
Manual de Iniciação Rápida

Cisco SPA232D Mobility Enhanced ATA

Conteúdo da embalagem

• Adaptador de telefone analógico

• Cabo Ethernet

• Cabo de telefone

• Transformador

• Manual de Iniciação Rápida

• CD-ROM do produto



Bem-vindo

A Cisco agradece a sua preferência pelo Cisco SPA232D Mobility 
Enhanced ATA. 

Este manual descreve como instalar fisicamente o equipamento e como 
começar a configurar o ATA.

Este manual explica também como registar um terminal sem fios Cisco 
SPA302D Mobility Enhanced no Cisco SPA232D, que inclui uma base 
DECT integrada. Os terminais Cisco SPA302D registados no Cisco 
SPA232D podem efectuar e receber chamadas através de um fornecedor 
de serviços de voz sobre IP (VoIP), bem como através do sistema 
telefónico local (utilizando a porta LINE). Apenas os terminais Cisco 
SPA302D são suportados pelo Cisco SPA232D.

Antes de começar

Antes de começar a instalação, certifique-se de que tem os seguintes 
equipamentos e serviços: 

• Uma conta da Internet e uma conta de voz sobre IP activas

• Cabo Ethernet para ligação ao dispositivo de rede de banda larga

• Telefone para ligação ao ATA

• Cabo de telefone para ligação do telefone

• Opcional: Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para fornecimento 
de alimentação de reserva

• Opcional: Terminais sem fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced
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Funcionalidades do produto

Painel superior

Funcionalidade Descrição

Paging/
Registo

Verde fixo – Está registado um ou mais terminais. 
Verde intermitente rápido – A base está no modo de 
registo. Para activar o modo de registo, prima o botão 
durante, pelo menos, 7 segundos.
Verde intermitente lento – A base está no modo de 
paging ou um terminal está fora da base. Para activar o 
modo de paging para localizar um terminal, prima o 
botão durante alguns segundos. O terminal toca.
Apagado – Não existe qualquer terminal registado na 
base.

LINE

Verde fixo – A linha está em utilização e ligada ao 
sistema telefónico local. 
Verde intermitente lento – A linha está em utilização. 
Apagado – A porta não está preparada.

PHONE

Verde fixo – O dispositivo está na base e registado num 
proxy SIP.
Verde intermitente lento – O dispositivo está fora da 
base. 
Apagado – A porta não está preparada.

INTERNET

Verde intermitente – A transmitir ou a receber dados 
através da porta WAN. 
Apagado – Sem ligação.

SYSTEM

Verde fixo – O sistema está preparado. 
Verde intermitente lento – A adquirir um endereço IP, 
se aplicável. (DHCP é utilizado por predefinição.) 
Verde intermitente rápido – A actualizar o firmware. 
Apagado – Não existe alimentação ou não é possível 
iniciar o sistema.
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Painel posterior

Predefinições

 

Funcionalidade Descrição
RESET Executa duas funções:

Reiniciar o ATA: Prima rapidamente (menos de um 
segundo) com um clipe ou um objecto semelhante. 
Restaurar as predefinições de fábrica: Mantenha 
premido durante 10 segundos.

LINE (Verde) Para ligar uma linha telefónica analógica, utilizando um 
cabo de telefone RJ-11.

PHONE (Cinzento) Para ligar um telefone analógico, utilizando um cabo 
de telefone RJ-11.

ETHERNET 
(Amarelo)

Para ligar um dispositivo na rede local (LAN), tal como 
um computador, utilizando um cabo Ethernet.

INTERNET (Azul) Para ligar um dispositivo de rede de banda larga (DSL 
ou modem de cabo) ou um router de rede, utilizando 
um cabo Ethernet.

POWER Para ligar uma fonte de alimentação, utilizando o 
transformador fornecido.

