Manual de instalação GRANDSTREAM HT 502
1. Configurando o computador para acessar o ATA

Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será
utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática
de IP e DNS.
Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:

Clicar no ícone
ou
com o segundo botão do mouse (geralmente o
direito) e selecionar a opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.

A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em “Conexão
local” em seguida escolher a opção “Propriedades”.

Clicar em “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e em “Propriedades”

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em “OK”

2. Acessando o ATA

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo
UTP.
Digitar na barra de endereços do navegador o endereço http://192.168.2.1 e
pressionar “Enter”. Segue exemplo abaixo:

Após a tecla “Enter” ter sido pressionada, será exibida a seguinte tela:

É necessário digitar senha “admin” e clicar em login.

3. Configurando o ATA

Após você digitar a senha de acesso será possível alterar configurações de rede,
clique em BASIC SETTINGS.

Nesta área, você deverá configurar o seu ATA para receber o sinal de internet de
forma adequada (conforme os parâmetros que foram configurados em seu
modem). A figura acima, destaca a configuração em DHCP.

Configuração de rede
Para configurar uma conta de usuário clique em FXS PORT1. Adicione as
credenciais recebidas no e-mail enviado pela Vono Telecom:

Configuração de uma conta de usuário
SIP Port: 5060
Primary SIP Server: vono.me
SIP User ID: Login informado pela Vono
Authenticate ID: Login informado pela Vono
Authenticate Password: Senha informada pela Vono
Name: Login informado pela Vono
Local SIP Port: 5060

User ID is phone number: NO
Unregister On Reboot: YES
Outgoing Call without Registration: NO
Register Expiration: 60
Priority1: RFC2833
Priority2: SIPINFO
Priority 3: In-audio

Após configurar, clique em Update e logo após em Reboot conforme as figuras
abaixo:

