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Upgrade de firmware em SPA112 e em SPA122 
Objetivo
 
Para promover o firmware um arquivo específico deve ser transferido do Internet e ser transferido
arquivos pela rede ao dispositivo. Promover seus dispositivos pode ser muito útil. As upgrades de
firmware podem fixar Bug de Software, melhorar características, e estender a vida do dispositivo.
Estas melhorias podem beneficiar o desempenho geral de um dispositivo. Quando uma upgrade
de firmware é aplicada as comunicações do dispositivo para temporariamente. Este original
descreve como promover o firmware em um SPA112 ou em um SPA122.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

SPA112 | (Transferência o mais tarde)
SPA122 | (Transferência o mais tarde)
 

Salvar o arquivo da upgrade de firmware, isso pode ser encontrado navegando na relação acima,
a um lugar conveniente em seu computador. O destino do padrão é o dobrador das
transferências. Uma vez que transferido, abrir o zíper o dobrador usando um programa da
manipulação do dobrador.
 
Nota: Há dois inícios de uma sessão do padrão, Cisco - que tem direitos do usuário básicos e não
verá uma opção da atualização de firmware, e admin - que têm os direitos admin e têm a opção
para atualizar o firmware. Seja certo que você reage do modo admin ao executar uma upgrade de
firmware. 
  
Upgrade de firmware
 
Etapa 1. Início de uma sessão à utilidade de configuração de adaptador do telefone. e escolha a 
administração > a upgrade de firmware. A página da upgrade de firmware abre:
 

Etapa 2. O clique escolhe o arquivo escolher a versão de firmware que você quer instalar no
dispositivo de onde você salvar o. Uma vez que escolhido, o arquivo aparecerá ao lado do botão
File Button da escolha.  
O indicador atual do campo da versão de firmware o firmware atual que é instalado no dispositivo.
 

https://software.cisco.com/download/home/283998771/type
https://software.cisco.com/download/home/283998793/type
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Etapa 3. Elevação do clique para começar a upgrade de firmware.
 
Nota: Se o firmware é degradado a uma versão de firmware precedente, o dispositivo estará
restaurado aos padrões de fábrica e todos os ajustes configurados serão perdidos. 
 
Nota: Uma upgrade de firmware pode tomar alguns minutos. Por favor não desligue a potência
nem desconecte o dispositivo de seu computador. Uma vez que o firmware está completo o
seguinte é indicado:
 

Depois que a repartição está completa, o dispositivo retorna à página de login.
 
Para mais informação, incluindo as relações a todos os artigos de Cisco os SPA112 ou os
SPA122, verificam para fora as seguintes relações:
 

Cisco SPA112 ATA com página de produto do roteador
Cisco SPA122 ATA com página de produto do roteador
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/unified-communications/spa112-2-port-phone-adapter/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/unified-communications/spa122-ata-router/model.html
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