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Nastavení IP telefonu 900B – firmware 2.3.117.79 

 

Telefon pracuje v bridge módu – tzn. propouští  internet přes telefon do počítače bez změny lokální IP 

adresy počítače. Lze jej tedy použít i tam, kde není zapojený router. Pro nastavení přes internet je potřeba, 

aby měl telefon již přiřazenu IP adresu, přes kterou se konfigurační rozhraní spustí. Pokud nemáte DHCP, 

musíte si první nastavit parametry internetu přes klávesnici. 

STATIC :  

Na telefonu stlačte na cca 3 s klávesu 1. Na displeji se zobrazí ARE YOU SURE ?, potvrdíte klávesou Enter. 

Stlačíte tlačítko Menu. Heslo je defaultně 123. Všechny nabídky potvrzujte klávesou Enter (Exit znamená 

zrušení). 

Postup: 

NETWORK – WAN – IP- tlačítko delete – IPUT VALUE – zadáte parametry – místo tečky použijete 

hvězdičku. Je potřeba nastavit ještě výchozí bránu (GATEWAY), masku podsítě (NETMASK) a 2 DNS 

servery. Pohyb v menu přes navigační klávesy. 

PPPoE :  

Na telefonu stlačte na cca 3 s klávesu 3. Na displeji se objeví  ARE YOU SURE ?, potvrdíte klávesou Enter. 

MENU – 123 – NETWORK-WAN-STATIC NET- navigační klávesu směr dolů – PPPOE – zadáte USER 

NAME a PASSWORD. 

 

Postup nastavení pro p řipojení DHCP:  

1) Opakovaným delším stlačením tlačítka Sysinfo si zobrazte aktuální IP adresu (přepíná se mezi IP 

adresou routeru a nastaveným číslem). 

2) Spustíte si internetový prohlížeč na počítači zapojeném do stejného routeru nebo do telefonu. 

3) Do adresního řádku zadáte http:// + ip adresu z telefonu např. http://192.168.1.20 (IP adresa je u 

každého připojení jiná) a potvrdíte jako stránku. Příklad: 

 

4) Zobrazí se Vám dialog přihlášení  

 

5) Zadáte username admin a password také admin. 

6) Zobrazí se Vám konfigurační menu  

7) Nyní můžete nastavit telefonní číslo a další parametry.  
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Nastavení čísla – vyberte si, zda nastavujete SIP účet 1 nebo 2 (potvrdit tlačítkem Load). 

Údaje vyplňte dle obrázku. Heslo zadáváte ze Specifikace nebo Aktivačního e-mailu. 

 

Kliknutím na Codecs Setting si můžete definovat kodeky pouze pro tuto linku. Linka 2 může mít jiné kodeky. 
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V rozšířeném (Advanced) nastavení si můžete nastavit způsob přesměrování na jiné číslo 

Forward Type  – stavy Disabled = zakázáno, Always = vždy, Busy =  v případě, že je číslo obsazeno,  

No Ansver = není-li hovor vyzvednut. 

Forward Number  – vložíte VOIP číslo – pozor !!! tuto funkci lze použít pouze pro přesměrování mezi čísly 

naší sítě. Mimo síť je nutné přesměrování nastavit přes virtuální ústřednu přes *21* (viz Dočasné 

přesměrování na našem webu) 

 

Hotline number  = číslo, které se automaticky vytočí po zvednutí sluchátka. 

 

Registration Expires  = doba přeregistrace čísla na ústředně – dop. 120 s 
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DTMF – nastavte RFC 2899 

Local Port  – jakýkoliv sudý port větší než 5060 – tzn. 5062, 5064, … v případě problémů s obtěžujícími 

hovory, doporučuje port nastavit na 5070 

Transport protokol  nastavte na UDP 

Dále zaškrtněte položky označené červenými tečkami. 

 

Dále si v nastavení PHONE upravíte kodek  (tento kodek je společný pro všechny účty – nastavení u 

čísla je prioritní) a můžete si vybrat vyzváněcí tón = Default Ring Type . 

Pro klasický vyzváněcí tón ve sluchátku je nutné nastavit Czech na Tone Standart.  
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Telefon má paměť pro uložení čísel a můžete si pro jednotlivá čísla zvolit vyzváněcí tón. 

Přidání kontaktu přes Add, Modify = změna, Clear = vyčistit vypsaná pole, Delete = smazat 

Seznam kontaktů se dá importovat i exportovat. Blacklist je seznam zakázaných čísel. 

 

NETWORK 

Nastavení internetového připojení:  
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Pro správné zobrazení data a času si musíte nastavit časovou zón – Time Zone  

Daylight Saving Time Settings  – nastavuje letní čas – lze zvolit přesné datum od - do 

Manual TIme Setting = Manuální nastavení času  

 

Z hlediska bezpečnosti nedoporučujeme telefon zapojovat přímo na veřejnou IP adresu. Vždy si pořiďte před 

telefon klasický nebo wifi router (dle Vaší potřeby). Router musí být správně zabezpečen. 

Také telefon je nutné kvalitně zaheslovat. Použijte heslo s čísly i písmeny. Ideální jsou i kombinace velkých 

a malých písmen. Případně lze využít generátor hesel na webu (stačí si do vyhledávače zadat generátor 

hesel). 

Do telefonu se lze přihlásit dvěma způsoby – jako admin s veškerými právy (root) nebo jako host (=guest) 

s možností pouze si nastavení prohlížet (právo General). 

Lze vytvořit další uživatele. 

 

 



                                     

 
www.sbohempevnalinko.cz                                                                             Nastavení IP telefonu IP900B   

strana 7 

Doporučujeme dole v User Management vybrat admin a kliknout na Modify. Potom přepsat 

standartní heslo admin na zabezpečené heslo. Heslo neztraťte – reset nastavení čísla lze provést 

pouze z účtu s právy root. 

 

Na závěr je potřeba celou konfiguraci uložit (Save Configuration): 

 

Clear Configuration = vymazání nastavení (reset do továrního nastavení) 

Jste-li přihlášen jako admin – vymaže se vše 

Jete-li přihlášen jako guest – nelze vymazat nastavení účtů (čísel) 


