
Configurar configurações variadas em
parâmetros regionais da Voz no SPA100 Series 

Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os parâmetros diversos em
configurações de voz regionais no 100 Series dos TERMAS.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Adaptadores do SPA100 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.1 (003)
  

Configurar parâmetros diversos na Voz regional
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz >
regional. A página regional abre:
 

 
Etapa 2. Enrole para baixo a seção variada.
 



 
Etapa 3. Na impedância da porta FXS a lista de drop-down ajustou a impedância elétrica 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. As
opções são:
 

• 600 
• 900 
• 600+2.16uF 
• 900+2.16uF 
• 270+750||150nF 
• 220+850||120nF 
• 220+820||115nF 
• 200+600||100nF
 

Etapa 4. Incorpore o ganho de entrada ao DB no campo do ganho de entrada da porta FXS
, ele pode ser preparado a três lugares decimais. Os controles de valor da entrada a
sensibilidade do microfone. A escala é 6.000 a -12.000. É ajustada como -3 à revelia.
 
Etapa 5. Incorpore o ganho da saída ao DB no campo do ganho da saída da porta FXS, ele
pode ser preparado a três lugares decimais. Os controles de valor de saída a sensibilidade
do altifalante quando ativado. A escala é 6.000 a -12.000. É ajustada como -3 à revelia.
 
Etapa 6. Incorpore o playback local DTMF em nível ao dBm no campo do nível do playback
DTMF, ele pode ser preparado a um lugar decimal. É ajustado como -16.0 à revelia. O
DTMF (multi frequência do tom dual) é o sinal ao telefone gerencie quando você pressiona
as chaves de um telefone, cada chave pressionada gerencie dois tons de frequências
específicas
 
Etapa 7. Incorpore a duração local do playback DTMF aos milissegundos no campo de
comprimento do playback DTMF.
 
Etapa 8. Incorpore a torção do playback DTMF em nível ao dBmin no campo da torção
DTMF.
 
Etapa 9. Escolha sim permitir a detecção local de DTMF ABCD da lista de drop-down da 
detecção ABCD.
 
Etapa 10. Escolha sim permitir o playback local de OOB DTMF ABCD da lista de drop-down
do playback ABCD.
 
Etapa 11. 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. As seguintes
operações estão disponíveis:
 

• 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.
 

Nota: O padrão é Bellcore (N.Amer, China).
 
Etapa 12. Da lista de drop-down do limite da potência da porta FXS, escolha um valor para
o campo. As escolhas são 1 a 8. O padrão é 3.
 
Etapa 13. 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. O padrão é o sino 202.
 
Etapa 14. Escolha o método que você gostaria de usar para a invocação da característica
da lista de drop-down do método da invocação da característica. As opções são padrão do
padrão ou da Suécia. O padrão é padrão.
 
Etapa 15. O clique submete-se para salvar mudanças do ajuste.
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