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1. Tilslutning af ATA og pc (kun for konfiguration) til switchen
Bemærk først, at både ATA og den pc, som man ønsker at konfigurer ATA med, skal tilsluttes switchen på
en af følgende porte:
Ved brug af ZyXEL ES3124PWR på port 21 til 24

Ved brug af ZyXEL ES2024A på port 21 til 24.
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Ved brug af ZyXEL ES124P på en vilkårlig port, men brug kun switchen til tale (IP-telefoni), da der ikke
er support for VLAN og QoS.

2. Tilslut kabler til ATA
Tilslut ATA til LAN-netværket med det tilhørende RJ45-kabel. ATA har to analoge udgange til analoge
telefoner, fax mm. Hver port kan konfigureres med sit eget telefonnummer
(lokalnummer og/eller gennemvalgsnummer). ATA strømforsynes ved hjælp af den medfølgende 230 V
strømforsyning.

Tilslut en telefon til PHONE 1

Tilslut Ethernet-kablet ETHERNET.

Tilslut strømforsyningen til POWER.
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Når der tændes for strømforsyningen, vil ATA automatisk hente sin netværksopsætning fra Netopiarouteren. Efter en kort tid vil den blå lysdiode lyse konstant, hvorefter ATA har hentet sin IP-adresse.
IP-adressen kan oplyses på følgende måde:
Tilslut en telefon til port 1
Løft røret, uanset om der er klartone eller ej, så tastes * * * * (4 gange)
Der høres nu en stemme der siger ”Configuration menu”
Tast 110#
Herefter oplæser stemmen IP-adressen.
IP-adressen skal bruges, når ATA konfigureres via pc’en.

3. SIP-parametre fra Selvbetjening Erhverv
Følgende fem parametre skal indtastes, her vist med de benævnelser, der bruges hhv. i ATA og på TDC’s
hjemmeside i Selvbetjening Erhverv.
ATA
Proxy
User ID
Auth. ID
Password
Outbound Proxy

Selvbetjening Erhverv
Domæne
Profilnavn
SIP
SIP-adgangskode
87.48.131.54 (findes ikke i Selvbetjening Erhverv)

Her findes/indtastes oplysningerne i Selvbetjening Erhverv.
Log på med brugernavn og adgangskode:
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Klik dernæst på profilstyring

Klik på Opret profil
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Opret en ny profil eller vælg en eksisterende profil:

Her finder du informationen (Profilnavn, Domæne, SIP og SIP-adgangskode), som skal indtastes i
IP-telefonen.
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4. Opsætning af SIP-parametre i ATA-boksen
Tilslutning af pc’en – se under punkt 1.
Pc’en skal være sat op til, at få en IP-adresse tildelt fra DHCP-server.
Når pc’en er startet, åbnes MS Internet Explorer (el. anden browser) og IP-adressen på ATA tastes ind.
http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin/advanced
( "xxx.xxx.xxx.xxx" repræsenterer IP-adressen på din ATA, som f.eks. er 10.100.10.187 som vist på
nedenstående billede)

Klik på Line 1 menu’en
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Data indenfor de viste ellipser tastes ind.

Der fortsættes med at indtaste tilsvarende data for Line 2, hvis denne også skal benyttes.
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Tryk <Save> hvorefter ATA genstarter med den nye opsætning og registrerer sig hos TDC SCALE.
ATA er herefter klar til brug.
HUSK: At trykke # efter nummeret, hver gang du ringer et nummer op (det sparer tid).

5. Betydning af lysdioder i ATA

Power lysdiode blå/rød

Ethernet lysdiode blå
Phone 2
Phone 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blinker under opstart / selvtest, og hvis firmware opgraderes.
Lyser rød, hvis selvtest fejler.
Lyser blå, når adapter er klar til brug.
Blinker blå kan være manglende ip-adresse.
Lyser konstant blå, når adapter er tilsluttet aktiv Ethernet-port.
Blinker blå ved datatrafik.
Lyser konstant blå ved pålagt telefon (hvis porten er konfigureret).
Blinker blå ved afløftet telefon.
Lyser konstant blå ved pålagt telefon.
Blinker blå ved afløftet telefon.
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