
SPA IP telefon
Návod pro nastavení CZ lokalizace

Modely: SPA922, SPA942 a SPA962
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Autorská práva a ochrané známky

Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti Cisco 
Systems, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích. © 2006 Cisco Systems, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Ostatní 
značky a názvy výrobků jsou obchodnímy nebo ochranými známkami jejich příslušných držitelů. 
Česká verze © 2007 LSG production.

Než začnete

Přečtěte si tento návod a ujistěte se, že jste pochopili všechny pokyny. 

Tento vykřičník označuje poznámku u které je třeba dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození vašeho telefonu.

Tento otazník označuje poznámku, která možná bude potřebná k nastavení 
telefonu.

Tato značka označuje poznámku nastavení, které je důležité pro správnou 
funkčnost telefonu.

CZ-FW5.1.15-NCZLv2.1
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1. Aktualizace firmwaru
Pro vícejazyčné menu telefonu je nutné aktualizovat firmware na verzi 5.1.15 a vyšší.

Možnosti aktualizace firmwaru

Během aktualizace 
neodpojujte telefon od 
napájení ! Může dojít k 
poškození zařízení.

1. Pomocí programu SPA upgrade tool
 
 - spusťte program SPA upgrade 
 - načte se úvodní stránka obsahující informace o upgradu
 - pro aktualizace telefonu klikněte na tlačítko „Continue“
 - dále budete vyzvání k zadání IP adresy telefonu, po zadání adresy klikněte na tlačítko „OK“
 - nyní bude telefon aktualizován, v případě neúspěšné aktualizace opakujte předchozí kroky

 - pokud je na počítači nainstalován firewall, je možné že aktualizaci nebude možné dokončit
 - pro dokončení aktualizace vypněte firewall
 - je možné že budete požádáni o zadání hesla
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2. Nastavit tovární hodnoty
Pro správnou funkčnost lokalizace menu telefonu je nutné nastavit továrni hodnoty.

Možnosti továrního nastavení
 - stiskněte tlačítko menu nastavení, zvolte položku č. 14 „Factory Reset“ a stiskněte tlačítko volby  
   označené select 
 - pomocí tlačítka volby označeného ok proveďte nastavení do továrních hodnot

3. Nastavení CZ lokalizace
1. Pomocí vložení odkazu do webového rozhraní

 - do webového prohlížeče zadejte IP adresu telefonu např.: 192.168.1.105
 - načte se úvodní stránka obsahující základní údaje o telefonu, verzi firmwaru, IP adresách apod.
 - pro konfiguraci telefonu klikněte v pravém rohu na odkaz „Admin Login“ (můžete být požádáni o zadání hesla)

 - dále klikněte na odkaz „advanced“
 - v záložce Provisioning nalistujte položku Profile Rule 
 - do kolonky doplňte následující adresu: http://prov.linksys-cisco.cz/spa9x2cz.cfg
 - a potvrďte stiskem tlačítka „Submit All Changes“
 - během několika vteřin bude telefon restartován

2. Pokud se telefon nerestartuje proveďte restart pomocí vložení odkazu do webového prohlížeče

 - zjistěte IP adresu telefonu např.: 192.168.1.105
 - do webového prohlížeče zadejte tento odkaz: http://<IP adresa telefonu>/admin/resync

3.  Pro přímou volbu lokalizace zadejte níže uvedený link do internetového prohlížeče

 http://<IP adresa telefonu>/admin/resync?http://prov.linksys-cisco.cz/spa9x2cz.cfg



 - nastavení národních NTP serverů
 - nastavení RTP portů, rozmezí 10000-20000 
 - RTP Packet size 0.020
 - preferovaný kodek G711u
 - český Dial Plan
 - nastavení formátu času a data pro ČR
 - nastavení Dial Tonů pro použítí v ČR
 - nastavení časové zóny ČR včetně offsetu
 - lokalizace českého menu
 - obsahuje Angličtinu, Češtinu a případně Slovenštinu

4. Popis CZ lokalizace
Konfigurační soubor obsahuje následující nastavení.

Navštivte stránky společnosti Linksys:

 http://www.linksys-cisco.cz

Pište na e-mail:

 servis@linksys-cisco.cz

Nebo bezplatně volejte:

 800 800 156 pro produkty zakoupené u společnosti LSG Group s.r.o. můžete volat na 245 004 000 pro ČR nebo 220 240 080 pro SR

 Technická podpora je v provozu Po-Pá 9,00 - 18,00 hod

Kontaktní informace