Parâmetro Valor predefinido

Administrator Username (Nome 
de utilizador de administrador)

admin

Administrator Password (Palavra-
passe de administrador)

admin

User Username (Nome de 
utilizador)

cisco

User Password (Palavra-passe de 
utilizador)

cisco

Internet Connection Type (Tipo de 
ligação à Internet)

Automatic Configuration – DHCP
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Ligar o equipamento

NOTA Para obter instruções de montagem na parede, consulte a secção 
Mais informações, página 9.

PASSO1 Ligue o cabo Ethernet fornecido à porta INTERNET (Azul). Ligue a 
outra extremidade do cabo directamente ao dispositivo de rede de 
banda larga.

PASSO2 Ligue o cabo de telefone fornecido à porta PHONE 1 (Cinzento). 
Ligue a outra extremidade do cabo ao telefone analógico ou 
aparelho de fax.

PASSO3 Opcionalmente, ligue um cabo de rede Ethernet à porta 
ETHERNET (Amarelo) do ATA. Ligue a outra extremidade do cabo a 
um dispositivo na rede, tal como um computador.

PASSO4 Ligue uma linha telefónica analógica à porta LINE (Verde) para ligar 
o ATA ao sistema telefónico local.

PASSO5 Ligue o transformador fornecido à porta POWER. A unidade é 
ligada.

LAN IP Address (Endereço IP da 
LAN)
(Corresponde também ao 
endereço do utilitário de 
configuração baseado na Web.)

192.168.15.1

DHCP Range (Intervalo de DHCP)
(O servidor DHCP está activado 
por predefinição.)

192.168.15.100-149

Netmask (Máscara de rede) 255.255.255.0

PIN for handset registration, IP 
settings, and SIP settings (PIN 
para registo do terminal, 
definições IP e definições SIP)

Em branco

Parâmetro Valor predefinido
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Configuração e gestão do ATA

Pode utilizar o utilitário de configuração baseado na Web para configurar o 
ATA. Também é possível utilizar o sistema de resposta interactiva de voz 
(IVR, Interactive Voice Response) incorporado. (Consulte o tópico Utilizar 
o sistema de IVR para administração, página 9.)

PASSO1 Ligue o cabo de rede Ethernet fornecido à porta ETHERNET 
(Amarelo) do ATA. Ligue a outra extremidade do cabo à porta 
Ethernet do PC.

PASSO2 Ligue o computador.

NOTA: Certifique-se de que o adaptador Ethernet do computador 
está definido para obter um endereço IP automaticamente (DHCP). 
Para obter mais informações, consulte a Ajuda do sistema 
operativo.

PASSO3 Inicie um browser da Web no computador. 

PASSO4 Na barra de endereço, introduza: 192.168.15.1
Nota: 192.168.15.1 corresponde ao endereço IP local predefinido 
do ATA.

23
97

56

WAN
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PASSO5 Para iniciar sessão pela primeira vez, introduza o nome de utilizador 
predefinido, admin e a palavra-passe predefinida, admin. 
A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas. 

NOTA: Uma conta de utilizador permite aceder a páginas de 
estado e definições limitadas. Para iniciar sessão como utilizador, 
introduza cisco como nome de utilizador e palavra-passe.

PASSO6 Utilize a página Quick Setup (Configuração rápida) conforme 
necessário para registar as contas de VoIP nos campos para 
Line 1 (Linha 1) e DECT Line1 (Linha DECT 1). 

O serviço de VoIP pode requerer apenas alguns parâmetros 
básicos para registar com êxito o Cisco SPA232D. A página Quick 
Setup (Configuração rápida) disponibiliza um atalho para 
introduzir os parâmetros básicos. Para obter uma lista de 
parâmetros mais abrangente, seleccione o menu Voice (Voz) e, em 
seguida, utilize as ligações na árvore de navegação.

• Enter Proxy (Introduzir proxy): Introduza o nome do domínio 
ou o URL do servidor proxy do fornecedor de serviços.

