
Toewijzen een Statisch IP-adres aan SPA300 en
SPA500 Series IP-telefoons 

Doel
 

Standaard wordt een IP-telefoon zijn IP-adres toegewezen via DHCP. Het apparaat dat de
telefoon beheert kiest het IP adres dat de IP telefoon zal gebruiken. Dezelfde IP-telefoon kan
een ander IP-adres hebben telkens wanneer het wordt aangesloten op het netwerk. Om een
IP-telefoon hetzelfde IP-adres te geven telkens wanneer deze met het netwerk verbonden is,
kan DHCP worden uitgeschakeld en kan een IP-telefoon handmatig een statisch IP-adres
worden toegewezen. Met één enkel IP-adres is de configuratie gemakkelijker omdat het één
bekend IP aanbiedt om toegang te krijgen tot het IP, terwijl een dynamisch IP het moeilijker
maakt om de IP te vinden en te verkrijgen om de telefoon te configureren. Dit artikel legt uit
hoe een statisch IP-adres op de SPA300/SPA500 IP-telefoon moet worden toegewezen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA300 IP-telefoon met 3000 Series 
・ SPA500 IP-telefoon met 1000 Series
  

Softwareversie
 

・ v7.5.3
  

Een IP-adres toewijzen
 

Stap 1. Druk op de knop Setup en kies Netwerk.
 

 
Stap 2. Kies het WAN-verbindingstype en druk op Bewerken.
 



 
Stap 3. Druk op Optie om de opties in te schakelen totdat Statische IP wordt weergegeven.
 
Stap 4. Druk op OK om de instellingen te aanvaarden.
 

 
Stap 5. Kies het IP-adres van niet DHCP en druk op Bewerken om het IP-adres handmatig
in te voeren dat via de telefoon wordt gebruikt wanneer het wordt aangesloten op het
netwerk.
 

 
Stap 6. Gebruik de knop DelChr om het vorige nummer of de knop Clear om het IP-adres te
verwijderen. Gebruik de nummertoetsen en de Star-toets gedurende de periode om het IP-
adres in te voeren.
 
Opmerking: Het IP-adres moet in dezelfde mate als ingesteld zijn op het apparaat dat de IP-
telefoons beheert.
 
Stap 7. Druk op OK om het nieuwe IP-adres te aanvaarden.



Stap 8. Druk op Opslaan om de instellingen op te slaan of druk op Annuleren om de
instellingen te verwerpen. Het statische IP-adres wordt niet van kracht totdat de IP-telefoon
opnieuw wordt opgestart.
 

 
Stap 9. Klik op Herstart en druk op Selecteren om de telefoon opnieuw op te starten.
 

 
Stap 10. Druk op OK om de herstart te bevestigen. De IP-telefoon gebruikt het statische IP-
adres om verbinding te maken met het netwerk.
 
Voorzichtig: De telefoon kan niet worden gebruikt wanneer de computer opnieuw wordt
opgestart.
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