
 
Prestige 2000W_v2 
VoIP Wi-Fi telefon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příručka k rychlé orientaci 
Verze WV.00.01 
Červen 2005 
 
 

 
 

 



Obsah 

SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM ................................................................................................................1 

1 NABITÍ TELEFONU ..........................................................................................................................2 

2 PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI................................................................................................3 
2.1 Nastavení šifrovacího klíče WEP...................................................................................................4 
2.2 Restartování telefonu .....................................................................................................................5 

3 PŘIPOJENÍ K INTERNETU.............................................................................................................5 
3.1 Pevná IP adresa ..............................................................................................................................6 
3.2 Protokol PPPoE..............................................................................................................................7 

4 NASTAVENÍ HLASOVÉHO ÚČTU.................................................................................................8 
4.1 Konfigurace registračních údajů ....................................................................................................8 
4.2 Konfigurace odchozího proxy serveru ...........................................................................................9 
4.3 Konfigurace proxy serveru...........................................................................................................10 
4.4 Konfigurace uživatelského účtu...................................................................................................11 

5 TELEFONNÍ ADRESÁŘ..................................................................................................................12 
5.1 Volací metody ..............................................................................................................................12 
5.2 Jak přidat položku do adresáře.....................................................................................................12 

6 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ...............................................................................................................14 

7 PŘÍSTUP K WEBOVÉMU KONFIGURÁTORU .........................................................................15 
7.1 Účty..............................................................................................................................................15 

8 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ...................................................................................................16 
 

 



Prestige 2000W_v2 

 

SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM 
Prestige 2000W_v2 je bezdrátový telefon, který využívá 
síť internet. Přístroj nabízí výhody internetového 
telefonování (např. levnější hovory) bez nevýhod 
spojených s pevným připojením k internetu. Přístroj 
Prestige umožňuje přijímat a provádět mobilní VoIP 
hovory za předpokladu, že zůstane v dosahu pokrytí 
bezdrátové sítě IEEE 802.11b nebo IEEE 802.11g. Tato 
příručka popisuje konfiguraci přístroje a uvádí základní 
pokyny k internetovému telefonování. Podrobnější 
pokyny naleznete v Uživatelské příručce. 

Poznámka: K nastavení a používání přístroje potřebujete přístup k internetu a hlasový účet. 

   
 

SOUČÁST PŘÍSTROJE POPIS 
1 LCD displej Na displeji se uvádí informace o stavu přístroje a pomocí nabídkových obrazovek se provádí konfigurace 

přístroje. 
2 Klávesa „vlevo“ Levou klávesou otevřete nabídku na displeji a zvolíte příslušné volby. 
3 Klávesa „vpravo“ Pravou klávesou se vrátíte na předchozí nabídku. Funguje také jako zkratka k telefonnímu adresáři. 
4 Šipkové klávesy Pomocí šipkových (kurzorových) kláves se můžete pohybovat mezi jednotlivými nabídkami a také 

přesouvat pozici kurzoru. Levá šipková klávesa slouží k vymazání znaku v editovatelném poli.  
5 Klávesa OK Pomocí této klávesy vyberete volbu uvedenou v nabídce. 
6 Volací klávesa Volací klávesou přijímáte a provádíte telefonní hovory. 
7 Zapnout/ukončit Klávesa zapnout/ukončit slouží k ukončení nebo odmítnutí hovoru. Když klávesu stisknete na přibližně 2 

sekundy, tak přístroj zapnete, příp. vypnete. 
8 Alfanumerická klávesnice Klávesnice slouží ke vkládání čísel, písmen a symbolů. 
9 Konektor pro headset Konektor (umístěný pod gumovým krytem) k připojení volitelného headsetu (mikrofon a sluchátka). 
10 Nastavení hlasitosti Klávesy slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru. 
11 Konektor pro napájení Konektor k připojení napájecího adaptéru. 
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1 NABITÍ TELEFONU 
Před používáním je telefon potřeba nabít. Postupujte podle pokynů níže: 

 

1 Sejměte kryt baterie. Stiskněte stříbrné tlačítko na zadní 
straně přístroje a druhou rukou vysuňte kryt. 

2 Zasuňte do přístroje baterii. Orientujte baterii tak, aby 
značka CE byla nahoře. Nejprve zasuňte konec s kontakty 
a potom zatlačte baterii na místo. 

