
Ajustes regionais variados no adaptador do
telefone SPA8000 

Objetivo
 

Os ajustes regionais variados são usados para personalizar a data, ajustes do fuso horário,
e outras configurações variadas em um SPA8000. Estes ajustes ajudam a personalizar
regras, zonas de hora (fuso horário), ID de chamada, DTMF, FXS, e outros recursos do
horário de verão. Este documento esboça os procedimentos para mudar várias
configurações variadas em um SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Ajustes regionais variados
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha 
avançado > Voz > regional. A página regional abre:
 

 



 
Sob a área variada:
 
Etapa 2. Incorpore a data ao campo local da data do grupo (mm/dd) para ajustar a data no
dispositivo. O formato de data é mês/dia (mm/dd).
 
Etapa 3. Incorpore a hora atual ao campo do horário local do grupo (HH/mm) para ajustar a
hora no dispositivo. O formato de período é hora/minutos (HH/mm).
 
Etapa 4. Escolha a zona de hora (fuso horário) de acordo com seu lugar da lista de drop-
down da zona de hora (fuso horário).
 
Etapa 5. Escolha a impedância elétrica da porta FXS da lista de drop-down da impedância
da porta FXS. A relação da estação de câmbio internacional (FXO) conecta diretamente a
um telefone ou a uma máquina de fax, e fornece o anel, a tensão, e o tom de discagem.
 
Etapa 6. Incorpore a regra da economia de luz que você gostaria de aplicar para o
dispositivo no campo da regra do horário de verão. Isto inclui o começo, o fim, e os valores
da salvaguarda do tempo do horário de verão. Para ajustar-se: start=mm/day/(weekday);
end=mm/day/(weekday); save=time. Os seguintes campos explicam o formato da regra do
horário de verão.
 

• milímetro — Incorpore o mês a uma escala de 1 a 12. Por exemplo janeiro é 1.
 
• Dia — Incorpore o dia do mês a uma escala de 1 a 31. Os valores podem ser negativos
no tempo do valor do fim; isto indica que a economia começará no final do dia.
 
• Dia útil — Incorpore o dia da semana que você quer que o tempo - a economia começa
(de segunda-feira a domingo)
 
• Tempo — Incorpore a quantidade de tempo para que você quer ajustar para trás o pulso
de disparo ou o enviar que pode ser representado com o negativo ou os números positivos
respectivamente. Por exemplo "-1:15:25" é usado para ajustar para trás o pulso de disparo
uma hora quinze minutos e 25 segundos, e "+1:15:25" é usado para ajustar hora dianteira
do pulso de disparo a uma quinze minutos e 25 segundos.
 

Etapa 7. Escolha sim ou não para permitir ou desabilitar a regra do horário de verão no
horário de verão permite a lista de drop-down.
 
Etapa 8. Incorpore o ganho de entrada ao DB no campo do ganho de entrada da porta FXS.
O FXS move o ganho de entrada controla o volume ouvido por uma parte remota. Pode ser
preparado a três lugares decimais. A escala é 6.000 a -12.000. É ajustada como -3 à
revelia.
 
Etapa 9. Incorpore o ganho da saída ao DB no campo do ganho da saída da porta FXS. A
porta FXS Output controles de ganho o volume que o usuário se ouve. Pode ser preparada



a três lugares decimais. A escala é 6.000 a -12.000. É ajustada como -3 à revelia.
 
Etapa 10. Incorpore o playback local DTMF em nível ao dBm no campo do nível do playback
DTMF. Pode ser preparado a um lugar decimal. É ajustado como -16.0 à revelia. A multi
frequência do tom dual (DTMF) é o sinal que o telefone gerencie quando você pressiona as
chaves do telefone. Cada chave pressionada gerencie dois tons de frequências específicas.
 
Etapa 11. Incorpore a torção do playback DTMF em nível ao dBm no campo da torção do
playback DTMF. O nível da torção DTMF gerencie as frequências usadas para a mudança
do tom, por exemplo se o tom está usando um de baixa frequência de -8 e o nível da torção
é 2, a frequência nova do tom é 6 alto.
 
Etapa 12. Incorpore a duração local do playback DTMF aos milissegundos que você
gostaria de atribuir ao DTMF no campo de comprimento do playback DTMF.
 
Etapa 13. Escolha sim permitir a detecção local de DTMF ABCD da lista de drop-down da
detecção ABCD. Esta característica permite o dispositivo conectado ao SPA8000 para usar
as chaves ABCD para controlar a rede.
 
Etapa 14. Escolha sim permitir o playback local de OOB DTMF ABCD da lista de drop-down
do playback ABCD.
 
Etapa 15. Escolha o método de identificador de chamada que você gostaria de aplicar ao
atendimento da lista de drop-down do método de identificador de chamada. Esta
característica permite que a terceira parte de um atendimento considere o ID do telefone
usado para fazer o atendimento. Há diversos métodos que podem ser usados:
 

• Bellcore (N.Amer, China) — CID, CIDCW, e VMWI. FSK enviado após o primeiro anel
(mesmo que ETSI FSK enviado após o primeiro anel) (nenhum reversão de polaridade ou
DTAS).
 
• DTMF (Finlandia, Suécia) — CID somente. DTMF enviado após a reversão de polaridade
(e o nenhum DTAS) e antes do primeiro anel.
 
• DTMF (Dinamarca) — CID somente. DTMF enviado antes do primeiro anel sem a
reversão de polaridade e o nenhum DTAS.
 
• ETSI DTMF — CID somente. DTMF enviado após DTAS (e nenhuma reversão de
polaridade) e antes do primeiro anel.
 
• ETSI DTMF com PR — CID somente. DTMF enviado após a reversão de polaridade e o
DTAS e antes do primeiro anel.
 
• ETSI DTMF após o anel — CID somente. DTMF enviado após o primeiro anel (nenhum
reversão de polaridade ou DTAS).
 
• ETSI FSK — CID, CIDCW, e VMWI. FSK enviado após DTAS (mas nenhuma reversão
de polaridade) e antes do primeiro anel. Esperas para o ACK do CPE após DTAS para
CIDCW.
 
• ETSI FSK com PR (UK) — CID, CIDCW, e VMWI. O FSK é enviado após a reversão de
polaridade e o DTAS e antes do primeiro anel. Esperas para o ACK do CPE após DTAS
para CIDCW. A reversão de polaridade é aplicada somente se o equipamento está no
gancho.
 



• DTMF (Dinamarca) com PR — CID somente. DTMF enviado após a reversão de
polaridade (e o nenhum DTAS) e antes do primeiro anel.
 

Etapa 16. Escolha o padrão FSK do ID de chamada que você gostaria de aplicar ao
atendimento da lista de drop-down FSK do ID de chamada. a Frequência-SHIFT que fecha
(FSK) é usada para que o dispositivo indique o ID que é envia à terceira parte do
atendimento.
 
Etapa 17. Escolha o padrão da Suécia do método ou o padrão usar-se para a invocação da
característica da lista de drop-down do método da invocação da característica.
 
Etapa 18. Escolha sim permitir a supressão do eco de mais lista de drop-down da supressão
do eco. A característica da supressão do eco elimina o eco que pode ocorrer no
atendimento. Esta característica ajuda a aumentar o desempenho do atendimento.
 
Etapa 19. O clique submete todas as mudanças para salvar a configuração.
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