
 

 

 

Cisco SPA122 Supportmanual 

 

Cisco SPA122 är en så kallad Analog Telefon-Adapter (även kallad ATA-box), med hjälp av denna kan 

du använda din vanliga telefon att ringa och ta emot samtal via din internetförbindelse. 

Analogadaptern fungerar både med trådlösa DECT-telefoner och traditionella fasta telefoner. För att 

koppla in din SPA122 behöver du en fungerande internetförbindelse och sedan följa dessa tre steg: 

Installation 

• Anslut uttaget märkt “INTERNET” (Blå) till internet, antigen direkt men helst via en 

bredbandsrouter. 

 

 

 

• Anslut din analoga telefon till uttaget märkt ”PHONE1” (Grå) med en RJ-11 telefonkabel.  

 

 

 

 

• Anslut medföljande nätadapter till uttaget märkt ”DC 5V Power”. 

 

 

 

 

Om du vill koppla in ytterligare utrustning som kräver internetanslutning går det bra att koppla in 

denna i dosans ETHERNET-port (Gul), som finns alldeles intill INTERNET-porten. Observera att 

genomströmningen i Cisco-dosan är 20/20Mbit/s. Har du en snabbare internetanslutning än detta 

rekommenderar vi att du kopplar in annan utrustning direkt i framförliggande router.  



 

LED Beskrivning 

 Power/System LED – grön 

 

 Lyser fast – System OK, IP adress tilldelad. 

 Blinkar långsamt – Frågar efter IP adress (med DHCP) 

 Blinkar snabbt – Uppgraderar firmware 

 Lyser inte – Ström saknas eller fel på enhet 

 

         Internet LED - grön 

 Lyser fast – Länk OK 

 Blinkar – Länk OK och sänder eller mottager data 

 Lyser inte – Ingen länk mot internet 

 

  Phone 1 och Phone 2 LED – grön 

 

 Lyser fast – Linje OK, luren ligger på 

 Blinkar långsamt – Linje OK, luren är lyft 

 Lyser inte – Linje inte redo 

 

Felsökning 

INTERNET LED lyser inte/blinkar inte, Anslutningsproblem 

1. Kontrollera att alla sladdar är korrekt anslutna 

2. Starta om enheten, kontrollera övrig utrustning 

3. Byt INTERNET sladd 

Power/System LED lyser inte 

1. Kontrollera att alla sladdar är korrekt anslutna och att ström finns fram till enheten 

2. Starta om enheten (dra ut och sätt i strömsladd) 

Power/System LED blinkar 

1. Vänta 15 minuter – om den fortfarande blinkar starta om enheten 
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