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OBS! Vilka telefonfunktioner du kan använda beror på vilken 
typ av system telefonen är ansluten till. Kontakta 
systemadministratören om du har frågor om telefonens 
funktioner.
Installation

VARNING Koppla inte någon telefonsladd till AUX-porten (1).

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

STEG 2 Sätt telefonsladdens ena ände i uttaget markerat med 
telefonsymbolen (5). Sätt den andra änden i telefonjacket längst 
ned på luren (visas inte).

STEG 3 (Valfritt) Montera bordsstativet genom att rikta upp flikarna på stativet 
mot skårorna på telefonens baksida. Skjut in de nedre flikarna 
i skårorna och tryck försiktigt nedåt på stativets ovansida. De övre 
spåren på stället bör enkelt glida in i motsvarande spår i telefonen. 
Använd inte våld.

STEG 4 Om du använder en extern strömkälla ansluter du elsladdens ena 
ände till ett eluttag och den andra änden till telefonbasen (2). 
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STEG 5 Ansluta telefonen till nätverket:

• Med en Ethernet-anslutning – sätt Ethernet-kabeln i kontakten markerad 
SW (4). Koppla den andra änden av Ethernet-kabeln till lämpligt uttag för 
nätverket, t.ex. en nätverksswitch. SPA525G är utrustad med en andra 
Ethernet-port (3). Du kan ansluta en dator till den här porten för att ge datorn 
åtkomst till nätverket. (Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt när 
telefonen är ansluten till nätverket via den kabelanslutna Ethernet-
anslutningen.)

• Med en trådlös anslutning – SPA525G har ett inbyggt trådlöst nätverkskort. 
Ethernet-anslutningen måste kopplas från innan du konfigurerar Wi-Fi. Mer 
information finns i Cisco SPA IP Phone 525G (SIP) User Guide och Cisco 
Unified Communications Manager Express for Cisco Unified IP Phone 525G 
User Guide.

Telefonens fysiska egenskaper2
I följande tabell beskrivs IP-telefonens fysiska egenskaper.

Nr Telefonfunktion Beskrivning

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

2 Högtalare Telefonens högtalare.

3 Meddelande väntar-
indikator

När indikatorn lyser rött har du ett nytt 
röstmeddelande. Om den blinkar rött har 
du ett inkommande samtal, eller så håller 
telefonens inbyggda programvara på att 
uppdateras.

4 LCD-skärm Visar normalt datum och tid, 
telefonstationens namn, anknytningar och 
funktionsknapparnas alternativ.

5 Linjeknappar Visar telefonlinjens status. När en 
linjeknapp lyser betyder det vanligtvis:
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 (kan inte 
användas).
Blinkar orange: Telefonen är inte ansluten 
till nätverket.

6 Funktionsknappar Tryck på en funktionsknapp om du vill 
utföra den åtgärd som visas på LCD-
skärmen ovanför knappen.

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

8 Valknapp Tryck på knappen med en bock när du vill välja 
ett alternativ eller menyobjekt på skärmen.

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

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

11 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).
12 Sekretessknapp Tryck på sekretessknappen om du vill stänga 
av eller slå på telefonens mikrofon. När 
mikrofonen är avstängd lyser knappen rött.

13 Volymknapp Tryck på + för att öka volymen och - för att 
sänka volymen i luren, headsetet, 
högtalaren (när luren inte ligger på), eller 
ringvolymen (när luren ligger på).

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

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

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

visas nedan USB 2.0-värdport Plats för ett USB-minne om du vill spela upp 
MP3-filer i telefonen eller överföra 
säkerhetscertifikat för trådlös autentisering.

visas inte Headsetport Plats för trådanslutet headset.

Nr Telefonfunktion Beskrivning



Funktionsknappar
Vilka funktionsknappar som visas på din telefons display kan variera efter hur 
telefonsystemet har konfigurerats. Tryck på den högra navigeringsknappen eller 
funktionsknappen More (Mer) om du vill visa fler funktionsknappar. Följande lista 
visar några av de funktionsknappar som kan vara tillgängliga på din telefon. 

