Telefonní adaptér SIPURA SPA1001 / SPA-2100
I. Způsobilost zařízení a pravidla používání
Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B se specifikacemi
stanovenými článkem 15 pravidel FCC. Tento produkt též získal certifikaci CE a je plně v souladu
s direktivou 89/336/EEC.
Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.
Před použitím a připojením zařízení do elektrické sít si prosím přečtěte instrukce pro instalaci
zařízení. Pokud je síťový adaptér jedinou z možností, jak adaptér odpojit od elektrické sítě, měl by
být kdykoli dostupný.
Bezpečnostní pokyny:
1. Nepoužívejte zařízení ve vlhku, blízkosti vody nebo jiných kapalin
2. Nepracujte se zařízením při bouřce
3. Nedotýkejte se kontaktů telefonního kabelu v konektorech
4. Na zařízení nepokládejte jiné předměty, aby nedocházelo k jeho přehřívaní
Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaným adaptérům je vám k dispozici
technická podpora firmy.
Telefon: +420 597 578 000 (Po-Pá 7:00 – 15:30),
E-mail: info@poda.cz
Záruční podmínky
Na adaptér je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře.
Záruku nelze obecně uplatnit v následujících případech:
1. Adaptér nebyl zapojen a provozován v souladu s návodem
2. Adaptér byl mechanicky poškozen
3. Bylo zasahováno do vnitřního zapojení adaptéru
Případné reklamace zařízení se řídí platným reklamačním řádem.

II. Popis zařízení

Obrázek . 1 - zadní strana adaptéru SPA -1001 a 2100 - (zleva) analogové výstupy na telefon(1);
konektor napájení 5V(2); stavové diody)3); ethernetové konektory LAN/WAN a PC (4)
Obsah balení výrobku :
1. Telefonní adaptér Sipura
2. Ethernet kabel
3. Stručný průvodce instalací a konfigurací Sipury SPA-2100 nebo SPA1001
4. Síťový adaptér 5V
5. Redukci síťového adaptéru pro EU (dle typu adaptéru)

III. Instalace síťových zařízení
K instalaci budete potřebovat:
1. Telefonní přístroj s tónovou volbou
2. Přístup do IP sítě prostřednictvím fast ethernetu
3. V případě konfigurace SPA-2100/SPA-1001 přístup k PC s nainstalovaným WEB prohlížečem
(Firefox, MS Internet Explorer aj.), které bude připojeno ethernetovým kabelem do LAN portu
SPA-2100/SPA-1001
Propojení síťových zařízení:

Propojte vhodným ethernetovým kabelem zásuvku internetového připojení, při rozbočení se
doporučuje ethernetový switch, a WAN port u SPA-2100 nebo LAN port u SPA-1001.
Upozornění: Při připojení Sipury do ethernetového HUBu, by mohlo dojít ke snížení datové
propustnosti zařízení.

IV. Instalace telefonního přístroje
1. Připojte konektor napájení od adaptéru
2. Připojte telefonní kabel s konektory RJ-11 do portu PHONE(1) nebo PHONE2 (jen u SPA2100)
3. Připojte druhý konec telefonního kabelu do analogového telefonního přístroje
4. Připojte napájecí adaptér Sipury do elektrické sítě.
Upozornění: Nepřipojujte telefonní kabel vedoucí z adaptéru do telekomunikační zásuvky, hrozí
poškození zařízení.

V. Konfigurace počítače
- které bude připojeno do Internetu prostřednictvím LAN portu (jen SPA-2100)
1. Otevřete nastavení vlastností připojení k místní síti:
a. Windows XP: Start – Ovládací Panely – Síťová připojení
b. Windows 2000: Start – Ovládací Panely – Síťová a telefonní připojení
c. Windows 95, 98, Millenium: Start – Ovládací Panely – Síť
2. Zvolte „Vlastnosti“ ethernetového připojení k místní síti.
3. Zvolte „TCP/IP protokol “ síťového adaptéru, který je propojen s SPA-2100
4. Zvolte „Vlastnosti“ TCP/IP protokolu
5. Vyberte možnost „Získat adresu ze serveru DHCP“
6. Zvolte „OK “ pro potvrzení
7. U Windows 95, 98, Millenium restartujte počítač.

VIII. Další informace
viz - http://www.sipura.com/support

