IP telefon SWISSVOICE IP10S (MGCP)
Stručný průvodce instalací a konfigurací
Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi
dodaných adaptérů je vám k dispozici technická
podpora firmy VoIPCOM.
Telefon: +420 463 351 354 (Po-Pá, 9:00 – 17:00)
E-mail: support@voipcom.cz

Záruční podmínky
Na IP telefon je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje uvedeného na
faktuře. Záruku nelze obecně uplatnit v následujících případech:
1. IP telefon nebyl zapojen a provozován v souladu s návodem.
2. IP telefon byl mechanicky poškozen.
3. Bylo zasahováno do vnitřního zapojení IP telefonu.
Případné reklamace zařízení se řídí platným reklamačním řádem prodejce.

Předpoklady pro instalaci zařízení
Zkontrolujte si, prosím, zda balení výrobku obsahuje všechny následující
komponenty:
1.
2.
3.
4.
5.

IP telefon Swissvoice
Sluchátko IP telefonu
Kabel pro propojení sluchátka s IP telefonem
Ethernet kabel, přímý (2m)
Síťový adaptér 9V, 600mA

Instalace zařízení
Následujte, prosím, všechny níže uvedené kroky:
1. Propojte přiložené sluchátko se základnou IP telefonu.
2. Propojte IP telefon přiloženým nebo vlastním LAN kabelem s počítačovou sítí.
3. Propojte IP telefon přiloženým nebo vlastním LAN kabelem se síťovou
kartou PC.
4. Připojte konektor napájení do základny IP telefonu.
5. Připojte napájecí trafo adaptéru do elektrické sítě.
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Obrázek č. 1 – propojení IP telefonu IP10S s periferiemi, LAN sítí, PC a síťovým napájením

Připojení do sítě, nastavení parametrů sítě
Všechny námi dodávané adaptéry jsou plně konfigurovány pro provoz v síti Xphone.
Pro připojení do vaší počítačové sítě je nutné znát a správně nakonfigurovat tyto
položky:
1.
2.
3.
4.

IP adresu sítě, kterou staticky přiřadíte IP telefonu
Síťovou masku
Výchozí bránu sítě
DNS server

Upozornění: Pokud chcete IP telefonu automaticky přidělovat IP adresu z vašeho
DHCP serveru je nutné, aby váš DHCP server umožnil přidělení IP adresy TFTP
serveru služby internetové telefonie.
Konfiguraci výše zmiňovaných parametrů provedete následujícím způsobem:
1. Stiskněte tlačítko OK

, tím vstoupíte do nabídky Menu.

2. Pomocí kláves se šipkami
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3. Potvrďte stiskem OK

.

4. Pomocí kláves se šipkami
5. Potvrďte stiskem OK
.

označte položku Change settings.

6. Zadejte heslo „0000“ stiskem tlačítka
7. Potvrďte stiskem OK
.
8. Pomocí kláves se šipkami
9. Potvrďte stiskem OK
.

na numerické klávesnici.

označte položku TCP/IP.

10. Pomocí kláves se šipkami
označte postupně položky IP address /IP
adresa/, Subnet mask /síťová maska/, DNS server address /IP adresa DNS
serveru/ , Gateway address /IP adresa síťové brány/, potvrďte stiskem OK
a s pomocí numerické klávesnice zadejte požadované hodnoty. Tečku
v IP adrese nahrazuje klávesa „*“

.

Upozornění: Hodnoty síťových parametrů se zadávají ve formátu 000.000.000.000.
Například IP adresa 192.168.0.22 se zadá stiskem kláves 192*168*000*022.
Konfigurace adaptéru pomocí webového rozhraní
IP telefon Swissvoice má po připojení k MGCP serveru služby Xphone blokován
přístup na webové rozhraní pro správu.
Upozornění: Jakákoli změna nastavení, které nastavil poskytovatel služeb telefonie
může vést k problémům s kvalitou a dostupností služby. V případě nejasností nebo
problémů kontaktujte technickou pomoc
VoIPCOM na telefonním čísle
+420 463 351 351 nebo e-mailu support@voipcom.cz.
Způsobilost zařízení a pravidla používání
Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B se
specifikacemi stanovenými článkem 15 pravidel FCC. Tento produkt též získal
certifikaci CE a je plně v souladu s direktivou 89/336/EEC.
Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.
Před použitím a připojením zařízení do elektrické sítě si prosím přečtěte instrukce pro
instalaci zařízení. Pokud ze síťový adaptér jedinou z možností, jak adaptér odpojit od
elektrické sítě, měl by být kdykoli dostupný.
Bezpečnostní pokyny:
1. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo podobné kapaliny
2. Nepracujte se zařízením při bouřce
3. Nedotýkejte se vodičů telefonního kabelu v konektorech
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