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Wstêp / Zawartoœæ opakowania / Standardy bezpieczeñstwa

 WSTÊP

Witamy w gronie u¿ytkowników terminali Grandstream. Mamy nadziejê, i¿ nasz 

produkt w pe³ni spe³ni Twoje oczekiwania.

Nasze wielokrotnie nagradzane urz¹dzenia  pozwalaj¹ przesy³aæ Twój g³os przez 

Internet przy u¿yciu technologii VoIP. Grandstream to znakomita jakoœæ g³osu, bogata 

funkcjonalnoœæ oraz niezawodnoœæ.

Telefon jest w pe³ni kompatybilny ze standardem SIP i wspó³pracuje 

z wiêkszoœci¹ urz¹dzeñ obs³uguj¹cych ten standard.

Produkty marki GrandStream otrzyma³y wiele presti¿owych nagród na 

miêdzynarodowych wystawach.

1. ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

Telefon VoIP

Zasilacz uniwersalny

Kabel Ethernet

Podrêcznik U¿ytkownika

2. STANDARDY BEZPIECZEÑSTWA

Telefon jest zgodny z wieloma standardami bezpieczeñstwa w³¹czaj¹c FCC/CE oraz C-

tick. Zasilacz jest zgodny ze standardem UL. Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ tylko z 

oryginalnym zasilaczem.

UWAGA: Prosimy o nie u¿ywanie innego zasilacza ni¿ za³¹czony w zestawie. 

U¿ywanie innego zasilacza mo¿e spowodowaæ uszkodzenia nieobjête gwarancj¹ 

producenta.
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Mo¿liwoœci  Telefonu

3. MO¯LIWOŒCI TELEFONU

Obs³uga SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP/RARP, DNS, DHCP, 

NTP/SNTP, PPPoE, STUN, TFTP, NAT, itd.

Zaawansowany procesor dŸwiêku (DSP) zapewniaj¹cy znakomit¹ jakoœæ 

dŸwiêku.

Mechanizm anuluj¹cy straty powsta³e w skutek utraty pakietów

wsparcie dla wielu kodeków, m.in.: G.711 (a-law i u-law), G.723.1 (5.3K/6.3K), 

G.726 (40K/32K/24K/16K), G.728, G.729A/B, iLBC.

Prezentacja numeru rozmówcy, funkcje: HOLD, CALL WAITING/FLASH, 

CALL TRANSFER, CALL FORWARD, SIP INFO, in-band i out-band DTMF, Dial 

Plan.

Funkcja g³oœno-mówi¹ca, ponowne wybieranie numeru, spis po³¹czeñ, 

kontola g³oœnoœci, poczta g³osowa, mo¿liwoœæ pobierania dzwonków.

Wykrywanie g³osu/ciszy/szumów (Silence Suppression, Voice Activity 

Detection, Comfort Noise Generation).

System anulowania echa G.168, system Automatic Gain Control.

Obs³uguje standardowe metody kodowania i autoryzacji (DIGEST przy 

u¿yciu MD5 oraz MD5-sess).

Obs³uga Layer 2 (802.1Q VLAN, 802.1p) oraz Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, 

MPLS).

Obs³uga automatycznej translacji adresów (NAT) bez rêcznego ustawiania 

firewalla/NAT.

Automatyczna konfiguracja urz¹dzenia poprzez klawiaturê, przegl¹darkê 

WWW lub plik konfiguracyjny umieszczony na firmowym serwerze TFTP lub 

HTTP (pliki mog¹ byæ szyfrowane).
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UWAGA: Modyfikacje elementów zestawu nie zatwierdzone przez Grandstream, jak 

równie¿ u¿ywanie niezgodnie z poni¿sz¹ Instrukcj¹ U¿ytkownika powoduj¹ utratê 

gwarancji.



Instalacja

4. INSTALACJA (na przyk³adzie BT102)
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BT 100
  1. Wyœwietlacz LCD

  2. Klawisz MENU

  3. Ostatnio wybierane numery

  4. Odebrane po³¹czenia

  5. Klawisze przewijania 

  6. Wiadomoœci g³osowe

  7. Klawisz HOLD

  8. Klawisz przekazania rozmowy

  9. Klawisz po³¹czenia konferencyjnego

10. Klawisz FLASH

11. Klawisz MUTE/DEL

12. Klawisz SEND/DIAL

13. Tryb g³oœno-mówi¹cy

1
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INTERNET

ZASILANIE

KOMPUTER



Jak u¿ywaæ BT100?

