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Instrukcja Cisco SPA112

A. Użyte symbole

Rodzaj Ikona Opis

Wskazówka Ważne informacje i wskazówki, których
należy koniecznie przestrzegać.

Porada Przydatne porady, zawierające
dodatkowe informacje.

Etap działania - Jest oznaczony myślnikiem.
Wynik działania ⇒ Jest oznaczony strzałką.

Zestawienie/Lista
 

•  
 

Są oznaczone kropką.

B. Informacje ogólne

Cisco SPA112 łączy analogowe urządzenia końcowe z bazującymi na IP sieciami danych.

Poprzez POTS (Plain Old Telephone Service-Port) SPA112 można podłączyć istniejący telefon
analogowy lub domofon. Poprzez interfejs 100BaseT RJ-45 Ethernet (LAN-WAN) tworzą Państwo
połączenie swojej sieci (LAN) w biurze do aparatu telefonicznego.

SPA112 konwertuje ruch głosowy na pakiety danych do przekazania poprzez Państwa sieć IP. Dzięki
międzynarodowym standardowym sieci głosowych i danych SPA112 zapewnia niezawodną pracę.

Proszę pamiętać, że dla Państwa sieci istnieją określone warunki, aby zapewnić
niezakłóconą komunikację z aparatem telefonicznym. Więcej informacji na temat
warunków/konfiguracji sieci znaleźć można w  „Instrukcji Plug & Play“.

Wiele urządzeń wielofunkcyjnych i nowoczesnych faksów ma możliwość ustawień
określonych standardów przekazywania, które mogą zakłócić wysyłanie faksu za
pośrednictwem adaptera. W rezultacie 100-procentowa funkcjonalność nie może być
zagwarantowana. 

W przypadku korzystania z urządzeń faksowych firmy Brother, zalecamy stosowanie
modelu Patton Smartnode SN4112. 

Ponadto w faksie (jeśli dostępny) należy deaktywować następujące ustawienia:

https://www.mynfon.com/pl/ulotki/specyficzne-zagadnienia-systemowe/instrukcja-plug-play/
http://www.mynfon.com/pl/merkblaetter/hardware/instrukcja-urzadzenia-wieloportowego-patton-ata-smartnode-sn-41xx-und-44xx/
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Musi być nieaktywny V.34
Prędkość transmisji (maksymalna wartość bodów) musi wynosić 9.600 bps (przy niektórych
faksach oznaczana 9.6k)
Niektóre faksy dysponują ustawieniem „Praca przy numerze wewnętrznym". Należy to
dezaktywować
Należy dezaktywować automatyczne rozpoznawanie sygnału
Należy dezaktywować automatyczną cyfrę wyjścia na miasto
W zaporze sieciowej należy dopuścić zakres portów 4000-4999

Proszę sprawdzić w instrukcji swojego faksu, czy urządzenie obsługuje wszystkie ww. ustawienia i
czy można je konfigurować. Ewentualnie można zwrócić się bezpośrednio do producenta. Wielu
producentów umieszcza potrzebne ustawienia na swojej stronie internetowej w FAQ lub w instrukcji
w rozdziale Rozwiązywanie problemów. Proszę zwrócić uwagę na wskazówkę dotyczącą
faksowania przez VoIP.

Konieczne jest, aby w portalu serwisu w Ustawieniach maksymalną przepływność ustawić
na "9600".

C. Uruchomienie

Uruchomienie Cisco SPA112

Przy zamówieniu Cisco SPA112 za pośrednictwem swojego partnera systemowego urządzenie
końcowe jest automatycznie rejestrowane w aparacie telefonicznym. Dlatego najpierw należy
sprawdzić, czy adres MAC został już u Państwa zarejestrowany w portalu serwisu (portal.nfon.net) w
zakładce ELEMENTY / Urządzenia końcowe. W innym razie należy utworzyć nowe urządzenie i
wybrać z listy Cisco SPA112.

- Po utworzeniu urządzenia końcowego w zakładce Cele należy utworzyć nowy telefon wewnętrzny
dla Cisco ATA.

- W zakładce Urządzenie końcowe należy wybrać adres MAC ATA.

- Następnie podłączyć analogowe urządzenie końcowe do ATA (RJ-11). Przy tym ważne jest, aby
używać portu „PHONE 1“.

Zakładanie drugiego portu

Jeśli chce się korzystać z drugiego portu, należy założyć go jako nowe urządzenie

https://portal.nfon.net/
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końcowe w portalu serwisu. Warunkiem jest, aby utworzone było już ATA jako urządzenie
końcowe.

- W zakładce Elementy należy przejść do punktu menu Urządzenia końcowe.

- Ponownie kliknąć Utwórz nowe urządzenie.

- Tym razem przy producencie Cisco wybrać punkt Port SPA112.

 

⇒ Otworzy się okno wprowadzania danych.

- W zakładce stacji bazowej wybrać adres MAC swojego Cisco ATA.

- Wybrać port. Należy pamiętać, aby numeracja portów w portalu serwisu rozpoczynała się od Port1.

- Zanotować numer portu, aby połączyć go z telefonem wewnętrznym.

- Następnie kliknąć Zapisz.

⇒ Cisco SPA112 jest teraz utworzone jako urządzenie końcowe w portalu serwisu. Port został
skonfigurowany.

 

Następnie dostępne są dwie możliwości przydzielenia portu do telefonu wewnętrznego w portalu
serwisu.

Po pierwsze można założyć nowy telefon wewnętrzny i tu wprowadzić dane ATA.
Alternatywnie można Cisco ATA przydzielić do już istniejącego telefonu wewnętrznego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania nowego telefonu wewnętrznego w portalu
serwisu znajdują się tutaj.

Przy podłączaniu telefonu systemowego do portu należy uważać na to, aby podłączyć
telefon systemowy do właściwego portu. Telefon wewnętrzny został przydzielony do portu
w portalu serwisu. Numer telefonu wewnętrznego został tym samym założony w porcie.

https://www.mynfon.com/pl/instrukcje/portale/portal-serwisu/podrecznik-portalu-serwisu/c-portal-serwisu/3-cele/31-telefon-wewnetrzny/
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Uruchamianie Cisco SPA112

Urządzenie Cisco SPA112 jest gotowe do użytku, gdy tylko diody LED statusu Power, INTERNET i
PHONE 1 zaczną świecić w sposób nieprzerwany. W przypadku diody INTERNET może się zdarzyć,
że nie będzie świeciła w sposób ciągły, lecz będzie sporadycznie migać. Zależy to od przepływu
danych Państwa połączenia internetowego.

- W tym celu należy podłączyć zasilacz 5V do ATA.

SPA112 obsługuje tylko wybieranie blokowe. Oznacza to, że dopiero po podaniu
kompletnego numeru telefonu i uruchomieniu przycisku wyboru nawiązywane jest
połączenie. Numer telefonu przekazywany jest wówczas w formie bloku.
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