XT-50
Siga os passos para realizar a instalação física do ATA:
1)
2)
3)

Conecte o cabo que recebe o sinal de internet na porta WAN (geralmente
o cabo de rede sai do modem para o ATA);
Conecte um outro cabo na porta LAN e sua outra ponta em seu
computador;
Ligue o seu ATA na alimentação.

Após essa configuração, siga os passos abaixo para poder acessar o seu ATA
através do seu computador:
a) Entre no Menu Iniciar Configurações Conexões de Rede
b) Selecione Conexão de Rede Local e clique em Propriedades
c) Agora selecione Protocolo Internet (TCP/IP) e clique em Propriedades
d) Selecione as opções “Obter um endereço IP automaticamente” e “Obter o
endereço dos servidores DNS”

Realizando os passos acima, abra um Internet Explorer e digite o endereço
http://192.168.123.1:9999 e pressione ENTER, conforme a figura abaixo:

Após acessar o endereço mencionado, aparecerá a seguinte tela:

Usuário: root
Senha: teste

Ao clicar em Login, no lado esquerdo você encontrará o menu para configuração do
seu equipamento. Segue a figura do Menu:

Passe o mouse no menu REDE, e logo após clique em Configuração da WAN.
Nesta área, você poderá configurar o seu equipamento para que receba o sinal de internet
corretamente.

OBS: Caso sua internet fornece a configuração DHCP, sugerimos que você deixe em
branco as opções Servidor DNS1, DNS2 e Host.
1) Clique em Aplicar, aguarde a configuração ser registrada.
2) Clique em Salva a Modificação e logo após em Salva;
3) Clique em Reinicia e logo após em Reinicia.

Após realizar os passos acima, desligue o equipamento, aguarde alguns segundos e
ligue-o novamente. Quando o seu computador receber o sinal da internet, faça um teste
navegando em algum site de sua escolha. Se navegar, o a parte de acesso a internet está
configurada.
Configurando uma conta
Passe o mouse em Configuração SIP e logo após clique em Domínio de Serviço.
Aparecerá a seguinte tela (preencha com os parâmetros indicados na figura):

Após aplicar as configurações inseridas, aparecerá a seguinte tela:

Passe o mouse em Configuração SIP e logo após clique em Configurando Codec e
modifique conforme a figura abaixo:

Quando a tela voltar ao normal, clique em Salva a Modificação e logo após em
Salva.

Após salvar as modificações, clique em Reinicia e logo após em reinicia novamente.

Pronto, o seu ATA está configurado e pronto para ser utilizado.

