
Estado sem fio nos Telefones IP SPA525G ou
SPA525G2 

Objetivo
 

Este original apresenta o procedimento para verificar o estado sem fio nos Telefones IP o
SPA525G ou SPA525G2. O estado sem fio dá a informação se o SPA525G/SPA525G2 é
conectado corretamente à rede do Wi-fi e dá simultaneamente a notificação da intensidade
de sinal, o nome de rede etc.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• TERMAS 525G 
• TERMAS 525G2
  

Estado sem fio.
 

Etapa 1. Pressione para setup o botão no telefone. A informação e o menu de configurações
 aparecem.
 

 
 
Etapa 2. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo a configuração de rede.
Pressione a chave macia seleta. O menu da configuração de rede aparece.
 



 
 
Etapa 3a. Para permitir o Wi-fi, com a imprensa selecionada opção do Wi-fi a chave de
navegação da seta direita. O sinal branco com um fundo azul significa que o Wi-fi está
permitido. Se você não vê esta confirmação, siga o resto de etapa 3.
 

 
 
Etapa 3b (opcional). Se você não viu um sinal na linha 1 na etapa 3a, você precisa de ter o
Wi-fi permitido. Esta imagem mostra que o Wi-fi está desabilitado.
 

 
 
Etapa 3c (opcional). Com a linha do Wi-fi selecionada, pressione a chave de seta ao direita
ou esquerdo e ele mudará para mostrar o sinal. Esta imagem mostra o Wi-fi permitido.
 



 
 
Etapa 3d. Certifique-se que o telefone não está conectado aos Ethernet. Você pode permitir
o Wi-fi quando conectado aos Ethernet, mas você não poderá alcançar o Internet.
 

 
Etapa 4. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo a configuração do Wi-fi.
Pressione a chave de navegação da seta direita. O menu de configuração do Wi-fi aparece
na tela.
 

 
 
Etapa 5. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo o estado sem fio. Pressione a
chave macia seleta. O menu de status sem fio aparece na tela.
 



 
Etapa 6. Os campos são explicados como segue:
 

• Estado sem fio — Isto indica conectado se o telefone é conectado corretamente à rede
do Wi-fi; se não isto indica não conectado. 
 
• Nome de rede (SSID) — Isto indica o nome da rede do Wi-fi a que o
SPA525G/SPA525G2 é conectado. 
 
• Intensidade de sinal — Isto indica a representação icónica da intensidade de sinal
recebida pelo SPA525G/SPA525G2. O número de barras é diretamente proporcional à
intensidade de sinal. Assim se há mais barras então a força é boa e se há menos barras
então a intensidade de sinal é menos.
 

Etapa 7. Pressionar a chave macia adicionar dá uma opção de adicionar a rede atual à lista
de perfis sem fio no SPA525G/SPA525G2.
 
Etapa 8. Pressionar a chave macia do detalhe indica o estado sem fio com parâmetros
adicionais. Estes parâmetros são sinal e propalam forças nas unidades de dBm, MAC
address do Access point a que o SPA525G/SPA525G2 é conectado, canal e frequência,
Qualidade de Serviço, modo de segurança e taxa de transmissão. Pressione o botão Back
Button para ir para trás ao menu de status sem fio precedente.
 
Etapa 9. Pressionar a chave macia do refrescamento restaurará a conexão e refrescará a
página do estado.
 
Etapa 9. Para ir para trás ao menu de configuração precedente do Wi-fi, pressione a chave
macia traseira.
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