 

  
  

3 Zasuňte zpět kryt baterie. Zasuňte kryt směrem k horní 
části přístroje až do konce (uslyšíte cvaknutí). 

4 Vyjměte ze spodku přístroje šedou gumovou krytku. 
Připojte přístroj k napájení pomocí dodaného napájecího 
adaptéru (používejte jen tento adaptér). 

 Klávesa OK  se rozsvítí jasně červeně. 

 

 

 

 

Poznámka: Než začnete přístroj používat, nechte ho nabíjet 2 hodiny. 

Plně nabitá baterie vydrží přibližně 3,5 hodinu hovoru a 21–22 hodin v pohotovostním režimu.  
Když přístroj nepoužíváte, nezapomeňte ho připojit k napájení. 
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2 PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI 
Zapněte přístroj stisknutím klávesy zapnout/ukončit na 2 sekundy. Přístroj automaticky vyhledá 
bezdrátovou síť s nejlepším signálem. Potom se restartuje a pokusí se k bezdrátové síti připojit. 

 

Jestliže se na LCD displeji objeví Not Registered (nezaregistrován), přístroji 
se podařilo připojit k internetu. V takovém případě přeskočte rovnou ke 
kapitole 4. 
Poznámka: Jestliže se na LCD displeji objeví Registered (zaregistrován), 
přejděte přímo ke kapitole 5. 
Jestliže se objeví jiné hlášení nebo chcete zvolit konkrétní síť, pokračujte 
podle následujících kroků. 
 
 
1 Když je na displeji hlavní obrazovka, stiskněte levou klávesu. Otevře se 

seznam nabídkových obrazovek. 
 
 
 
 
 
2 Šipkovou klávesou „dolů“ přejděte na nabídku Wireless (bezdrátová síť) 

a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
3 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Site Survey (prohledání lokality) 

a stiskněte klávesu OK. Přístroj vyhledá všechny dostupné bezdrátové 
sítě a zobrazí sílu jejich signálu. 

 
 
 
4 Zvolte bezdrátovou síť, kterou chcete používat, a stiskněte klávesu OK. 

Jestliže se vedle jména sítě objeví písmeno „W“, nebo pokud víte, že síť 
využívá šifrovanou komunikaci ve standardu WEP, pokračujte kapitolou 
2.1. Jinak můžete přeskočit ke kapitole 2.2. 
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2.1 Nastavení šifrovacího klíče WEP 
Šifrování podle standardu WEP (Wired Equivalent Privacy) se stará o zabezpečení bezdrátové sítě proti 
neautorizovanému odposlechu. Jestliže k připojení k bezdrátové síti potřebujete zadat klíč WEP, 
postupujte podle pokynů v této kapitole. Jestliže žádný klíč WEP nemáte, přeskočte ke kapitole 2.2. 

 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na nabídku WEP Select (volba šifrování WEP) 
a stiskněte klávesu OK. 

 
 
 
 
 
2 Zvolte délku klíče WEP (64 bitů nebo 128 bitů), která je vyžadována pro 

danou bezdrátovou síť, a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
3 Klávesou „dolů“ a klávesou OK zvolte klíč WEP, který chcete 

konfigurovat (výchozí nastavení pro většinu sítí je klíč WEP číslo 1). 
 
 
 
4 Na této obrazovce se vkládá klíč WEP. 

Dole ve středové části displeje je uveden klávesový režim Aa1@, 
přičemž režim A je zvýrazněn. Klávesový režim můžete přepínat pomocí 
šipek „nahoru“ a „dolů“: A = velká písmena, a = malá písmena, 1 = čísla, 
@ = symboly. 

 
5 Na klávesnici zadejte klíč WEP. Klávesou zapnout/ukončit můžete 

vymazat výchozí text nebo chybně vložený znak. K vložení některých 
znaků je třeba příslušnou klávesu stisknout vícekrát. Např. k vložení 
malého písmena „b“ je třeba nejprve zvolit klávesou „dolů“ režim a; 
potom je třeba stisknout klávesu „2“ dvakrát. 

6 Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
7 Výše uvedeným způsobem můžete konfigurovat až čtyři klíče WEP – 

v daném okamžiku však může být aktivní jen jeden klíč. 
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8 Přejděte na volbu Key Select (výběr klíče) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
 
 
9 Šipkovou klávesou „dolů“ a klávesou OK zvolte požadovaný klíč. 

 

2.2 Restartování telefonu 
Stiskněte pravou klávesu dvakrát, abyste uložili provedené nastavení a vrátili se na hlavní obrazovku. 
Na LCD displeji se objeví přesýpací hodiny a přístroj se restartuje. 