5. JAK U¯YWAÆ BT100?

5.1 Wyœwietlacz LCD

Urz¹dzenie BT100 posiada numeryczny wyœwietlacz LCD o wymiarach 64x24mm. 

Poni¿szy rysunek przedstawia schemat wyœwietlacza.
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Status po³¹czenia sieciowego. Je¿eli:
mruga - brak po³¹czenia sieciowego 
œwieci siê - serwer SIP zosta³ znaleziony
nie œwieci siê - serwer SIP nie zosta³ znaleziony

Status telefonu:
œwieci siê - s³uchawka jest podniesiona
nie œwieci siê - s³uchawka jest od³o¿ona prawid³owo

Ikona g³oœnika. Je¿eli:
mruga -  telefon dzwoni lub sygnalizuje po³¹czenie 
œwieci siê - g³oœnik jest w³¹czony
nie œwieci siê - g³oœnik jest wy³¹czony

Alarm



Jak u¿ywaæ Bt100?
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Blokada klawiatury

Kodowanie g³osu

Poziom g³oœnoœci s³uchawki

Zegar

Znak separatora do adresu IP

 

5.2 KLAWIATURA

OpisKlawisz

Nastêpny poziom menu.
Podczas rozmowy: zmniejsza g³oœnoœæ s³uchawki

↓

Poprzedni poziom menu.
Podczas rozmowy: zwiêksza g³oœnoœæ s³uchawki

↑

Wejœcie do menu urz¹dzenia/ENTERMENU

Wyœwietla ostatnio wybierane numeryCALLED

Wyœwietla ostatnio odebrane po³¹czeniaCALLERS

Wejœcie do poczty g³osowejMESSAGE

Wstrzymanie rozmowyHOLD

Przekazanie po³¹czenia na inny numerTRANSFER

Wejœcie do konferencji trójstronnejCONFERENCE

Prze³¹czenie miêdzy liniamiFLASH

Wycisza bie¿¹c¹ rozmowê. Kasuje ostatni wprowadzony 
znak, zapisany numer, nagranie na poczcie g³osowej, itp.

MUTE/DEL



Podstawowe operacje
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Wykonuje po³¹czenie lub wybiera ostatnio wybierany numerSEND/(RE)DIAL

W³¹cza tryb g³oœno-mówi¹cySPEAKERPHONE

6. PODSTAWOWE OPERACJE

6.1 Wykonywanie po³¹czeñ

Aby wykonaæ po³¹czenie wprowadŸ numer na klawiaturze telefonu po czym wciœnij 

“SEND/REDIAL” lub poczekaj 4 sekundy.

6.1.1 Bezpoœrednie po³¹czenie VoIP z wykorzystaniem IP

Bezpoœrednie po³¹czenie VoIP z wykorzystaniem adresu IP jest mo¿liwe 

w przypadku, gdy obydwa urz¹dzenia posiadaj¹ publiczny adres IP,  s¹ w tej samej 

sieci lokalnej lub na routerze ustawiony jest port forwarding/DMZ.

Aby wykonaæ po³¹czenie z wykorzystaniem adresu IP, podnieœ s³uchawkê telefonu, 
naciœnij przycisk MENU, wprowadŸ 12 cyfrowy numer IP drugiego telefonu VoIP. 

UWAGA: Standardowy port docelowy to 5060. Je¿eli chcesz po³¹czyæ siê przy u¿yciu 
innego portu, po wprowadzeniu numeru IP wprowadŸ “*4” aby otrzymaæ znak 
dwukropka (“:”), po czym wpisz numer portu. 

Przyk³ady:
Aby po³¹czyæ siê z numerem IP 192.168.0.160 (port standardowy, czyli 5060) naciœnij 
przycisk MENU, po czym wprowadŸ 192168000160.  Zakoñcz znakiem “#” lub poczekaj 
oko³o  4  sekund. 

