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Restaure padrões de fábrica através da resposta
de voz interativa (IVR) no Analog Telephone
Adapter SPA8000 
Objetivo
 
Uma restauração da fábrica é uma restauração inteira de um dispositivo aos padrões de fábrica.
Elimina todas as configurações personalizadas. Isto é útil quando você quer remover todas as
configurações armazenadas em um dispositivo, pesquisa defeitos erros, ou parte com um
dispositivo como novo. A resposta de voz interativa (IVR) é uma resposta de voz ativada no
SPA8000 para configurar as instalações específicas desejadas pelo usuário. O IVR é uma
alternativa à interface gráfica de usuário da Web (GUI). O objetivo deste original é restaurar um
SPA8000 aos padrões de fábrica pelo uso do sistema IVR.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

SPA8000 | 6.1.12 (transferência o mais tarde)
  

Restaure aos padrões de fábrica através do IVR 
 
Etapa 1. Conecte um telefone analógico a uma das oito linhas de voz disponíveis em um
SPA8000.
 
Etapa 2. Alcance o IVR pressionando a chave do asterisco quatro vezes (isto é ****) no teclado
numérico do telefone analógico. O IVR é iniciado e você ouve o prompt de voz dar instruções.
 
Etapa 3. Pressione os códigos apropriados no teclado numérico do telefone analógico para
navegar o IVR.
 

Imprensa 73738 (RESTAURAÇÃO) # para executar uma restauração completa da unidade às
instalações padrão de fábrica. A senha da conta admin será restaurada ao padrão da placa.
Pressione 877778# para restaurar a unidade aos padrões como ela enviou do provedor de
serviços. Este código restaurará a senha de conta de usuário ao padrão da placa.
 

Etapa 4. Após o código é entrado dentro ao IVR; pressione 1 no telefone para confirmar a
operação, se não a imprensa * para cancelar a operação. Quando 1 é pressionado, você ouvirá a
“opção bem sucedida”. Pendure acima o telefone e o adaptador do telefone SPA8000 recarregará
e todos os ajustes serão restaurados a seus padrões.

Nota: À revelia, o usuário e a conta admin não têm nenhuma senha quando você alcança
SPA8000 através do utilitário de configuração da Web.

https://software.cisco.com/download/home/282414110/type
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