SIP-T31 & T31P & T31G IP telefony
Rychlý instalační návod

Platí pro rmware verze 124.85.0.1 nebo novější.

Obsah balení
V balení jsou zahrnuty následující položky. Pokud vám něco chybí, kontaktujte systémového
administrátora.

IP telefon

Sluchátko

Sluchátkový kabel

Ethernetový kabel

Instalační návod

Napajecí adaptér

Stojan

(T31P/T31G: volitelné)
Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Neschválené příslušenství třetích
stran může vést ke snížení výkonu.

Sestavení telefonu
1. Připojte stojan:

˄q

˄q

Můžete také připojit telefon na zeď.
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2. Připojte sluchátko a volitelnou náhlavní soupravu:

3. Připojte síť a napájení:
Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Systémový správce vám poradí, který z nich použít.
PC

PC připojení
(Volitelné)

Napájecí adaptér
(DC 5V)

A

AC napájení možnost

B

PoE (Power over
Ethernet ) možnost

PC připojení
(Volitelné)

PC

PoE (Power over
Ethernet ) možnost

IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V/600mA). Použití
napajecího adaptéru třetí strany může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač,
doporučujeme použít Ethernetový kabel dodaný společností Yealink.
Pokud je k dispozici napájení (PoE), není nutné připojit napájecí adaptér. Ujistěte se, že hub/switch je
kompatibilní s PoE. PoE je použitelné pouze u IP telefonu SIP-T31P/T31G.

Spuštění
Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájení, automaticky zahájí
proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití.
Telefon můžete konfigurovat pomocí uživatelského rozhraní
telefonu nebo webového uživatelského rozhraní.

Welcome
Initializing... Please wait

2

Konfigurace telefonu
Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní
Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:
1. Stiskněte
(OK tlačítko) když je telefon nečinný, aby jste získal IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (např. "http://192.168.0.10"
nebo "192.168.0.10") a stiskněte Vstup.
3. Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na
Přihlásit.
Nastavení sítě: Klikněte na Síť->Základní->IPv4 konfiguace
Nastavení sítě můžete konfigurovat následujícími způsoby:
DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat DHCP server ve vaší síti a získat platná
nastavení sítě např. IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS..
Statická IP adresa: Pokud váš telefon nemůže z jakéhokoli důvodu kontaktovat DHCP server, musíte ručně
nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, adresu brány, adresu primárního a sekundárního
DNS serveru pro telefon ručně.
IP telefon také podporuje IPv6, ale ve výchozím nastavení je IPv6 vypnuta.
Nesprávné nastavení sítě může může způsobit nedostupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další
informace získáte od systémového administrátora.

Nastavení účtů: Klikněte na Účet->Registrovat ->Účet X (X=1, 2)
Parametry účtu:
Stav registrace:
Aktivace:
Název:
Jméno na displeji:
Uživatelské jméno:

Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Výběrem možnosti Povoleno/Zakázáno můžete účet povolit/zakázat.
Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).

Registrační jméno:

Jedná se o ověřovací ID pro ověření poskytované ITSP (povinné).

Heslo:
Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).
SIP server:
Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).
Statusové ikony registrace na LCD obrazovce:
Registrováno

Registování

Registrace selhala

Pokud se během registrace objeví nějaká chyba nebo je pro vaši registraci vyžadována zvláštní konfigurace,
kontaktujte svého systémového administrátora.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu Nastavení sítě:
Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí
heslo: admin) -> Síť -> Port WAN -> IPv4 pro konfiguraci sítě.
Nastavení účtu:
Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu, vyberte Nastavení -> Pokročilá nastavení (výchozí
heslo: admin) -> Účty a nakonfigurujte účet.

Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní výše.
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Přidržení hovoru

Sestavení hovoru

Chcete-li uskutečněný hovor přidržet::
Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Podržet.
Chcete-li pokračovat, proveďte jednu z následujících
možností:
• Pokud je přidržen jen jeden hovor, stiskněte tlačítko
Pokračovat...
• Pokud je přidrženo více hovorů, vyberte požadovaný
hovor a stiskněte tlačítko Pokračovat.