• Display Name (Nome de apresentação): Introduza o nome da 
empresa. Este nome é geralmente utilizado para o ID de 
chamada.

• User ID (ID de utilizador): Introduza o ID de utilizador da conta 
da Internet com este fornecedor de serviços.

• Password (Palavra-passe): Introduza a palavra-passe da 
conta da Internet.

• Dial Plan (Line 1 only) (Plano de marcação (apenas Linha 1)): 
Mantenha as predefinições (recomendado). Encontram-se 
disponíveis informações detalhadas sobre as definições do 
plano de marcação na Ajuda online e no manual de 
administração.

Nota: O Cisco SPA232D atribui a DECT Line1 (Linha DECT 1) 
como linha predefinida para as chamadas efectuadas a partir dos 
terminais Cisco SPA302D. Se necessário, pode configurar contas 
de VoIP adicionais como “DECT Lines (Linhas DECT)” separadas. 
Para tal, seleccione o menu Voice (Voz) e, em seguida, utilize as 
ligações DECT Line 1~10 (Linha DECT 1~10) na árvore de 
navegação. Utilize as caixas de verificação na página Quick Setup 
(Configuração rápida) para associar as linhas DECT a cada 
terminal. 

PASSO7 Clique em Submit (Submeter) para guardar as definições.
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PASSO8 Se pretender alterar o PIN para registo do terminal, abra a página 
Voice (Voz) > System (Sistema) e, em seguida, introduza até 
quatro dígitos no campo IVR Admin Password (Palavra-passe de 
administração de IVR). Clique em Submit (Submeter) para 
guardar as definições.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda online ou o manual de 
administração. (As ligações da documentação são fornecidas na secção 
Informações adicionais, página 15.)

Registar um terminal Cisco SPA302D

Pode registar terminais Cisco SPA302D na base DECT integrada. Estes 
terminais podem ser adquiridos separadamente.

PASSO 1 Instale o Cisco SPA302D. Para obter mais informações, consulte o 
Manual de Iniciação Rápida do Cisco SPA302D.

PASSO 2 No terminal Cisco SPA302, prima o botão de selecção ao centro, 
no teclado de navegação quadridireccional.

PASSO3 Utilizando os botões de navegação de seta, percorra a 
lista até ao ícone Definições e prima o botão de 
navegação ao centro para o seleccionar.

PASSO4 Seleccione Registo do terminal.

PASSO 5 Seleccione Registar.

PASSO 6 No Cisco SPA232D, mantenha premido o botão Paging/Registo 
durante pelo menos 7 segundos, até o indicador luminoso verde 
de estado passar a intermitente rápido. 
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SUGESTÃO: Se premir o botão durante menos de 7 segundos, o 
indicador luminoso verde de estado passa a intermitente lento, 
indicando que a unidade está no modo de “paging” e não no 
modo de registo. O registo não irá funcionar, se a unidade estiver 
no modo de paging.

PASSO 7 O PIN predefinido está em branco. Não introduza um PIN. Prima a 
tecla programável esquerda para confirmar o registo do terminal. 
A mensagem "A registar…" é apresentada.

PASSO8 Para se certificar de que o terminal ficou registado 
na base, verifique se o ícone de força de sinal 
apresenta uma cor fixa (não está intermitente) e se o 
ID do terminal como, por exemplo, Nome do terminal 
1 ou Nome do terminal 2, é apresentado no canto 
superior direito do ecrã.

Mais informações

Utilizar o sistema de IVR para administração

Encontra-se disponível um sistema de IVR para ajudá-lo na configuração e 
gestão do ATA. Pode utilizar o teclado do telefone para seleccionar 
opções e efectuar entradas.

Para aceder ao menu IVR:

PASSO1 Ligue um telefone analógico à porta PHONE do ATA.

PASSO2 Prima a tecla de asterisco quatro vezes: **** 

PASSO3 Após a reprodução da saudação, prima as teclas no teclado do 
telefone para seleccionar as opções.