Je¿eli docelowy port jest inny ni¿ 5060, np. 5062 wprowadzany numer IP powinien mieæ 
nastêpuj¹c¹ postaæ: 192168000160*45062



Podstawowe operacje

6.1.2 Przekazanie po³¹czenia

Rozmówcy A i B rozmawiaj¹ przez telefon. A chce prze³¹czyæ B do rozmówcy C 

(np. sekretarka ³¹czy rozmówcê z szefem):

1. A wciska “TRANSFER”, aby uzyskaæ sygna³ wybierania.

2. Nastêpnie A wybiera numer rozmówcy C. 

3. Rozmowa zosta³a przekazana.

4. Rozmówca A mo¿e siê roz³¹czyæ.

6.1.3 Przekazanie po³¹czenia z zapowiedzi¹

Rozmówcy A i B rozmawiaj¹ przez telefon. A chce prze³¹czyæ  rozmowê do  rozmówcy 

C, zapowiadaj¹c rozmowê:

1. A wciska na telefonie FLASH, aby uzyskaæ sygna³ wybierania.

2. Nastêpnie A wprowadza numer rozmówcy C. 

    Zatwierdza SEND/REDIAL lub czeka oko³o 4 sekund.

3. A rozmawia z C.

4. Ponowne wciœniecie klawisza FLASH lub wide³ek spowoduje po³¹czenie B 

i     C.

UWAGA: Je¿eli A roz³¹czy siê, a przekazanie rozmowy nie dojdzie do skutku, 

urz¹dzenie zadzwoni, aby przypomnieæ mu, ¿e B czeka na rozmowê. 
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Opcje po³¹czeñ
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6.2 Opcje po³¹czeñ

*30

*31

*67

*82

*50

*51

*70

*71

*72

Zablokuj wysy³anie swojego ID (na sta³e).

Wysy³aj swój ID (na sta³e).

Zablokuj wysy³anie swojego ID przy najbli¿szym po³¹czeniu.

Wyœlij swój ID przy najbli¿szym po³¹czeniu.

Wy³¹cz opcjê “Po³¹czenie oczekuj¹ce” (na sta³e).

W³¹cz opcjê “Po³¹czenie oczekuj¹ce” (na sta³e).

Wy³¹cz opcjê “Po³¹czenie oczekuj¹ce” przy najbli¿szym 
po³¹czeniu.

W³¹cz opcjê “Po³¹czenie oczekuj¹ce” przy najbli¿szym 
po³¹czeniu.

W³¹cz przekierowanie po³¹czeñ na sta³e. Wybierz *72 i po 
us³yszeniu sygna³u wpisz numer do przekierowania,
nastêpnie roz³¹cz siê.

*73 Wy³¹cz przekierowanie po³¹czeñ na sta³e. Wybierz *73 i po 
us³yszeniu sygna³u roz³¹cz siê.

*90 W³¹cz przekierowanie po³¹czeñ, kiedy numer jest zajêty. 
Wybierz *90 i po us³yszeniu sygna³u wpisz numer do 
przekierowania, nastêpnie roz³¹cz siê.

*91 Wy³¹cz przekierowanie po³¹czeñ, kiedy numer jest zajêty. 
Wybierz *91 i po us³yszeniu sygna³u roz³¹cz siê.

*92 W³¹cz przekierowanie po³¹czeñ, kiedy numer jest zajêty lub 
nie odbiera. Wybierz *92 i po us³yszeniu sygna³u wpisz 
numer do przekierowania, nastêpnie roz³¹cz siê.

*93 W³¹cz przekierowanie po³¹czeñ, kiedy numer jest zajêty lub 
nie odbiera. Wybierz *93 i po us³yszeniu sygna³u roz³¹cz siê.

Flash/
wide³ki

W trakcie rozmowy, po us³yszeniu sygna³u po³¹czenia 
oczekuj¹cego naciœniêcie Flash lub wide³ek prze³¹cza 
rozmowê. W przypadku braku sygna³u po³¹czenia 
oczekuj¹cego, naciœniêcie Flash lub wide³ek pozwala 
wykonaæ drugie po³¹czenie w tym samym czasie.



Wyœwietla „[3] SubNet”
Wybierz menu aby wyœwietliæ maskê podsieci
Wpisz now¹ maskê podsieci (tylko przy wy³¹czonym DHCP)
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyjœæ
Wybierz menu aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.
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Wyœwietla „[2] IP Addr”
Wybierz menu aby wyœwietliæ obecny adres IP
Wpisz nowy adres IP (tylko przy wy³¹czonym DHCP)
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyjœæ
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.

