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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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Do slotu na SD karty vložte paměťovou kartu SD.
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Přes HDMI Port připojte monitory, obrazovky atd.
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Přes USB Port můžete připojit USB zařízení pro kopírování
dat do/z telefonu.
Pro připojení rozšiřujícího modulu GXP2200EXT využijte
EXT Port.
Přes Power port připojte ke zdroji napájení. Telefon
umožňuje napájení přímo přes ethernetovou síť (POE).
Pokud Vaše LAN síť tuto funkci umožňuje, napájecí
adaptér zapojovat nemusíte.
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Pokud máte telefon umístěn v blízkosti počítače,
je možné tato zařízení vzájemně propojit přes PC Port.
Váš telefon tak bude připojen k LAN síti (routeru)
a Váš počítač zase k telefonu.
Do LAN Portu připojte ethernetový kabel - pro připojení
do LAN sítě (k routeru).
Přes Headset Port (RJ9 port) připojte náhlavní soupravu
(externí hands-free sada, není součástí balení).
Přes Handset Port připojte sluchátka.
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2. Základní nastavení
PŘIPOJENÍ TELEFONU POMOCÍ WI-FI
Platí, pokud se rozhodnete využívat bezdrátovou Wi-Fi síť místo
běžné drátové LAN.
Nastavení – Wireless & network – Wi-Fi settings – zde vyberete
Vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo. Pokud se dotknete okénka pro
zadání hesla, zobrazí se Vám plnohodnotná klávesnice.

NASTAVENÍ ČESKÉHO JAZYKA
Settings – Language & Keyboard – Language – Čeština
PŘIPOJENÍ TELEFONU K LAN SÍTI
V tomto případě stačí zapojit LAN kabel do LAN Portu.

3.	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 PIN).
Po zapojení všech kabelů připojte telefon k LAN síti (internetu)
a k napájení. Telefon se nejdříve připojí k internetu a následně
si sám stáhne konfiguraci služby určenou přímo pro Vás.
Může dojít i ke stáhnutí nové verze firmware. Celá operace
trvá cca 5 minut.

Úspěšné přihlášení je identifikováno widgetem uprostřed
displeje, který identifikuje:
Připojení k internetu – Pokud je v horní části zobrazena
IP adresa, je telefon připojen k internetu.
Připojení k Vašemu SIP účtu – Pokud je v spodní části
Widgetu zobrazen název UPC SIP účtu, proběhla automatická
konfigurace UPC Business služeb úspěšně – Váš telefon
je tímto připraven k použití.

Oznamovací lišta zobrazuje čas,
připojení k síti, sílu signálu a notifikace

Informace o účtech. Widget dokáže
zobrazit až 6 účtů včetně
Microsoft Lync. První řádek zobrazuje
IP adresu telefonu.
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