PASSO4 Introduza o código da acção pretendida. Consulte a tabela Acções 
de IVR para obter detalhes. 

6

Manual de Iniciação Rápida do Cisco SPA232D 9 



SUGESTÕES:

• Introduza os números lentamente, ouvindo a confirmação de áudio 
antes de introduzir o número seguinte.

• Após seleccionar uma opção, prima a tecla # (cardinal). 

• Para sair do menu, desligue o telefone ou introduza 3948#.

• Após introduzir um valor, tal como um endereço IP, prima a tecla # 
(cardinal) para indicar que terminou a selecção. Para guardar a nova 
definição, prima 1. Para rever a nova definição, prima 2. Para 
reintroduzir a nova definição, prima 3. Para cancelar a entrada e 
regressar ao menu principal, prima * (asterisco). 

• Ao introduzir um valor, pode cancelar as alterações, premindo a tecla * 
(asterisco) duas vezes dentro de meio segundo. Tem de premir a tecla 
rapidamente, caso contrário o * será tratado como uma entrada de 
ponto decimal.

• Se o menu estiver inactivo durante mais de um minuto, o ATA é 
suspendido. Será necessário aceder novamente ao menu, premindo a 
tecla de asterisco quatro vezes: ****. As definições são aplicadas após 
desligar o telefone ou sair do menu IVR. Neste momento, o ATA pode 
reiniciar.

• Para introduzir os pontos num endereço IP, prima a tecla * (asterisco). 
Por exemplo, para introduzir o endereço IP 191.168.1.105, execute as 
seguintes tarefas:

– Prima as seguintes teclas: 191*168*1*105. 

– Prima a tecla # (cardinal) para indicar que terminou a introdução 
do endereço IP. 

– Prima 1 para guardar o endereço IP ou prima a tecla * 
(asterisco) para cancelar a entrada e regressar ao menu 
principal.
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Acções de IVR

Acção de IVR Opção de 
menu

Opções e instruções

Entrar no Menu IVR ****

Verificar tipo de ligação à 
Internet

100

Definir tipo de ligação à 
Internet

101 DHCP: 0

IP estático: 1

PPPoE: Prima 2

Verificar endereço IP da 
Internet (porta WAN)

110

Definir endereço IP estático 
(WAN)

111 Introduza o endereço IP 
utilizando os números no 
teclado do telefone. Utilize a 
tecla * (asterisco) ao 
introduzir um ponto decimal.

Nota: Esta opção apenas 
está disponível após 
seleccionar IP estático 
como Tipo de ligação à 
Internet, através da 
opção 101.

Verificar máscara de rede 120

Definir máscara de rede 121 Para introduzir o valor, prima 
os números no teclado do 
telefone. Prima a tecla * 
(asterisco) para introduzir 
um ponto decimal.

Nota: Esta opção apenas 
está disponível após 
seleccionar IP estático 
como Tipo de ligação à 
Internet, através da 
opção 101.

Verificar endereço IP do 
gateway

130
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Definir endereço IP do 
gateway

131 Para introduzir o valor, prima 
os números no teclado do 
telefone. Prima a tecla * 
(asterisco) para introduzir 
um ponto decimal.

Nota: Esta opção apenas 
está disponível após 
seleccionar IP estático 
como Tipo de ligação à 
Internet, através da 
opção 101.

Verificar endereço MAC 140

Verificar versão do firmware 150

Verificar definição do servidor 
DNS principal

160

Definir servidor DNS principal 161 Para introduzir o valor, prima 
os números no teclado do 
telefone. Prima a tecla * 
(asterisco) para introduzir 
um ponto decimal.

Nota: Esta opção apenas 
está disponível após 
seleccionar IP estático 
como Tipo de ligação à 
Internet, através da 
opção 101.

