
Telefonní gateway INTERBELL AG-168

Zjištění IP adresy: při zavěšeném sluchátku stiskněte tlačítko IP a vyzvednete sluchátko.
Nastavení typu IP: vyzvednete sluchátko, na klávesnici zadejte uživatelské heslo (1234), typ IP, viz. níže a
stiskněte tlačítko IP. Například pro nastavení DHCP tedy vyzvednete sluchátko, zadáte 12341 a stisknete IP.
Defaultně je nastavena statická IP adresa (192.168.1.100).

Typ IP: 

0 – static

1 – DHCP

2 – PPPoE

3 – modem

Další informace naleznete v části "Nastavení z PC", "Síťové parametry" (obojí na originálním CD v balení u
přístroje).
Vstup do nastavovacího režimu: pro vstup do nastavovacího režimu vyzvednete sluchátko, zadejte uživatelské
heslo (1234) a stisknete tlačítko IP.
Ruční nastavení IP adresy: vyzvednete sluchátko, na klávesnici zadejte uživatelské heslo (1234), IP adresu
gateway ve formátu "xxx.xxx.xxx.xxx" (místo "." můžete stisknout "*") a stisknete tlačítko IP. Například
pokud budete chtít nastavit na 192.168.1.9 postupujte následovně: vyzvednete sluchátko, zadejte na telefonu
1234192*168*001*009 a stisknete tlačítko IP.

Nastavte si v počítači IP adresu s bloku jakou jste dali do telefonu (např. 192.168.1.10) a spusťte web
prohlížeč. V prohlížeči zadejte jako adresu 192.168.1.100

Budete vyzváni k zadání hesla, zde zadáte "19750407" a kliknete na "Login"

Dostanete se do konfiguračního rozhraní, zde je třeba nastavit tyto parametry:

Síťové parametry
Audio nastavení
Nastavení protokolu SIP

V části "Síťové parametry" můžete nastavit všechny parametry síťového rozhraní a to bud pro statickou IP
adresu (viz. níže) nebo přepnutím v položce "Typ IP" na přidělovanou DHCP.

Nastavení v části "Audio nastavení" by mělo vypadat takto:



Nastavení v části "Nastavení protokolu SIP" by mělo vypadat takto:

Nastavení "sip proxy" by se mělo odvíjet od vašeho přiděleného tel čísla a to takto:

    sip proxy: zjistíte na http://www.802.cz/zjisteni-sip-serveru/

phone number: Zadáte vaše tel. číslo
account: Zadáte vaše tel. číslo
pin: Zadáte vaše uživatelské heslo pro vaše tel. číslo

Po těchto všech nastaveních stiskněte "Uložit nastavení" po restartu telefonu by se měl sám automaticky
připojit k SIP serveru a měli by jste mít možnost telefonovat.