Knapp Funktion

BXfer 
(Blind koppling)

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

Call Rtn/lcr 
(Senast missade 
samtal)

Ringer upp det senast missade samtalet genom att slå det 
nummer som ringde dig.

CFwdAll (Vidare-
koppla alla samtal)

Vidarekopplar alla samtal till ett angivet nummer. 

Change (Ändra) Öppnar en meny så att du kan ändra egenskaperna för ett objekt 
(om du till exempel vill ändra en ringsignal).

Clear (Rensa) Rensar ett helt text- eller nummerfält.

Clr DND 
(Inaktivera Stör ej)

Inaktiverar stör ej-funktionen.

Conf/Confrn 
(Konferens)

Startar ett konferenssamtal.
Huvudkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

+1-800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, Cisco-logotypen och Cisco Systems-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra
länder. Alla övriga varumärken som omnämns i detta dokument eller på webbplatsen tillhör
respektive ägare. Användningen av ordet ”partner” avser inte en partnerrelation mellan Cisco och
något annat företag. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. 

Tryckt i USA på återvunnet papper som innehåller 10 % konsumentavfall.

78-18837-01
confLx  (Konferens 
mellan linjer)

Slår ihop telefonens aktiva linjer till ett konferenssamtal.

DelChar 
(Radera tecken)

Tar bort den senaste siffran eller bokstaven.

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

Dial (Ring) Slår ett nummer.

Directory/dir 
(Katalog)

Ger dig tillgång till din personliga och företagets telefonbok.

DND/DnD (Stör ej) Stör ej, blockerar inkommande samtal från att ringa i telefonen.

Edit (Redigera) Öppnar ett objekt så att du kan redigera siffror och bokstäver, 
eller aktivera och inaktivera en funktion.

EditDial 
(Redigera nr)

Redigerar ett nummer innan du slår det.

Forward/cfwd 
(Vidarekoppla)

Vidarekopplar din telefons inkommande samtal.

GrPickup/GPickUp 
(Grupp/svara)

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

Hold (Parkera) Parkerar ett samtal.

More (Mer) Visar ytterligare funktionsknappar.

Option 
(Alternativ)

Öppnar en undermeny och om du trycker flera gånger visas alla 
alternativ på den undermenyn.

Park (Parkera) Parkerar ett samtal med ett angivet parkeringsnummer. Samtalet 
är aktivt tills du återupptar samtalet eller uppringaren lägger på. 
Funktionen måste konfigureras av telefonsystemets administratör.

Paste (Klistra in) Markera ett objekt med navigeringsknappen och tryck på Paste 
(Klistra in) för att klistra in det kopierade objektet.

Pickup/PickUp 
(Svara)

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

Play (Spela upp) Spelar upp ett objekt (till exempel en ringsignal).

Redial (Återupp-
ringning)

Visar en lista över nyligen uppringda nummer.

Resume 
(Återuppta)

Återupptar ett parkerat samtal.

Save (Spara) Sparar dina ändringar.

Scan (Skanna) Skannar efter trådlösa nätverk eller Bluetooth-enheter.

Select (Välj) Väljer det markerade objektet på LCD-skärmen.

Knapp Funktion
Använda kortkommandon
Du kan ange numret för meny- eller undermenyobjekt på knappsatsen. Om du 
till exempel vill nå menyn för samtalshistorik trycker du på inställningsknappen 
och sedan på 2. Menyer och alternativ kan variera.

Använda din SPA IP-telefon

Ringa och svara på samtal
Gör något av följande när du vill ringa eller svara på ett samtal:

• Lyft på luren.

• Tryck på högtalarknappen.

• Tryck på headsetknappen.

• Tryck på en linjeknapp.

Parkera ett samtal
Tryck på parkeringsknappen om du vill parkera ett samtal. En serie toner 
indikerar att samtalet är parkerat. 

När du vill återuppta samtalet trycker du på funktionsknappen Resume 
(Återuppta) eller samtalets blinkande röda linjeknapp. Om du har flera samtal 
parkeras alla samtal utom det aktiva.

Avsluta ett samtal
• Om du använder luren lägger du på.

