
Configurar ajustes da conta de usuário em
adaptadores do telefone do SPA100 Series 

Objetivo
 

A conta do administrador-nível e a conta do nível de usuário são as duas contas de usuário
disponíveis para adaptadores do telefone do SPA100 Series. A página da lista de usuários 
é usada para controlar as duas contas. As duas contas são projetadas de tal maneira que
não cada usuário tem o acesso a todas as características do dispositivo.
Consequentemente, a conta do nível de usuário tem o acesso para alterar um conjunto
limitado de características, quando a conta do administrador-nível tiver o acesso para
configurar todas as características do dispositivo.  
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar os dois ajustes da conta de usuário nos
adaptadores do telefone do SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Adaptadores do telefone do SPA100 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.0
  

Configurar contas de usuário
 
conta do Administrador-nível
 

 Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento > a lista de usuários. A página da lista de usuários abre:
 

 
 
Etapa 2. Na tabela da lista de usuários, clique o ícone do lápis para atualizar a conta admin.
A página da conta de usuário abre.
 



 
 
Etapa 3. (opcional) o username é definida já para a conta. Incorpore um username se você
deseja mudar existente no campo de nome de usuário. 
 
Etapa 4. Incorpore a senha existente ao campo de senha antiga. A senha de administrador
padrão é admin. 
 
Etapa 5. Incorpore a senha desejada que você quer usar com esta conta no campo de 
senha novo. Recomenda-se não usar outra vez a senha antiga. A escala é até 32 caráteres. 
 
Etapa 6. Reenter a senha nova outra vez para verificar que as compatibilidades de senha no
campo de senha novo da confirmação.
 

 
 
Nota: O nível da conta é predeterminado do tipo de conta. 
 
Etapa 7. O clique submete-se para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para
abortar.
  

Conta do nível de usuário
 

Etapa1. Na tabela da lista de usuários, clique o ícone do lápis para atualizar a conta de
usuário. A página da conta de usuário abre. 
 

 
 
Etapa 2. (opcional) o username é definida já para a conta. Incorpore um username se você
deseja mudar existente no campo de nome de usuário. 
 
Etapa 3. Incorpore a senha desejada que você quer usar com esta conta no campo de 



senha novo. Recomenda-se não usar outra vez a senha antiga. A escala é até 32 caráteres. 
 
Etapa 4. Reenter a senha nova outra vez para verificar que as compatibilidades de senha no
campo de senha novo da confirmação.
 

 
Nota: O nível da conta é predeterminado do tipo de conta. 
 
Etapa 5. O clique submete-se para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para
abortar.
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