2

Konfiguracja

7. KONFIGURACJA

7.1 Konfiguracja przy u¿yciu klawiatury telefonu

Przy od³o¿onej s³uchawce naciœnij przycisk ”MENU”. Podniesienie s³uchawki lub nie 

wybranie ¿adnego z klawiszy po up³ywie 20 sekund powoduje automatyczne wyjœcie 

z menu.

UWAGA: Poziomy od 2 do 5 mo¿na konfigurowaæ wy³¹cznie po ustawieniu “[1] dhcP 

Off” w pierwszym poziomie menu.
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FunkcjePoziom menu

Wyœwietla „[1] dhcP On”
lub „[1] dhcP Off”
Wybierz menu aby przejœæ do edycji
Wybierz „^” lub „¡” aby wybraæ opcjê
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.

1 Wyœwietla „[1] dhcP On”
lub „[1] dhcP Off”
Wybierz menu aby przejœæ do edycji
Wybierz„↑” lub „↓” aby wybraæ opcjê
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.

1



Wyœwietla „[7] G-711u 2”
Wybierz menu aby wybraæ nowy kodek
Wybierz „↑” lub „↓” aby wybraæ nowy kodek z listy
poziom 1 “ - G-711A 2”
poziom 2 “ - G-722 2”
poziom 3 “ - G-723 1”
poziom 4 “ - G-726 2”
poziom 5 “ - G-728 8”
poziom 6 “ - G-729 2”
poziom 7 “ - iLBC 1”
Naciskaj¹c klawisze 1-9 mo¿na ustawiæ liczbê odcinków 
w jednym pakiecie.
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ. 
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.
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Wyœwietla „[6] tFtP”
Wybierz menu aby wyœwietliæ adres TFTP
Wpisz nowy adres TFTP
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyjœæ
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ

6

Wyœwietla „[5] dnS”
Wybierz menu aby wyœwietliæ adres DNS
Wpisz nowy adres DNS (tylko przy wy³¹czonym DHCP)
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyjœæ
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.
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Wyœwietla „[4] routEr”
Wybierz menu aby wyœwietliæ adres bramy
Wpisz nowy adres bramy (tylko przy wy³¹czonym DHCP)
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyjœæ
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Aby u¿yæ zmienionych ustawieñ uruchom urz¹dzenie 
ponownie.

4

Konfiguracja
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FunkcjePoziom menu



Wyœwietla “[9] codE rEL”
Wybierz „↑” lub „↓” aby wyœwietliæ dostêpne pliki 
systemowe: 

Wybierz MENU aby wyjœæ

9

Opcja niaktywa w tej wersji software’u.8

Konfiguracja
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FunkcjePoziom menu

Wyœwietla “[10] Phy Addr”
Wybierz MENU aby wyœwietliæ adres MAC
Wybierz„↑” lub „↓” aby wyjœæ

10

Wyœwietla “[11] ring 0”
Wybierz MENU aby us³yszeæ wybrany dzwonek, wybierz „↑” 
lub „↓” aby wybraæ z dostêpnych dŸwiêków. 
Wybierz MENU aby zapisaæ zmiany i wyjœæ
Ustawienia nie wymagaj¹ ponownego uruchamiania.

11

Wyœwietla “ -- rESEt --”
U¿ywaj¹c tej opcji nale¿y byæ bardzo ostro¿nym,

A> WprowadŸ adres MAC znajduj¹cy siê pod 
spodem urz¹dzenia, naciœnij MENU, aparat 
przywróci ustawienia fabryczne, a wszystkie twoje 
ustawienia ulegn¹ wykasowaniu.

B> Wybierz MENU bez wpisywania czegokolwiek. 
Telefon uruchomi siê ponownie z dotychczasowymi 
ustawieniami.



Konfiguracja
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7.2 Konfiguracja przy u¿yciu przegl¹darki WWW

Dostêp do konfiguracji przez WWWuzyskasz wpisuj¹c w pasku adresu przegl¹darki 
internetowej adres IP urz¹dzenia. 

Jak ustaliæ adres IP Twojego urz¹dzenia?

Kiedy s³uchawka jest od³o¿ona, nale¿y wybraæ w menu poziom drugi 
i sprawdziæ adres IP (Patrz: Rozdzia³ 7.1) lub

Przy podniesionej s³uchawce nacisn¹æ przycisk MENU. 