• Om du använder högtalartelefonen trycker du på högtalarknappen.

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

• Tryck på funktionsknappen End Call (Avsluta samtal), om en sådan finns på 
din telefon.

Transfer/Trnsfer 
(Koppla)

Kopplar ett samtal.

Unpark 
(Koppla från)

Kopplar från ett parkerat samtal.

View (Visa) Visar mer information om ett markerat objekt.

xferLx 
(Koppla linje)

Kopplar en aktiv linje på telefonen till ett uppringt nummer.

Knapp Funktion
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Koppla samtal

STEG 1 Under ett pågående samtal eller ett parkerat samtal trycker du på 
Transfer/Trnsfer (Koppla).

STEG 2 Slå numret du vill koppla samtalet till eller välj numret i telefonboken.

STEG 3 Tryck på Dial (Ring). Samtalet parkeras och en ny linje öppnas så att du 
kan ringa numret.

STEG 4 Om du vill koppla samtalet utan att vänta på att den andra parten först 
ska svara trycker du på Transfer/Trnsfer (Koppla) när samtalet kommer 
fram och lägger på. Om du lägger på innan det andra samtalet går fram 
misslyckas kopplingen och det första samtalet kopplas från. Om du slår 
fel nummer trycker du på linjeknappen igen för att få en ny kopplingston.

STEG 5 Om du vill koppla ett samtal efter att du själv pratat med personen 
trycker du på Transfer/Trnsfer (Koppla)  när som helst under samtalet.

Återuppringning
Beroende på telefonmodellen och hur telefonsystemet är inställt kan du göra på 
något av följande sätt:

• Tryck på Redial (Återuppringning) om du vill ringa det senast slagna numret.

• Om du vill ringa ett nummer som du nyligen har ringt trycker du på Redial 
(Återuppringning), väljer det aktuella numret i listan och trycker sedan på 
Dial (Ring).)

• Tryck på inställningsknappen och välj sedan Call History (Samtalshistorik). 
Sedan kan du välja en lista, till exempel Missed Calls (Missade samtal) eller 
Received Calls (Mottagna samtal), och trycka på Dial (Ring) om du vill ringa 
ett nummer i listan.

Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet
Du kan justera volymen under ett pågående samtal genom att trycka på + eller - 
på volymknappen för att öka respektive minska volymen. Tryck på Save (Spara).

Om du trycker på volymknappen när det inte pågår något samtal ändras 
ringvolymen.

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

Använda Stör ej
Med funktionen Do Not Disturb (Stör ej) kan du blockera inkommande samtal 
från att ringa 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.
Om du vill använda stör ej-funktionen trycker du på funktionsknappen DND/DnD 
(Stör ej) på din telefon. Beroende på hur din telefon ser ut kan du antingen trycka 
på funktionsknappen Clr DND (Inaktivera Stör ej) eller funktionsknappen DnD 
(Stör ej) när du vill stänga av stör ej-funktionen.

Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter

STEG 1 Tryck på knappen Conf/Confrn (Konferens) 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 knappen Conf/Confrn (Konferens). Alla tre 
parterna förs nu samman till ett konferenssamtal. 

STEG 4 När du lägger på avslutas konferenssamtalet.

OBS! Om funktionsknappen Join (Lämna) finns på din telefon 
trycker du på den om du vill låta de andra parterna 
fortsätta prata, men du själv vill lämna konferenssamtalet.

Komma åt röstbrevlådan
Tryck på knappen Messages (Meddelanden) på telefonen när du vill komma åt 
röstbrevlådan. Systemadministratören ska konfigurera telefonen med rätt 
röstbrevlådenummer så att röstbrevlådan automatiskt rings upp när du trycker 
på Messages (Meddelanden).

Nästa steg

Resurs Plats

Kundsupport www.cisco.com/go/smallbiz

Licensavtal för slutanvändare (EULA) www.cisco.com/go/smallbiz

Information om överensstämmelse 
med regleringar och säkerhetskrav

www.cisco.com/go/smallbiz

Garantiinformation www.cisco.com/go/smallbiz

Webbplatsen Cisco Partner 
Central för små företag

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