Poznámka: Jestliže se na displeji objeví Not Registered (nezaregistrován), přístroj se připojil 
k internetu. Přeskočte rovnou ke kapitole 4. 

Jestliže je na displeji Registered (zaregistrován), můžete přeskočit ke kapitole 5. 

Jinak pokračujte další kapitolou. 

 

3 PŘIPOJENÍ K INTERNETU 
V této kapitole popisujem konfiguraci připojení k internetu. 

1 Když je na displeji hlavní obrazovka, stiskněte levou klávesu. Otevře se 
seznam nabídkových obrazovek. 

 

2 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Net Settings (nastavení sítě) 
a stiskněte levou klávesu. 

 
 
 
 
3 Přejděte na volbu Network Mode (síťový režim) a stiskněte klávesu OK. 

Jestliže znáte IP adresu a masku podsítě, přejděte ke kapitole 3.1. 
Jestliže znáte uživatelské jméno a heslo k přístupu k internetu, přejděte 
ke kapitole 3.2. 
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3.1 Pevná IP adresa 
S využitím této volby můžete manuálně vložit IP adresu, masku podsítě a IP adresu brány. Tyto údaje 
Vám sdělí administrátor sítě. 

 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Fixed IP (pevná IP adresa) a stiskněte 
klávesu OK. 

 
 
 
 
2 Přejděte na volbu IP Address (IP adresa) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
3 Na klávesnici vložte IP adresu. Klávesou zapnout/ukončit můžete 

vymazat výchozí text nebo chybně vložený znak. Až skončíte, stiskněte 
klávesu OK. 

 
 
4 Přejděte na volbu Subnet Mask (maska podsítě) a stiskněte klávesu 

OK. 

 

5 Na klávesnici vložte masku podsítě. Klávesou zapnout/ukončit můžete 
vymazat výchozí text nebo chybně vložený znak. Až skončíte, stiskněte 
klávesu OK. 

 
 
 
6 Přejděte na volbu Gateway (brána) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
7 Na klávesnici vložte IP adresu brány. Klávesou zapnout/ukončit můžete 

vymazat výchozí text nebo chybně vložený znak. Až skončíte, stiskněte 
klávesu OK. 

8 Přístroj se restartuje a vrátí se k hlavní obrazovce.  
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3.2 Protokol PPPoE 
Protokol Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) se chová stejně jako vytáčené připojení. 
Potřebujete zadat uživatelské jméno (PPPoE Name) a heslo (oba údaje sdělí poskytovatel internetového 
připojení). 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu PPPoE a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
 
2 Přejděte na volbu PPPoE Name (uživatelské jméno PPPoE) a stiskněte 

klávesu OK. 
 
 
 
3 Na této obrazovce se vkládá uživatelské jméno PPPoE. 

Dole ve středové části displeje je uveden klávesový režim Aa1@, 
přičemž režim A je zvýrazněn. Klávesový režim můžete přepínat pomocí 
šipek „nahoru“ a „dolů“: A = velká písmena, a = malá písmena, 1 = čísla, 
@ = symboly. 

 

4 Na klávesnici zadejte uživatelské jméno PPPoE. Klávesou 
zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo chybně vložený 
znak. K vložení některých znaků je třeba příslušnou klávesu stisknout 
vícekrát. Např. k vložení malého písmena „b“ je třeba nejprve zvolit 
klávesou „dolů“ režim a; potom je třeba stisknout klávesu „2“ dvakrát. 

5 Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
 
6 Přejděte na volbu PPPoE Pwd (heslo PPPoE) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
7 Zvolte klávesový režim a vložte heslo PPPoE. Až skončíte, stiskněte 

klávesu OK. 
8 Stiskněte pravou klávesu dvakrát, abyste uložili provedené nastavení 

a vrátili se na hlavní obrazovku. Na LCD displeji se objeví přesýpací 
hodiny a přístroj se restartuje. 

 
 

7 



Prestige 2000W_v2 

 

4 NASTAVENÍ HLASOVÉHO ÚČTU 
V této kapitole popisujeme, jak zaregistrovat přístroj Prestige na SIP serveru poskytovatele hlasových 
služeb. 

4.1 Konfigurace registračních údajů 
V této kapitole popisujeme konfiguraci registračních údajů, aby se přístroj mohl zaregistrovat 
u registračního SIP serveru (registrar) poskytovatele hlasových služeb. 

Poznámka: Jestliže nemáte žádné informace o registračním serveru, použijte IP adresu a číslo portu SIP 
serveru. 

