
    Připojování k zařízení
Připojte napájecí adaptér, síť a sluchátko k 
odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.
① Napájecí port: připojte napájecí adaptér..
② Síťový port: připojení k místní síti nebo internetu.
③ Port sluchátka: připojte sluchátko IP telefonu.

Konfigurace

Konfigurace přes web
1. Získání IP adresy: Dlouze stiskněte tlačítko         , 
telefon přečte IP adresu .
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu do webového 
prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném 
segmentu IP adres (Výchozí uživatelské jméno a 
heslo jsou oba „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte 
potřebné údaje.  
4. Uložte konfiguraci.

Vytvoření hovoru

1. Přímá volba: zvedněte sluchátko a zadejte
telefonní číslo, stiskněte klávesu       .
2. Handsfree: zadejte telefonní číslo stiskněte tlačítko        
a stiskněte             nebo naopak.

Přijetí hovoru

1. Pomocí sluchátka: Zvedněte sluchátko.
2. Použití handsfree: zvědněte sluchátko a stiskněte       。

Opakovaní volby

1. Stisknutím tlačítka         znovu vytočte poslední
telefonní číslo.

Ztlumení hovoru

1. Stisknutím     ztlumíte mikrofon během hovoru.
2. Dalším stisknutím     zrušíte ztlumení konverzace.
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Obsah balení

Sluchátko Základna Sluchátkový
kabel

Krátký instalační návod

Funkce tlačítek

Tl. přidržení, přidžet hovor/
pokračovat v hovoru.

Tl. reproduktoru Aktivuje/
deaktivuje hlasitý reproduktor

Tl. ztlumení s červenou diodou.
V klidovém stavu: vypnutí 
zvonění
V komunikačním režimu:
ztlumit/zrušit ztlumení hovoru

Tlačítko opakovaní volby, 
Přístup k opakovanému 
vytočéní posledního čísla.

DSS tlačítko, Lze jej na-
stavit jako funkční tlačítko/
tlačítko rychlé volby atd.

Tlačítko hlasitosti +/-
V klidovém stavu nebo během 
vyzvánění: zvýšení nebo 
snížení hlasitosti zvonění.
Při komunikaci: zvýšení nebo 
snížení hlasitosti sluchátka, 
náhlavní soupravy nebo 
hlasitého reproduktoru.

Indikátor čekající zprávy s 
dvoubarevnou LED diodou

Instalace zařízení

   Montáž na stěnu (balení je bez šroubů a 
hmoždinek)
① Vyvrtejte dva otvory do zdi, svislá vzdálenost 
mezi dvěma otvory je 136,2 nebo 161,2 mm;
② Zastrčte do otvorů 2 hmoždinky a 
zašroubujte 2 šrouby;
Poznámka：Mezi šroubem a stěnou ponechte
5 mm mezeru pro snadnou instalaci základny 
telefonu.
③ Připojte ethernetový kabel, kabel sluchátka a 
napájení;
④ Zarovnejte otvory pro montáž na stěnu na 
základně se šrouby připravenými v kroku 2 a 
dokončete instalaci posunutím základny dolů.
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Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko        a volající bude přidržen.
2. Pro obnovení hovoru stiskněte tlačítko         .

Rychlé volba

1. Nakonfigurujte rychlou volbu na webové stránce 
(číselné klávesy 0-9).
2. Dlouhým stisknutím příslušného číselného tlačítka 
dosáhnete rychlé volby.

Kontakty

1. Přidejte kontakty rychlé volby na webové stránce.
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Při instalaci zařízení postupujte podle 
pokynů na obrázku.

  Long press the 
Speed dial list  
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