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Callvoip configuratie-handleiding voor  

Cisco Linksys SPA IP Phones 
v030222MT 

 

In deze handleiding kunt u lezen hoe u uw Linksys SPA of Cisco SPA IP Phone instelt voor een 

VoIP-account van de Callvoip telefooncentrale. 

1. Maak een Callvoip toestelaccount aan  

Voordat u de telefoon kunt instellen maakt u op de Callvoip centrale aan:  

▪ een gebruiker  

▪ een toestel-account → hier vindt u ook de SIP-username en password  

Voor meer informatie, raadpleeg de Callvoip supportpagina.  

 

2. Sluit de IP Telefoon aan 

Aan de achterkant van de IP Telefoon zitten één of twee 

internet-aansluitingen. Sluit op de WAN- of SW-poort* 

(en NIET op de PC Poort) een netwerkkabel op aan en 

sluit de kabel aan de andere zijde aan op uw 

netwerk/router zodat de IP telefoon met internet is 

verbonden. 

 

* Sommige modellen (o.a. SPA9x2, SPA504) hebben 

naast de poort voor de internetaansluiting (Switch / WAN) 

een extra poort voor het aansluiten van een PC (PC 

Poort). Zie afbeelding.  

 

 

3. Vraag het IP-adres van de telefoon op: 

Druk op de toets met het blaadje (instellingen) + 9 om het IP-adres op te vragen.  

 

4. Log in op de configuratiepagina van de SPA IP-telefoon 

▪ Ga naar internet en toets het IP-adres met de puntjes in de browser-adresbalk in.  

▪ Druk rechtsboven in eerst op [admin login] en vervolgens op [advanced]. Het aantal tabbladen 

wordt uitgebreid. Volg de instructies om de instellingen te doen.  

 

5. de SPA IP Phone configureren 

Om de SPA IP Phone in te stellen gaat nu naar tabblad [Ext1]. Deze pagina is in een  

aantal compartimenten ingedeeld. Op de volgende pagina ziet u aangegeven bij  

welke velden wij welke aanpassing aanraden om uw Simmpl-account te  

registreren. Klik na het invullen van de velden op [Submit all changes] om de  

wijzigingen vast te leggen. De telefoon wordt geherstart.  
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6. De IP telefoon aanpassen aan uw eigen wensen en voorkeuren 

Op tabblad [Phone] kunt u nog een paar zaken aanpassen om het display van de  

telefoon (naam van de telefoon, naam van de lijn) aan uw wensen aan te  

passen. Ook kunt u daar het voicemailbox-nummer instellen. Met de speciale  

[voicemail-button] op de telefoon kunt u dan in één kaar naar uw voicemailbox  

bellen.  

  

Op tabblad [User] tenslotte kunt u nog het formaat van tijd en datum invullen.  

Geluid van de telefoon te zacht? Een paar tips.  

▪ gebruik de laatste firmware, Linksys heeft hier wat verbetering in aangebracht  

▪ zet onderaan tab [User] de [handset input gain] op [6]  

 

 
Tabblad Info 

U start altijd op tabblad info. Hier vindt u informatie over o.a. de firmwareversie, het IP-adres en de 

status van de accounts. Deze status dient na configuratie [Registered] te zijn.  

 

 
 

  

Hier vindt u o.a. het model en 

de firmwareversie. 

Hier vindt u de status van 

Ext 1 ofwel de eerste 

accountpositie in deze 

telefoon. Afhankelijk van 

het model zijn er 

meerdere. U kunt zo in 

één oogopslag zien wat de 

status van deze accounts 

is.  

Op de Ext-tabbladen kunt u 

individuele VoIP-accounts 

instellen.  
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Tabblad SIP 

Voordat u het account instelt, is het van belang om te checken of onderstaande waarde goed staat.  
 

 

Het is noodzakelijk om de   
RTP Packet Size in te stellen 

op 0.020. Doet u dat niet, dan 

krijgt u foutmelding 

[Not Acceptable Here]. 

 

Let op: af fabriek staat deze 

waarde op 0.030. 
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Instellen van uw Callvoip toestel-account 

Om uw Simmpl account in te stellen, ga naar tabblad Ext 1 of een volgend tabblad en vul die als volgt 
in: 

 

 

De telefoon verder aanpassen aan uw wensen en voorkeuren 

Indien u problemen ervaart met het gebruik van *-codes, kunt u de code in veld DialPlan aanpassen naar:  
 

(xxx*xxxx|xxxx*xxxx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.|*xxxxxxxxxx|*xx*xxx*xxxx|*xx*xxxxxxxxxxxxxxxx) 
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Hieronder vindt u een aantal tabbladen waar u de telefoon verder aan uw wensen kunt aanpassen.  

Deze zijn niet noodzakelijk om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden.  

 

 

Tabblad Regional 

Scroll helemaal naar beneden; linksonder vindt u de instellingen voor de tijdzone.  
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Tabblad Phone 

Hier kunt u bepalen wat u in het display van de telefoon ziet en welke accounts bij welke displayknoppen 
horen.  

 

  

Bepaal de naam van het 

toestel, deze is zichtbaar in het 

display van de telefoon 

Stel hier het voicemailnummer 
in om met één druk op de 

message-button gelijk de 

voicemail te kunnen 

beluisteren. 

Bij [Extension] 

stelt u in welke 

account (nummer) 

de knop gebruikt. 

 

Bij [shortname] 

stelt u in hoe de lijn 

in uw display heet 

(default: SImmpl 

SIP username).  

Let op: u heeft 

maar weinig ruimte 

in uw display. 
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Tabblad User 

Hier kunt u diverse zaken instellen die te maken hebben met persoonlijke gebruiksvoorkeuren, zoals 

functies die aan of uitstaan, speeddialtoetsen, audiovolume, LCD contrast, etc.  
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Checking DNS Error 

 

  

Als u bij het 

opstarten van het 

toestel de melding 

[checking dns] 

krijgt kunt u op het 

tabblad [System] 

de [DNS Query 

Mode] op 

[Sequential zetten] 
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Productafbeeldingen 
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Link naar website fabrikant:  
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/small-business-ip-phones/tsd-products-
support-series-home.html  

 

Resetten naar factory defaults:  

▪ Druk op de toetst met het blaadje en dan 14 en kies [select] 

   
 

▪ Bevestig de factory reset; de LEDs van de telefoon gaan knipperen en de telefoon herstart. 

  
 

▪ Daarna initialiseert hij en komt  hij met fabrieksinstellingen terug.  
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