
Atribua um endereço IP estático em SPA300 e
em Telefones IP do SPA500 Series 

Objetivo
 

Àrevelia, um telefone IP é atribuído seu IP address com o DHCP. O dispositivo que controla
o telefone escolhe o IP address que o telefone IP usará. O mesmo telefone IP pode ter um
IP address diferente cada vez que conecta à rede. Para que um telefone IP tenha o mesmo
IP address cada vez que conecta à rede, o DHCP pode ser desabilitado e um telefone IP
pode manualmente ser atribuído um endereço IP estático. Com um único IP address, a
configuração é mais fácil porque fornece um único IP conhecido para alcançar com, quando
um IP dinâmico fizer mais duro localizar e aceder para configurar o telefone. Este artigo
explica como atribuir um endereço IP estático no telefone IP do SPA300/SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP do SPA300 Series 
• Telefone IP do SPA500 Series
  

Versão de software
 

• v7.5.3
  

Atribua um IP address
 

Etapa 1. Pressione para setup o botão e escolher a rede.
 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de conexão de WAN e a imprensa edita.
 



 
Etapa 3. Pressione a opção para firmar as opções até que o IP Estático apareça.
 
Etapa 4. Pressione ESTÁ BEM para aceitar os ajustes.
 

 
Etapa 5. Escolha o IP address NON-DHCP e a imprensa edita para entrar manualmente o
IP address que o telefone se usa quando conecta à rede.
 

 
Etapa 6. Use o botão de DelChr para suprimir do número precedente ou do botão Clear
Button para cancelar o IP address. Use as chaves do número e a chave da estrela para que
o período entre o IP address.
 
Note: O IP address deve estar na mesma sub-rede como configurado no dispositivo que
controla os Telefones IP.
 
Etapa 7. Pressione ESTÁ BEM para aceitar o IP address novo.
 



Etapa 8. Pressione a salvaguarda para salvar os ajustes ou para pressionar o cancelamento
 para rejeitar os ajustes. O endereço IP estático não entra no efeito até que o telefone IP
esteja recarregado.
 

 
Etapa 9. Escolha a repartição e pressione-a seleto para recarregar o telefone.
 

 
Etapa 10. Pressione ESTÁ BEM para confirmar a repartição. O telefone IP usa o endereço
IP estático para conectar à rede.
 
Cuidado: O telefone não pode ser usado quando uma repartição é em andamento.
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