
Configurar a upgrade de firmware em ajustes do
abastecimento da Voz no SPA100 Series 

Objetivo
 

A upgrade de firmware no Analog Telephone Adapter do SPA100 Series é usada para
melhorar o desempenho do dispositivo e para mantê-lo atualizado.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar a upgrade de firmware no Analog
Telephone Adapter do SPA100 Series. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versão de software
 

• 1.3.2-XU (014)
  

Download do software URL
 

SPA100 Series
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Alcance o página da web de Cisco e transfira a versão do firmware mais recente.
Isto vem na. Arquivo zip.
 
Etapa 2. O log na página de utilitário da configuração de adaptador do telefone e escolhe a 
administração > a upgrade de firmware. A página da upgrade de firmware abre:
 

 
Etapa 3. O clique escolhe o arquivo selecionar. Arquivo da atualização do fecho de correr de
seu computador.
 
Etapa 4. .bin do clique do. Arquivo zip
 
Etapa 5. Elevação do clique.

https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283998793&flowid=30522


Um mensagem de advertência aparece durante a upgrade de firmware:
 

 
Etapa 6. As atualizações de firmware com sucesso e uma mensagem aparecem de
notificação que o SPA122 reiniciará.
 

 
Passo 7. O usuário é enviado para trás à página de login onde os campos do nome de
usuário e senha são exigidos.
 
Etapa 8. Depois que o firmware é atualizado com sucesso, registre na página de utilitário da
configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz > o abastecimento. A página de 
abastecimento abre:
 

 
 
Etapa 9. Enrole para baixo a área da upgrade de firmware.
 
Etapa 10. Escolha o " sim " da elevação permitem a lista de drop-down de permitir
operações da upgrade de firmware.
 



 
Etapa 11. Incorpore um valor ao campo do atraso da nova tentativa de erro da elevação,
para ajustar o intervalo de nova tentativa no caso de uma tentativa de upgrade falhada. O
valor padrão é 3600 segundos.
 

 
 
Etapa 12. Incorpore um valor ao campo do Rev Limite do Downgrade. Isto reforça um limite
mais baixo no número de versão aceitável durante uma upgrade de firmware ou um
downgrade. A configuração padrão está vazia.
 

 
 
Nota: A fim terminar a operação da upgrade de firmware a versão de firmware deve ser
superior ou igual a este campo.
 
Etapa 13. Incorpore um valor ao campo da regra da elevação. Este parâmetro define as
condições da elevação e o firmware associado URL. A configuração padrão está vazia.
 

 
 



Etapa 14. Incorpore um valor para o campo dos Msg do pedido da elevação do log. Este é o
mensagem do syslog emitido no início de uma tentativa da upgrade de firmware.
 

 
 
Etapa 15. Incorpore um valor para o campo dos Msg do sucesso da elevação do log. Este é
o mensagem do syslog emitido depois que uma tentativa da upgrade de firmware termina
com sucesso.
 

 
 
Etapa 16. Incorpore um valor para o campo dos Msg da falha de upgrade do log. Este é o
mensagem do syslog emitido depois que uma tentativa falhada da upgrade de firmware.
 

 
 
Etapa 17. O campo de chaves de licença não é usado atualmente pelo SPA100 Series ATA.
 
Etapa 18. O clique submete-se para salvar os ajustes.
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