Použití sluchátka:
1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko Odeslat.
Použití reproduktoru:
1. Při zavěšeném sluchátku, stiskněte
.
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko Odeslat.
Použití náhlavní soupravy:
1. Při připojené náhlavní soupravě, stiskněte
aktivování režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko Odeslat.

pro

Přepojení hovoru
Hovor můžete přepojit následujícími způsoby:

Přijetí hovoru
Použití sluchátka:
Zvedněte sluchátko.
Použití reproduktoru:
Stiskněte

.

Použití náhlavní soupravy:
Stiskněte

.

Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím tlačítka

Přepojení na slepo
1. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit.
3. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit.
Přepojení pokud není koncový telefon obsazený
1. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru..
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit a stiskněte soft
tlačítko Odeslat.
3. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit, když uslyšíte
kontrolní vyzváněcí tón.
Přepojení s konzultací

Odmítnout.

Ukončení hovoru
Použití the sluchátka:

1. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit a stiskněte soft
tlačítko Odeslat.
3. Stiskněte
nebo soft tlačítko Přepojit, jakmile
druhá strana odpoví.

Zavěšte sluchátka nebo stiskněte soft tl. Konec hovoru.
Použití the reproduktor:
Stiskněte

nebo stiskněte soft tl. Konec hovoru.

Použití the náhlavní soupravy:

Přesměrování hovoru
Povolení přesměrování:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko
Menu a poté vyberte položku Funkce->
Přesměrování hovoru.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování.
3. Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. V
• Stiskněte
chcete-li vstoupit do seznamu volaných případě přesměrovní Bez odpovědi vyberte požadovaný
čísel, vyberte požadovaný záznam a stiskněte
čas zvonění, který chcete počkat než se hovor
nebo soft tlačítko Odeslat.
přesměruje.
• Stiskněte dvakrát
vytočíte poslední volané číslo. 4. Změnu potvrďte soft tlačítkem Uložit.

Stiskněte stiskněte soft tl. Konec hovoru

Opakovaná volba

Ztlumení mikrofonu
• Stiskněte

pro ztlumení mikrofonu během hovoru.

• Stiskněte

znovu pro zrušení ztišení.
4

Konferenční hovor
1. Během aktivního hovoru stiskněte soft tlačítko
Konf. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo druhého účastníka a stiskněte soft
tlačítko Odeslat..
3. Jakmile odpoví druhá strana, stiskněte soft tlačítko
Konf. Všechny strany jsou nyní zapojeny do
konference.
4. Stisknutím soft tlačítka Konec hovoru odpojíte
všechny strany.

Rychlé volby
Konfigurace tlačítek rychlé volby:
1. Stiskněte soft tlačítko Menu, když je telefon v
nečinnosti, a poté vyberte Funkce -> Dsskey.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter
3. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn..
Použití tlačítek rychlé volby:
Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení
požadovaného čísla.

Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální
hovory stisknutím soft tlačítka Rozdělit.

Hlasová schránka
Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní
obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv
čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu
červeně.

Adresář kontaktů
Přidání kontaktu:

1. Stiskněte
nebo Připojit.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech
hlasových.

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny
kontakty.
2. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
3. Do políčka Jméno zadejte unikátní jméno a do
patřičných políček zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Historie hovorů

Úpravy kontaktu:

Chcete-li si poslouchat hlasové zprávy:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko
Historie a tlačítkem
nebo
procházejte
seznamem.
2. Vyberte položku ze seznamu, můžete provést
následující:
• Klepnutím na Odeslat vyvoláte hovor.
• Klepnutím na Odstranit odstraníte záznam ze
seznamu.
Pokud stisknete tlačítko Možnosti, můžete také
provést následující:
• volte Detail pro zobrazení podrobných informací o
záznamu.

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny
kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek
stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Detaily.
3. Upravte telefonní kontak.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.
Smazání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny
kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek
a
stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Smaž.
3. Po zobrazení výzvy „Smazat vybranou položku?“
Stiskněte softklávesu OK.

• Výběrem Přidat do kontaktů přidáte položku do
místního adresáře.
• Vyberte Přidat na Blacklist pro přidání záznamu
do Blacklistu.
• Vyberte Smazat vše pro smazání všech záznamů ze
seznamu.
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Nastavení hlasitosti
Stiskněte

pro nastavení hlasitosti.

Yealink SIP-T31 & T31P & T31G

