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2 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

1) Úvodní instalace: 

- nejprve vybalíme přístroj a zapojíme napájecí adaptér, 

- připojíme PC do portu "ETHERNET", 

- na PC si nastavíme adresu z DHCP serveru, 

- v prohlížeči přejdeme na adresu 192.168.15.1 (defaultní IP adresa), 

- přihlásíme se do WEB GUI (admin/admin), 

- nejprve doporučujeme aktualizovat firmware, 

- pokud chceme bránu zpravovat i přes WAN rozhraní je potřeba povolit, v defaultnim 

stavu toto není povoleno (viz. Kapitola Remote Access), 

- nastavíme parametry WAN rozhraní, automaticky z DHCP nebo staticky, 

- nastavení Voice 

 

2) Přihlášení do web GUI 

Do webového prohlížeče vložíme adresu 192.168.15.1. Přihlásíme se pomocí defaultního 

jména a hesla (admin/admin). 

 

 
3) Upgrade firmware 

Vložíme cestu k bin souboru s firmware a stiskneme „upgrade“. Po dobu aktualizace 

odpojujte napájeni ani připojení brány do sítě. 
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3 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

4) Nastavení WAN 

a. Nastavení z DHCP serveru 

 

 
b. Nastavení se statickou adresou 
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4 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

5) Konfigurace vzdáleného přístupu 

 

 
 

6) Nastavení Českých tonů 

- Dial Tone : na hodnotu 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1) 

- Busy Tone : na hodnotu 425@-10;10(0.33/0.33/1) 

- Back Tone : na hodnotu 425@-10;60(1/4/1) 

 

mailto:425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
mailto:425@-10;10(0.33/0.33/1)
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5 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

7) Nastavení účtu 

a) ha-loo 

- Proxy: ustredna.ha-vel.cz 

- Display Name: Jak chcete, aby se Vaše číslo ostatním zobrazovalo 

- User ID: Vaše ha-loo číslo 

- Password: Vaše heslo 

 

b) ha-loo Centrála 

- Proxy: Vám přiřazena proxy (např. pbx1.ha-loo.cz) 

- Display Name: Jak chcete, aby se Vaše číslo ostatním zobrazovalo 

- User ID: 10-ti místné číslo klapky 

- Password: Vaše heslo pro danou klapku 

 

V menu „Voice“ záložce SIP nastavte RTP Packet Size: na „0.020“ 

8) Nastavení pro zařízení za NATem 

 

 
 

9) Nastavení dialplanu 

- toto nastavení ovlivňuje odchozí zpracování volby 

- (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxxS0|0x.) 
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6 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

10) Nastavení kodeků 

 

 
 

11) Nastavení času 
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7 Instalační a konfigurační příručka k Cisco SPA122 

12) Podpůrná nastavení pro fax 

Na faxu se musí vypnout kontrola chyb(ECM) a rychlost faxování nastavit na 9600b/s (v 

případě problémů ještě rychlost snižte). Hlavní podmínka pro správné fungovaní faxu je 

kvalitní linka. Požadované parametry na linku: 

- nulová ztrátovost datového přenosů, 

- kapacita alespoň 128 kb/s pro download i upload,  

- zpoždění - latence do 50 ms s výkyvy do 5 ms. 

Voice > Line1 

 

 

 


