GIGASET A510 IP

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět

Vítejte do světa
neomezených možností!
Děkujeme Vám za důvěru v naše služby.
Níže najdete jednoduchý návod, jak zprovoznit Vaše nové zařízení.

1. Postup zapojení konektorů
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Připojte napájecí kabel k základně a vložte ho
do kabelové drážky.
Zapojte plochý konektor napájení k nabíječce
sluchátka.
Oba adaptéry zapojte do elektrické sítě.
Připojte základnu k internetovému routeru.
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Pokud je telefon propojen s routerem a má přístup k internetu,
rozsvítí se na přední straně základnové stanice tlačítko pagingu.

241 005 200 (Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00)
podnikatel@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz

UVEDENÍ SLUCHÁTKA DO PROVOZU:
Vložte do sluchátka baterie (pozor na správnou polaritu!).
Umístěte sluchátko do základny a ponechte jej tam 6 hodin,
tímto je sluchátko připraveno k použití. Sluchátko nabíjejte,
až když budou akumulátory zcela vybité.
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2. Postup aktivace zařízení a zprovoznění služeb
UPOZORNĚNÍ: K aktivaci služby dojde 1-2 dny po doručení
zařízení. Přesné datum aktivace Vám bude oznámeno
e-mailem, ve kterém Vám zároveň zašleme přístupové údaje
k hlasové službě (telefonní číslo a heslo).
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Zpet

OK

	UPC nepoužívá nastavení pomocí kódu automatické
konfigurace, pokračujte volbou Ne.

?

Máte kód aut.

ID uzivatele:
Zpet

Uživatelské heslo: Zadejte své heslo.
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Uživatelské jméno: Zadejte své telefonní číslo.
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Ano
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	Zvolte zemi: Czech Republic.
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	Zvolte operátora: UPC Czech Rep.
Po aktivaci hlasových služeb UPC Business obdrží
zákazník e-mailem přístupové údaje k službě:
telefonní číslo a heslo.
	Údaje operátora ID uživatele: Zde vyplňte své
telefonní číslo.
■ P omocí tlačítka mřížky
můžete přepínat mezi
velkými písmeny, číslicemi a malými písmeny.
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N yní Váš telefon provede registraci u operátora –
pokud se registrace nezdaří, opakujte znovu celý postup,
viz bod 14.
Přiřadit spojení k INT 1 – Ano.
Přích. hovor pro: Zde jen potvrďte volbou OK.
	INT 1 odesílá volání přes: Levým dialogovým tlačítkem
zvolte změnit a ovládacím tlačítkem vyberte IP1
a potvrďte volbou OK.
Výběr provedete stiskem levé či pravé části ovládacího
tlačítka.

INT 1
síla volání pres:
Pev. sit
Zmenit
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konfigurace?
Zpet

L evým dialogovým tlačítkem je možné mazat špatně
zadané znaky.
Údaje operátora

	Nastavte český jazyk přes Menu – Settings – Language–
Cesky.
	Průvodce instalací spustíte přes Menu – Nastavení –
Telefonie – Asistent VoIP – OK – OK.
	Vyberte IP1 a potvrďte OK.

IP 1
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■

OK

	V případě neúspěchu je možné instalačního průvodce
pustit znovu pomocí resetu:
Menu – Nastavení – Systém – Tovární nastavení základny
a potvrďte volbou OK (PIN: 0000).

