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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. 

Než začnete

Přečtěte si tento návod a ujistěte se, že jste pochopili všechny pokyny pro správnou instalaci telefonního
adaptéru SPA3102. Před zahájením instalace si připravte všechny potřebné informace o nastavení.

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

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

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

SPA3102-CZ-HW1.1.15-FW3.2.10-UPv1
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1. Úvod a obsah balení
Vítejte
Děkujeme za zakoupení Linksys telefonního adaptéru pro Voice-over-IP. Tento telefonní adaptér vám umožní 
telefonovat nebo faxovat pomocí vašeho širokopásmového připojení k internetu.

Jak pracuje tento telefonní adaptér? K telefonnímu adaptéru připojte vaše telefony nebo faxové přístroje,
zárověn připojte adaptér k vašemu routeru nebo internetové bráně. Poté budou telefonní hovory spojeny
prostřednictvím širokopásmového xDSL/kabelového připojení k internetu. Každý telefonní adaptér obsahuje
dvojici telefonních konektorů pro připojení dvojice nezávislý telefonních služeb a telefonních čísel.

Ale co všechno tímto míníme? Sítě jsou užitečné nástroje pro sdílení internetového přístupu a počítačů. S tímto 
telefonním adaptérem můžete provozovat telefonní a faxové hovory pomocí vysokorychlostního internetového 
spojení. Budete schopni volat a faxovat prostřednictvím Vašeho Voice-over-IP poskytovatele a zároveň surfovat 
na internetu. Sítě tedy nejen používáme v domovech a kancelářích, ale i pro zábavu.

Pro připojení telefonního adaptéru použijte “Rychlý návod pro instalaci” nebo tuto “Uživatelskou příručku”. Dále 
použijte přihlašovací údaje Vašeho poskytovatele Voice-over-IP. Tyto instrukce by měli být vše co potřebujete pro 
funkčnost telefonního adaptéru.

Obsah balení
 - Telefonní Voice-over-IP adaptér se směrovačem - SPA3102
 - Napájecí adaptér
 - CD-ROM s uživatelskou příručkou
 - Ethernetový kabel
 - Telefonní kabel

Použití napájecího 
adaptéru s jiným 
jmenovitým napětím, 
než jaké má napájecí 
adaptér dodávaný s 
SPA3102, poškodí 
zařízení a způsobí 
ztrátu záruky na toto 
zařízení !
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2. Popis adaptéru SPA3102
Konektory na zadním panelu

LINE  Linka (vstup) pro připojení do analogové telefonní sítě či pobočkové ústředny.

PHONE  Telefonní linka, konektor LINE použijte pro připojení telefonního nebo faxového přístroje.

ETHERNET  Konektor ETHERNET použijte pro připojení telefonního adaptéru k Vaší síti pomocí ethernet  
  kabelu Cat 5 (nebo vyšší).

INTERNET  Konektor INTERNET použijte pro připojení telefonního adaptéru k širokopásmovému nebo  
  kabelovému modemu pomocí ethernet kabelu Cat 5 (nebo vyšší).

POWER  Konektor POWER slouží pro připojení adaptéru napájení.

Tyto konektory nejsou 
pod napětím.

Zadní panel

Všechny konektory telefonního adaptéru jsou umístěny na zadním panelu.
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Indikátory na předním panelu
Indikátory LED jsou umístěny na předním panelu telefonního adaptéru.

Přední panel

Power LED Zelená/červená. Pokud indikátor Power svítí zeleně telefonní adaptér je připraven k použití. 
  V případě blikání červeného indikátoru se telefonní adaptér spouští, pokud indikátor svítí  
  červeně telefonní adaptér vykazuje chybu. Pro další informace nahlédněte do
  “Dodatku A : Odstraňování problémů”.

INTERNET LED Zelená. Indikátor INTERNET svítí v případě úspěšné registrace služeb internet u Vašeho  
  poskytovalete. Pokud se stahují data z internetu indikátor blíká.

PHONE LED Zelená. Indikátor PHONE svítí v případě úspěšné registrace služeb Voice-over-IP u Vašeho  
  poskytovalete. Spojení na lince je registrované a pokud je účet u poskytovatele služeb  
  aktivní, můžete uskutečnit hovor. V případě používání linky nebo příchozího hovoru indikátor  
  bliká.

LINE LED  Zelená. Indikátor LINE svítí pokud je telefonní adaptér připojen do analogové telefonní sítě  
  či pobočkové ústředny.