Wpisz adres IP urz¹dzenia w pasku adresu przegl¹darki internetowej komputera 
bêd¹cego w tej samej sieci lokalnej. Pamietaj, i¿ urz¹dzenia Grandstream przechowuj¹ 
adresy IP w formacie 12 cyfrowym. Tak wiêc je¿eli Twój Grandstream ma przypisany 
adres IP: 192.168.002.001 w pasku adresu przegl¹darki trzeba koniecznie wpisaæ adres 
w skróconej wersji, tj.: 192.168.2.1.

W przegl¹darce internetowej wyœwietli siê nastêpuj¹cy monit:

Domyœlne has³o fabryczne U¿ytkownika to ”123” lub brak has³a. Has³o Administratora 
to “admin”. Tylko Administrator ma dostêp do zak³adki “Advanced Settings”.

Wiêkszoœæ operatorów SIP, wymaga skonfigurowania tylko nastêpuj¹cych pól w 
konfiguracji przez WWW:

     „SIP Server”  - wpisz adres serwera SIP
     „SIP User ID” - wpisz nazwe u¿ytkownika SIP
     „Authenticate Password”  - wpisz has³o SIP

Aby dowiedzieæ siê wiêcej o opcjach dostêpnych w konfiguracji przez WWW odwiedŸ 

stronê www.grandstream.pl, dzia³ POMOC TECHNICZNA, zak³adka  "Konfiguracja 

przez WWW".



Konfiguracja
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7.2.1 Zapisywanie ustawieñ

Po wprowadzeniu zmian u¿ytkownik musi nacisn¹æ przycisk ”Update” znajduj¹cy siê 

w Menu konfiguracji. Po zatwierdzeniu nowych ustawieñ wyœwietlony zostanie 

nastêpuj¹cy monit:

Po wyœwietleniu tego komunikatu, u¿ytkownik powinien ponownie uruchomiæ 

urz¹dzenie. 



Konfiguracja

7.2.2 Ponowne uruchamianie w trybie zdalnym

Administrator urz¹dzenia mo¿e je uruchomiæ ponownie zdalnie naciskaj¹c przycisk 

”Reboot” w Menu konfiguracji. Wyœwietlony zostanie monit informuj¹cy 

o uruchamianiu w toku.

Po 30 sekundach mo¿na ponownie siê zalogowaæ.

7.3 Konfiguracja przez Serwer Centralny

Konfiguracja urz¹dzenia mo¿e zostaæ dokonana przez Serwer Centralny Grandstream 

(GAPS).

Dostawca us³ugi lub przedsiêbiorstwo zarz¹dzaj¹ce du¿¹ iloœci¹ urz¹dzeñ mo¿e przy 

u¿yciu GAPS w prosty sposób konfigurowaæ wszystkie swoje urz¹dzenia zdalnie i 

automatycznie z Serwera Centralnego.

GAPS (Grandstream Automated Provisioning System) u¿ywa ulepszonego TFTP lub  

HTTP i innych protoko³ów w celu niezale¿nej komunikacji z ka¿dym urz¹dzeniem w 

celu aktualizacji oprogramowania, zdalnej konfiguracji, ponownego uruchomienia, 

itp.

Aby umo¿liwiæ automatyczn¹ konfiguracjê, u¿ytkownik musi skonfigurowaæ 

poprawny adres serwera  TFTP.

16



Aktualizacja oprogramowania

8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

8.1 Aktualizacja przez TFTP

UWAGA: Zak³ócenia w sieci energetycznej podczas aktualizacji oprogramowania 

mog¹ powa¿nie uszkodziæ urz¹dzenie. Zaleca siê dokonywania aktualizacji w 

bezpiecznej sieci energetycznej. Uszkodzenia powsta³e na skutek spadków napiêcia, 

przerw w dostawach pr¹du itp. nie s¹ objête gwarancj¹. Prosimy o zachowanie 

szczególnej ostro¿noœci podczas aktualizowania oprogramowania.

Aktualizacja przez serwer TFTP dzia³a zarówno w trybie Statycznego IP i DHCP 

u¿ywaj¹c prywatnego lub publicznego adresu IP. Zaleca siê ustawiæ adres serwera 

TFTP pod publicznym adresem IP lub w tej samej sieci LAN, w której znajduje siê 

urz¹dzenie.

