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CallVoip Telefonie – configuratie Linksys SPA-9xx IP Phones 

De Linksys SPA-9xx is één van de populairste IP Phones serie met een zeer goede 
geluidskwaliteit. Deze telefoon kunt u net als een computer via een LAN-kabel in 
uw netwerk aansluiten. Een goede router die ervoor zorgt dat VoIP-verkeer 
voorrang krijgt is aan te raden!  

Inloggen op de Linksys SPA-9xx IP Phone 

Als u de telefoon hebt aangesloten, krijgt deze automatisch een IP-adres van uw 
DHCP-server toegekend (uitgaande van een dynamisch netwerk). Dit IP-adres heeft 
u nodig om de configuratiepagina van uw Linskys te bereiken. U kunt dit adres 
gemakkelijk vinden door te klikken op de toetsencombinatie:  
menu-button (toets met het lege blaadje) + [9] 
 
Bij [Current IP] ziet u dan uw IP-adres staan. Ga naar dit adres in uw 
internetbrowser en u komt op de configuratiepagina van uw telefoon terecht.  
 
De meest uitgebreide instellingen krijgt u als u hier kiest voor de [admin login] en 
vervolgens [advanced]. U ziet een aantal tabbladen.  
Om de telefoon te configureren 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 CallVoip-account te 
registreren. Klik na het invullen van de velden op [Submit all changes] om de 
wijzigingen vast te leggen. De telefoon wordt geherstart.  
 
Op tabblad [Phone] kunt u nog een paar zaken aanpassen om het Display van de 
telefoon (naam van de telefoon, naam van de lijn) wat 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 SPA-9x2 te zacht? Een paar tips. 

Vindt u het geluid van uw SPA-922 of SPA-942 te zacht? Dan zijn dit onze tips: 
 gebruik de laatste firmware, Linksys heeft hier wat verbetering in aangebracht 
 zet onderaan tab [User] de [handset input gain] op [6] 

 
Handig: pauze tussen draaien en bellen verkorten 
Als u een nummer draait, dan begint de SPA-9xx pas met bellen na enkele 
seconden óf zodra u een na het nummer een # toetst.  
U kunt deze pauze op de volgende manier verkorten tot 2 seconden:  
- log in als [admin] en [advanced] 
- kies tabblad [regional] 
- bij [interdigit long timer] staat [10], wijzig dit in [2] 
- bij [interdigit short timer] staat [3], wijzig dit in [1] 
- sla de wijzigingen op.  
 



 

pagina 2/4  |  1 januari 2010  |  callvoip.nl 

 

TIP: voor een frequentere 
aanmelding van uw SPA op de 
telefooncentrale kunt u de 
waarden [register expires] en 
[proxy fallback interval] 
reduceren naar [300]  
= 5 minuten. 
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Zet de gewenste Input 
Gain (handset, 
speakerphone, headset) 
evt. op [6] voor een 
duidelijker (harder) geluid  
 

Vul hier het nummer 
van uw voicemail in 
(020-7163716 of 
1233) om met één 
druk op de de 
message-button uw 
voicemail te 
beluisteren.  
 

Hernoem desgewenst 
uw accounts – u ziet 
deze namen terug in 
het display van uw 
Linksys. 

Bepaal 
welke 
account 
op welke 
positie 
komt in 
het 
display 
van de 
telefoon 
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Deze tips worden u aangeboden door:  

 

 
 

CallVoip Telefonie  |  Kennis van VoIP 
Koldingweg 19-1 
9723 HL  GRONINGEN 
 
T  050-526 49 33 
F  050-526 49 63 
 
callvoip@callvoip.nl 
www.callvoiptelefonie.nl   
                 
 
CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor 
particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

 
 
 
 
 
 

Ook onderaan deze pagina 
vindt u nog enkele 
instellingen voor de 
geluidskwaliteit.  
 
Experimenteer hiermee 
om te kijken wat u goed 
bevalt.  


