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Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção
de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Q. Como você estabelece inicialmente um SPA3000?

A. Em estabelecer o SPA3000, certifique-se de você ter um telefone analógico do tom de um
toque, seus detalhes da conta de NodePhone, e acesso a uma porta do telefone padrão. Você
deve igualmente ter estes conteúdos do pacote:

Unidade de adaptador do telefone●

Cabo do telefone padrão do cabo do Ethernet●

Adaptador de energia do volt A5●

Nota: Este guia foi preparado com firmware 2.0.13, a versão de firmware apoiada atual para
NodePhone. Se você está usando um firmware mais adiantado, a tela de configuração da Web
não pôde olhar o mesmos que as imagens neste documento. Cisco recomenda promover seu
SPA3000 à versão 2.0.13, que está disponível do centro da transferência de Cisco (clientes
registrados somente).

A fim estabelecer o SPA3000, termine estas etapas:

Assegure-se de que a fonte de alimentação SPA3000 esteja conectada corretamente1.
Conecte o SPA30002.

Assegurar a fonte de alimentação SPA3000 é conectado corretamente

Certifique-se que o adaptador de energia está obstruído a uma tomada
disponível.

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//tools.cisco.com/support/downloads/go/Model.x?mdfid=282414112&mdfLevel=Model&treeName=Voice%20and%20Unified%20Communications&modelName=Cisco%20SPA3102%20Voice%20Gateway%20with%20Router&treeMdfId=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Depois que a tomada é conectada ao adaptador de energia, conecte o SPA3000. Para
instruções, termine as próximas etapas.

2.

Conectando o SPA3000

Conecte o cabo de telefone à tomada de parede com o serviço ADSL, e conecte então a
outra extremidade à LINHA porta do gateway. Então, conecte o cabo do Ethernet do
SPA3000 a uma das portas Ethernet (1, 2,3 ou 4) do gateway de Linksys.

1.



Conecte o cabo de telefone à tomada de parede com o serviço ADSL, a seguir conecte a
outra extremidade à linha porta do filtro de linha ADSL.

2.

Conecte a linha de modem de ADSL à porta ADSL do roteador de ADSL, e a linha de
telefone local deve ser conectada à LINHA porta do
SPA3000.

3.



Conecte o telefone à porta de telefone no
SPA3000.

4.

A linha telefônica PSTN vai da porta do telefone local do filtro de linha à linha porta no5.



   

SPA3000. O telefone é conectado à porta de telefone do SPA3000. O cabo do Ethernet é
conectado entre o roteador de ADSL e o SPA3000.
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