
Handleiding

Cisco SPA serie 

 gelukkig is dit niet zoveel!

Stap 1 De standaard
Bevestig de standaard aan je toestel, zodat je toestel staat.  Klik eerst de onderkant van 

de  standaard in het toestel en druk dan de bovenkant vast. 

Stap 2 Hoorn bevestigen
De korte kant van het krulsnoer klik je in de onderkant van de hoorn,  in de witte 

untangler (HUH?*). De lange, rechte kant van het krulsnoer klik je in de poort van je 

toestel (rechts naast de SW-poort).

Stap 3 Inpluggen!
Om te kunnen bellen heb je internet nodig. Sluit daarom je netwerkkabel aan op je 

router, modem of switch en steek het andere eind van je netwerkkabel in de SW-poort 

aan de achterkant van je telefoon. Wil je jouw toestel verbinden met je PC? Sluit dat je 

netwerkkabel aan op de PC en de het andere eind van de kabel in de PC-poort van het 

toestel. 

Gefeliciteerd met de aanschaf van je nieuwe 
toestel. In dit document lees je wat je zelf* 
nog moet doen om er daadwerkelijk mee te 
kunnen bellen.



Stap 4 Let’s get some power
Sluit nu de adapter aan op het stopcontact en doe de andere kant in het toestel (vlak 

naast de standaard). Je toestel start nu op. Als alle lampjes naast het display groen zijn, 

is het toestel ingesteld en kan je bellen!

HELP! Het werkt niet
Voys levert alle hardware volledig geconfigureerd. Het kan natuurlijk een keer 

voorkomen dat het toch niet helemaal goed werkt. Neem dan eens een kijkje op 

voys.nl/hulp of neem contact met ons op.

 Let op! 
Is het belplan in Freedom ingesteld? 

freedom.voys.nl

@VOYSNL | 050-7009920

 Huh? de un-tang-watte?

Je vraagt je misschien af wat dat witte ding aan je splinternieuwe hoorn is. Dat is een 

cadeautje voor jou van Voys. Deze untangler zorgt ervoor dat je snoer niet in de war raakt. 

Houd je van warrige situaties? Je kunt de untangler natuurlijk ook verwijderen en het 

snoer rechtstreeks in je hoorn prikken.


