecht. Als er geen voicemail is 
geconfigureerd, krijgen bellers een ingesprektoon of een bericht te horen.
U kunt Niet storen instellen met de softkey NStor/nStor op uw telefoon. 
Afhankelijk van het model drukt u op -nStor of op NStor om de functie uit te 
schakelen.

Een conferentiegesprek met drie bellers tot stand 
brengen

STAP 1 Druk op Conf/Confrn tijdens een actieve oproep. Het eerste 
gesprek wordt in de wacht gezet en er wordt een tweede lijn 
geopend. U hoort vervolgens een kiestoon. 

STAP 2 Kies het telefoonnummer van de tweede persoon die u wilt bellen. 

STAP 3 Druk nogmaals op Conf/Confrn. Alle drie de partijen maken nu deel uit 
van het conferentiegesprek. 

STAP 4 Het conferentiegesprek wordt beëindigd als u ophangt.

OPMERKING Als uw telefoon beschikt over de softkey Deelnemen, 
drukt u daarop om de andere partijen in gesprek te 
laten maar voor uzelf de verbinding te verbreken.

Voicemail openen
Druk voor het openen van uw voicemail op de toets Berichten op uw telefoon. 
Uw systeembeheerder moet het juiste voicemailnummer configureren voor uw 
telefoon, zodat u meteen het juiste nummer belt als u op Berichten drukt.

Hoe verder

Bron Locatie

Klantenondersteuning www.cisco.com/go/smallbiz

Licentieovereenkomst voor 
eindgebruikers

www.cisco.com/go/smallbiz

Naleving en veiligheidsinformatie www.cisco.com/go/smallbiz

Garantiegegevens www.cisco.com/go/smallbiz

Algemene Cisco-partnerwebsite 
voor kleine ondernemingen

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