Verificar porta do servidor 
Web da Internet

170

Apenas SPA122: Verificar 
endereço IP da LAN (porta 
Ethernet)

210

Anunciar transporte SIP da 
linha 1 

1910

Definir transporte SIP da 
linha 1 

1911 0: UDP
1: TCP 
2: TLS

Verificar transporte SIP da 
linha 2 

1920

Definir transporte SIP da 
linha 2 

1921 0: UDP
1: TCP
2: TLS

Acção de IVR Opção de 
menu

Opções e instruções
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Instalar o ATA

Pode colocar o ATA numa secretária ou montar o mesmo numa parede.

ATENÇÃO Para impedir o sobreaquecimento do ATA, não utilize o 
mesmo numa área que exceda uma temperatura ambiente 
de 40 °C.

Colocação na secretária

Coloque o ATA numa superfície plana junto a uma tomada eléctrica.

AVISO Não coloque qualquer objecto sobre o ATA, uma vez que o peso 
excessivo pode danificar o mesmo.

Sair do menu IVR 3948

Permitir ou impedir o acesso 
WAN ao servidor Web de 
administração

O sistema irá permitir o acesso 
WAN apenas se o nome de 
utilizador e a palavra-passe de 
administrador predefinidos 
tiverem sido alterados no 
Configuration Utility.

7932 1: Activar
0: Desactivar

Repor predefinições de fábrica 
da unidade

AVISO: Todas as configurações 
que não correspondam a 
predefinições serão perdidas. 
Isto inclui os dados de 
fornecedor de serviços e rede.

73738

“RESET 
(REPOR)”

Quando solicitado, prima 1 
para confirmar ou prima * 
(asterisco) para cancelar. 
Após ouvir a mensagem 
“Option successful (Opção 
com êxito)”, desligue o 
telefone. O ATA é reiniciado.

Reiniciar o sistema de voz 732668

“REBOOT 
(REINICIAR)”

Após ouvir a mensagem 
“Option successful (Opção 
com êxito)”, desligue o 
telefone. O ATA é reiniciado.

Acção de IVR Opção de 
menu

Opções e instruções
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Montagem na parede

O ATA inclui duas ranhuras para montagem na parede 
no painel inferior. Para montar o ATA numa parede, é 
necessário material de montagem (não incluído). 
Segue-se uma ilustração do material sugerido (não 
corresponde à escala real).

Material recomendado (não incluído): Dois 
parafusos auto-roscantes de cabeça achatada n.º 6, 
com 15,8 mm de comprimento, com buchas para 
instalação em placa de reboco.

AVISO Uma instalação pouco segura pode danificar o ATA ou causar 
danos físicos. A Cisco não é responsável pelos danos 
decorrentes de uma instalação na parede pouco segura.

Para montar a unidade na parede:

PASSO1 Determine o local onde pretende montar a unidade. Verifique se a 
superfície é lisa, plana, seca e robusta. 

PASSO2 Faça dois furos piloto na superfície com uma distância de 58 mm 
entre si. Certifique-se de que os furos estão à mesma altura do 
chão, de forma a que a unidade esteja nivelada e segura em 
qualquer uma das duas orientações certificadas como seguras.

PASSO3 Insira um parafuso em cada furo, deixando uma folga de 5 mm 
entre a parte inferior da cabeça de cada parafuso e a superfície da 
parede.

PASSO4 Coloque as ranhuras para montagem na parede da unidade sobre 
os parafusos e faça deslizar a unidade para baixo até que os 
parafusos estejam completamente encaixados nas ranhuras.

15,8 mm
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Informações adicionais

Suporte

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business 
Support and Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Cisco Small Business 
Firmware Downloads

www.cisco.com/go/software

Cisco Small Business 
Open Source Requests

www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_ 
request

Documentação do produto

Cisco Small Business 
Analog Telephone 
Adapters

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
para Small Business 
(Início de sessão de 
parceiro requerido)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business 
Home

www.cisco.com/smb

7
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