S¹ dwa sposoby konfiguracji serwera TFTP dla aktualizacji oprogramowania. 

W zwi¹zku z tym, aktualizacja mo¿e byæ dokonywana przy u¿yciu klawiatury lub 

interfejsu www. Aby skonfigurowaæ serwer przy u¿yciu klawiatury, nale¿y 

nacisn¹æ klawisz MENU, a nastêpnie piêciokrotnie nacisn¹æ strza³kê w dó³, dopóki nie 

poka¿e siê opcja tftp. Nastêpnie nale¿y ponownie wcisn¹æ MENU. Otrzymamy obecny 

adres TFTP. Nastêpnie nale¿y wpisaæ adres IP serwera TFTP w formacie 12-cyfrowym. 

Po wprowadzeniu adresu nale¿y zatwierdziæ ponownie wciskaj¹c MENU.

Konfiguruj¹c serwer TFTP przez interfejs www nale¿y w oknie przegl¹darki podaæ 

adres IP urz¹dzenia. Nastêpnie nale¿y podaæ has³o administratora (Patrz Rozdzia³ 

8.2.1), a nastêpnie podaæ adres serwera TFTP w odpowiednim polu. 

Po konfiguracji serwera TFTP nale¿y uruchomiæ urz¹dzenie ponownie.

Dostêpnoœæ aktualizacji oprogramowania jest sprawdzana jedynie przy 

uruchomieniu urz¹dzenia. Je¿eli na serwerze znajduje siê odpowiedni plik 

aktualizacyjny urz¹dzenie podejmie próbê aktualizacji oprogramowania. W czasie 

aktualizacji dioda na urz¹dzeniu bêdzie mrugaæ. 
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Po zakoñczonej aktualizacji nowe oprogramowanie zostanie zapisane do pamiêci 

podrêcznej urz¹dzenia. Je¿eli z jakiegoœ powodu (brak odpowiedzi z serwera, brak 

potrzebnych plików, itp.) aktualizacja siê nie powiedzie, urz¹dzenie uruchomi siê 

ponownie i bêdzie u¿ywaæ dotychczasowej wersji oprogramowania. 

W zale¿noœci od szybkoœci po³¹czenia, aktualizacja mo¿e trwaæ od 1 do 10 minut, albo 

zakoñczyæ siê po 20 sekundach je¿eli serwer TFTP znajduje siê wewn¹trz sieci LAN, w 

której znajduje siê urz¹dzenie. W miarê mo¿liwoœci, zaleca siê dokonywanie 

aktualizacji w bezpiecznym œrodowisku sieci wewnêtrznej. Dla u¿ytkowników nie 

posiadaj¹cych wewnêtrznego serwera TFTP, Grandstream daje mo¿liwoœci 

aktualizacji przez publiczny serwer TFTP (NAT-Friendly). 
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9. PRZYWRACANIE USTAWIEÑ FABRYCZNYCH

UWAGA: Przy przywracaniu ustawieñ fabrycznych urz¹dzenie traci wszystkie 

dotychczasowe ustawienia u¿ytkownika. Prosimy wydrukowaæ dotychczasowe 

ustawienia przed przyst¹pieniem do poni¿szej operacji.

KROK1: Odszukaj MAC adres urz¹dzenia. Znajduje siê on pod spodem urz¹dzenia. 

Adres zawiera 12 znaków.

KROK2: Zapisz na kartce swój adres MAC. 

Kodowanie znaków przeprowadza siê nastêpuj¹co:

“2” jest pierwszym znakiem klawisza  “2”, wiêc nale¿y wybraæ “2”

“A” jest drugim znakiem klawisza  “2” , wiêc nale¿y wybraæ “22”

“B” jest trzecim znakiem klawisza  “2” , wiêc nale¿y wybraæ “222”

“C” jest czwartym znakiem klawisza  “2” , wiêc nale¿y wybraæ “2222”

Np. Adres MAC "000b8200e395“ mo¿na uzyskaæ wybieraj¹c: “0002228200333395”

KROK3: WejdŸ do menu i wybierz “-- reset --".

KROK4: Na telefonie wybierz swój adres MAC. Je¿eli wprowadzony adres jest 

poprawny urz¹dzenie uruchomi siê ponownie i u¿yje ustawieñ fabrycznych.
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