
Modelnr.

Installatiehandleiding

Modelnr. SPA932 

A Draai de SPA962 en SPA932 om zodat de onderkant zich 
boven bevindt.

B Breng het gat in de uitsparing op de SPA962 in lijn met het gat 
van de bevestigingsarm. 

C Bevestig de bevestigingsarm aan de SPA962 met behulp van 
de schroef voor de bevestigingsarm.

D Breng het gat in de uitsparing op de SPA932 in lijn met het gat 
van de bevestigingsarm. 

E Bevestig de bevestigingsarm aan de SPA932 met behulp van 
de schroef voor de bevestigingsarm.

Attendant Console 

Inhoud van de verpakking

• SPA932 Attendant Console 
• Bevestigingsarm 
• Twee (2) schroeven voor bevestigingsarm
• Hulpvoedingskabel
• Bureaustandaard
• Installatiehandleiding

1 Aansluiten op de SPA962

C
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F Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de SPA932. Sluit 
één uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.

G Zoek de AUX-poort aan de achterkant van de SPA962. Sluit het 
andere uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.

H Leid de hulpvoedingskabel door de daarvoor bestemde gleuf.

I Bevestig de gewenste desktopstandaard aan elke eenheid. 
De SPA932 wordt via de hulpvoedingskabel gevoed door de 
SPA962. Er is geen extra voedingsbron nodig.

BELANGRIJK: Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik 
alleen de hulpvoedingskabel die bij de SPA932 wordt geleverd.

F

G
voor de SPA962 IP-telefoon
met 32 knoppen
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Raadpleeg voor informatie over de 
compatibiliteit van het product de 
gebruikershandleiding voor de SPA 
IP-telefoon die beschikbaar is op 
http://www.linksys.com 

Neem contact op met uw serviceprovider 
voor aanvullende informatie of hulp bij het 
oplossen van problemen.

Website
In de Verenigde Staten:
http://www.linksys.com
Buiten de Verenigde Staten:
http://www.linksys.com/international
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3 Programmeerbare opties

Om de SPA932 Attendant Console 
te programmeren, raadpleegt u 
de configuratiepagina voor de 
Attendant Console in het SPA962-
telefoonmenu. Raadpleeg de 
beheerdershandleiding voor 
telefoons uit de SPA900-serie voor 
meer informatie over deze functies.

Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco 
Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de 
VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2007 
Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

A Breng het gat in de uitsparing op de eerste SPA932 in lijn met het 
gat van de bevestigingsarm. 

B Bevestig de bevestigingsarm aan de eerste SPA932 met behulp 
van de schroef voor de bevestigingsarm. 

C Breng het gat in de uitsparing op de tweede SPA932 in lijn met 
het gat van de bevestigingsarm. 

D Bevestig de bevestigingsarm aan de tweede SPA932 met 
behulp van de schroef voor de bevestigingsarm.

Er kunnen maximaal twee (2) SPA932 Attendant Consoles worden aangesloten op een SPA962.
De onderstaande instructies zijn bedoeld voor het aansluiten van een tweede SPA932. 
Als u geen tweede SPA932 aansluit, gaat u door met gedeelte 3.

Een tweede SPA932 aansluiten2
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BELANGRIJK: Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik 
alleen de hulpvoedingskabel die bij de SPA932 wordt geleverd.

F

E Zoek de AUX OUT-poort aan de achterkant van de eerste 
SPA932. Sluit één uiteinde van de hulpvoedingskabel aan 
op deze poort.

F Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de tweede 
SPA932. Sluit het andere uiteinde van de hulpvoedingskabel 
aan op deze poort.

G Leid de hulpvoedingskabel door de daarvoor bestemde 
gleuf.

H Bevestig de gewenste desktopstandaards aan elke eenheid. 
De SPA932 wordt via de hulpvoedingskabel gevoed door de 
SPA962. Er is geen extra voedingsbron nodig.
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