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Nastavení Linksys RT31P2 

 

Router zapojte podle obrázku, pro připojení internetu a počítače použijete síťový kabel (RJ45), pro připojení 

klasického telefonu – telefonní kabel (RJ11). 

 

Do konfiguračního menu se dostanete po propojení výstupu Ethernet na routeru s počítačem. Ke 

konfiguračnímu menu se dostanete i v případě, že do routeru není zapojen internet. Připojujete se pomocí 

LAN adresy 192.168.15.1 – toto nastavení nedoporučujeme měnit. 

Funkce Voice nabíhá trošku pomaleji, je potřeba si např. po uložení čísla počkat než se kontrolka rozsvítí. 

Během nabíhání této funkce se nedostanete do menu (může se zobrazit informace router still restarting). 

Postup nastavení :  

1) Zapojíte kabely 

2) Spustíte si internetový prohlížeč a zadáte http://192.168.15.1 + enter 

 

3) Zobrazí se Vám stránka s přihlášením. Přihlašovací jméno i heslo jsou standardně nastaveny na admin / 

admin. (změna viz konec návodu) 

4) První je potřeba nastavit připojení k internetu. Vyberete si typ připojení :  

a) Obtain an IP automatically = DHCP – pokud máte adresu přidělovanou dynamicky (automaticky od 

poskytovatele). 

b) Static – zadáte IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, DNS1 a DNS2 
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c) PPPoE – je potřeba nastavit u některých poskytovatelů ADSL 

5) Nastavte si správné časové pásmo (GMT + 1 hod). 

6) Nastavte si telefonní číslo. 

 

Postup nastavení telefonního čísla :  

1) Klikněte na záložku VOICE  

2) Základní nastavení čísla lze provést v základním zobrazení,pokud budete chtít detailnější nastavení 

nebo nastavujete router po resetu, přepněte se do rozšířeného zobrazení (postup je uveden níže). 

 

3) Klikněte na Line 1 pro nastavení 1. čísla a vyplňte pole podle obrázku : 

 

4) Kodek zanechte G711 a 
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5) Uložíte nastavení, počkáte 8s na restart a můžete telefonovat. 

Rozšířené konfigura ční menu  

 

Pro nastavení dalších funkcí a českých tónů je potřeba se přihlásit do rozšířeného konfiguračního menu. 

Do tohoto  menu se dostanete přes adresu : http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm 

(mezi Voice a adminPage je podtržítko _ ). Menu se načítá delší dobu. 

 

1. Jako první se  Vám zobrazí Info. Zde si můžete zkontrolovat nastavení internetu a stav čísla. 
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2. Záložka Regional – v případě, že jste router resetovali nebo nemáte na telefonu tón, změňte nastavení 

na této záložce. 

a) Nastavení českých tónů : 

• Dial Tone : 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)  
• Busy Tone : 425@-10;10(0.33/0.33/1)  
• Ring Back Tone : 425@-10;60(1/4/1)  

 

b) Aby telefon (týká se to převážně přenosných telefonů) vyzváněl je potřeba nastavit tyto položky . 
Nastavte si  frekvenci 35, a voltage 100, Ring Waveform Trapezoid. 
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c) V této části si nastavíte správné časové pásmo podle obrázku. Dále je zde volba Caller ID Method – 

pokud se Vám nezobrazuje číslo volajícího, vyzkoušejte různé metody.  

       Daylight Saving Time Rule: start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1 

 

3. Line 1 – detailní nastavení čísla a serveru, SIP port zvolte pro každé číslo jiný (např.  5062 a 5064 – 

vždy sudé, port 5060 nepoužívejte.) 

a.  
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Register Expires používejte v rozsahu 120 – 180 s, Use Outboud Proxy – no 

 

Pro volací číslo si nastavte kodeky podle níže zobrazeného obrázku.  

Pro faxování si zadejte Use Pref Codec Only – yes, u funkcí začínajících Echo si zadejte – no a FAX 

Passthru Codec bude G711a. 

DTMF Tx MEthod – nastavte na AVT nebo Auto. 
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Nastavení dialplanu (způsobu vytáčení) :  

Pokud si nezadáte správný dialplan, můžete dlouho čekat , než bude telefon vyzvánět nebo se vůbec 

číslo nevytočí. Zadejte si tento dialplan :  

(*xxx|112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xxx|[2-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xxxx.)   

a zadejte v Enable IP Dialing – yes.  

 

Pokud máte dvě čísla, nastavte si druhé číslo na Line2.  

 

 

POZOR !!!! 

Máte-li router jako základní router na ve řejné IP adrese (tzn. nepoužíváte jej pouze jako brá nu 

zapojenou do jiného routeru – nap ř. wifi routeru), tak je nutné zm ěnit heslo do p řihlášení. 

V základním nastavení na 192.168.15.1 si kliknete na Administration – Management a přepíšete si heslo 

novým do kolonky Router Password. Do kolonky pod se heslo zopakuje. Doporučujeme kvalitní heslo 

vygenerované např. na http://www.hsgi.cz/generator-hesel/ 
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Rozšířené nastavení je nutné zaheslovat samostatně – nejde z něj sice informace stáhnout, ale mohl by 
Vám někdo číslo vymazat. 

 

V rozšířeném nastavení si kliknete na Systém a do kolonky Admin Passwd. zapíšete heslo. Může být i jiné 
než do routeru, ale doporučuji stejné. 

 

 

Při ztrátě hesla je jediná možnost router vyresetovat  tlačítkem na zadní straně routeru (je nutné použít tužku 
nebo jiný předmět s tenkou špičkou). Stlačit na cca 5-10 s. Potom se rozbliká ikona power a až začne znovu 
svítit, je možné se do routeru připojit a znovu jej nastavit. 


