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OBSAH BALENÍ:

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím  neodpojujte  napájení  GHP62X/W během 
bootování  nebo  upgradu  firmwaru.  Můžete  poškodit  obraz  firmwaru  
a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení 
GHP62X/W. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může 
poškodit přístroj.

1x GHP62X/W 
telefon 

1x stojan

1x sluchátko

1x Čelní deska 1x RJ9(4P4C) 
telefonní kabel

1x krátký
instalační návod

GHP62X/W není předkonfi-gurován pro podporu nebo pro  
volání  na  tísňové  linky.  Je  nutné  provést nastavení  
pro  volání  na  tísňové  linky.  Je  Vaší odpovědností  ke  
koupi  SIP  účtu  pro  internetovou službu  (VolP).  SIP  účet  
správně  nakonfigurovat  na zařízení  a  pravidelně  testovat,  
zda  je  zařízení správně  nakonfigurováno.  Pokud  tak  
neučiníte  je Vaší  odpovědností  zakoupit  si  analogové  
připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám. 

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE 
NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍSŇOVOU LINKOU PO-
MOCÍ  ZAŘÍZENÍ GHP62X/W. ANI GRANDSTREAM  ANI  
ZAMĚSTNANCI  NEBO PŘIDRUŽENÉ  SPOLEČNOSTI  
NENESOU ZODPOVĚDNOST  ZA  JAKOUKOLI  ÚJMU  
NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE 
ZŘÍKÁ  MOŽNOSTI  ŽALOBY  ČI  DŮVODU  K ŽALOBĚ  
VYPLÝVAJÍCÍ  ZA  NESCHOPNOST GHP62X/W KON-
TAKTOVAT  TÍSŇOVOU  LINKU. ZÁKAZNÍK  JE  POVINEN  
ZAJISTIT  SI  NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ  PRO  MOŽNOST  
KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ LINKY. 

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru 
zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového 
uživatelského rozhraní zařízení na adrese http(s)://IP/#/
gpl_license.
Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, 
odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream. 
com

CZ

12V

1x 12V napajecí adaptér
(GHP620W and GHP621W)
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GHP620/W & GHP621/W POPIS:
Montáž na stěnu:

Přední panel

Zadní panel

Instalace na plochu stolu

1. Na stěně, kde budou GHP62X/W namontován,vyznačte dvě tečky svisle ve
vzdáleností 100 mm mezi nimi.

2. Pomocí vrtačky udělejte na každé označené tečce díru. Do každého otvoru 
vložte hmoždinky a šrouby (není součástí bylení). Ponechejte dostatek 
místa za šrouby pro stojan pro montáž GHP62X/W.

3. Připevněte stojan do slotu na zadní straně telefonu.

4. Připevněte GHP62X/W na šrouby pomocí drážek pro montáž na stěnu.

Flash

Snížení hlasitosti

Soft tlačítka

Opakovaní volby

Alfanumerická 
klávesnice

Indikátor ztlumení

Zvýšení hlasitosti

PřidrženíReproduktor

LAN port

Ztlumení mikrofonu

USB Type-C 
port

Sloty pro stojan 
na montáž na 
stěnu

Zpráva

Napájení

Sluchátkový port

Indikátor čekající
zprávy

Poznámka: LED indikátor čekající zprávy bude blikat zeleně, když bude 
uložena nová zpráva.

NASTAVENÍ TELEFONU:

Desktop

Wall
Chcete-li telefon nainstalovat na stůl se stojánkem, připevněte stojánek na 
spodní část telefonu, kde jsou sloty pro stojánek.

INSTALACE ČELNÍ DESKY:
1. Odstraňte papír ze zadní 
strany čelní desky.

2. Vložte čelní desku na
vyznačenou oblast.
Podívejte se prosím na
ilustraci vpravo.

100 mm
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1. Zapojte telefonní kabel do portu RJ11 sluchátka a poté jej připojte k telefonu.
2. Připojte LAN port  telefonu k zásuvce RJ45 na hub/switch nebo routeru 
(strana LAN routeru) pomocí ethernetového kabelu. 

Tento krok lze přeskočit, pokud používáte GHP620W a GHP621W s Wi-Fi.

3. Napájení telefonu:
• Pro GHP620W & GHP621W: Připojte výstupní zástrčku 12V DC do 
napájecího konektoru na telefonu; zapojte napájecí adaptér do elektrické 
zásuvky.

• For GHP620 & GHP621:  V kroku 2 je nutné použít PoE switch.

Podrobnější informace naleznete v online dokumentech 
a často kladených dotazech:

 https://www.grandstream.com/our-products

PŘIPOJENÍ TELEFONU:
Chcete-li nastavit telefon, postupujte takto:

KONFIGURACE TELEFONU:
1.  Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a připojený k internetu.
2. Najděte MAC adresu na spodní straně zařízení nebo na obalu.

3. Z počítače připojeného ke stejné síti jako GHP62X zadejte do prohlížeče 
následující adresu pomocí MAC adresy GHP62X: https://<mac>.local

Příklad: https://c074adffffff.local
Poznámka: Uživatel může také vytočit **47# a aktuální IP adresa bude přečtena 
IVR.

4.Zadejte  uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfiguračního 
menu. (Tovární výchozí uživatelské jméno je „admin“ a výchozí náhodné 
heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).

Poznámka: The GHP620W/GHP621W je předkonfigurován pro připojení k 
výchozímu SSID s názvem „wp_master“ a s heslem (WPA/ WPA2 PSK)           
„wp!987@dmin“. Uživatel může toto nastavení upravit ve webovém uživatelského 
rozhraní telefonu.