1 Když je na displeji hlavní obrazovka, stiskněte levou klávesu. Otevře se 
seznam nabídkových obrazovek. 

 
 
 
 
2 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu SIP Settings (nastavení protokolu 

SIP) a stiskněte klávesu OK. 

 

3 Přejděte na volbu Registrar (registrační server) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
4 Přejděte na položku Registrar IP (IP adresa registračního serveru) 

a stiskněte klávesu OK. 
 
 
5 Na této obrazovce se vkládá IP adresa registračního serveru nebo jméno 

domény. 
Dole ve středové části displeje je uveden klávesový režim Aa1@, 
přičemž režim A je zvýrazněn. Klávesový režim můžete přepínat pomocí 
šipek „nahoru“ a „dolů“: A = velká písmena, a = malá písmena, 1 = čísla, 
@ = symboly. 

6 Na klávesnici zadejte IP adresu registračního serveru nebo jméno 
domény. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo 
chybně vložený znak. K vložení některých znaků je třeba příslušnou 
klávesu stisknout vícekrát. Např. k vložení malého písmena „b“ je třeba 
nejprve zvolit klávesou „dolů“ režim a; potom je třeba stisknout klávesu 
„2“ dvakrát. Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 

7 Přejděte na volbu Port (port) a stiskněte klávesu OK. 
8 Na klávesnici zadejte číslo vstupního portu registračního serveru 

(listening port) (pokud ho znáte). Klávesou zapnout/ukončit můžete 
vymazat výchozí text nebo chybně vložený znak. Jestliže neznáte číslo 
vstupního portu, nechte výchozí číslo. 

9 Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
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10 Přejděte na volbu Expiry Time (časový limit) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
11 Na klávesnici zadejte časový limit (pokud ho znáte). Klávesou 

zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo chybně vložený 
znak. Jestliže časový limit neznáte, nechte výchozí hodnotu. Až skončíte, 
stiskněte klávesu OK. 

12 Zůstaňte v nabídce SIP Settings (nastavení protokolu SIP) a pokračujte 
postupem v následující kapitole 4.2. 

 
 

4.2 Konfigurace odchozího proxy serveru 
Jestliže Vám poskytovatel sdělil adresu a port odchozího proxy serveru, můžete tyto údaje zadat v této 
nabídce. Používání odchozího proxy serveru je potřeba jen v tom případě, když lokální síť LAN leží 
za NAT směrovačem, který nepodporuje SIP. 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Outbound Proxy (odchozí proxy 
server) a stiskněte klávesu OK. 

 
 
 
 
2 Přejděte na volbu Proxy IP (IP adresa proxy serveru) a stiskněte OK. 
 
 
 
 
3 Zvolte klávesový režim a vložte IP adresu nebo jméno domény 

odchozího proxy serveru. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat 
výchozí text nebo chybně vložený znak. Až skončíte, stiskněte klávesu 
OK. 

 

4 Přejděte na volbu Port (port) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
5 Na klávesnici zadejte číslo vstupního portu (listening port) na odchozím 

proxy serveru. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text 
nebo chybně vložený znak. Jestliže číslo portu neznáte, nechte výchozí 
hodnotu. Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
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4.3 Konfigurace proxy serveru 
Nastavení nabídky Proxy Server (proxy server) je potřeba k tomu, aby přístroj Prestige mohl 
komunikovat se SIP serverem poskytovatele hlasových služeb. 

 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Proxy Server (proxy server) 
a stiskněte klávesu OK. 

 
 
 
 
2 Přejděte na volbu Proxy IP (IP adresa proxy serveru) a stiskněte OK. 
 
 
 
 
3 Zvolte klávesový režim a vložte IP adresu nebo jméno domény proxy 

serveru.  
4 Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
 
 
5 Přejděte na volbu Port (port) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
6 Na klávesnici zadejte číslo vstupního portu (listening port) na SIP 

serveru. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo 
chybně vložený znak. Jestliže číslo portu neznáte, nechte výchozí 
hodnotu. Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 
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4.4 Konfigurace uživatelského účtu 
Když Vám poskytovatel přidělil hlasový účet, sdělil Vám telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Tyto 
údaje je třeba vložit do paměti přístroje Prestige. 

1 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu User Account (uživatelský účet) 
a stiskněte klávesu OK. 

 
 
 
 
 
2 Přejděte na volbu Phone Number (telefonní číslo) a stiskněte OK. 
 
 
 
 
 
3 Zvolte klávesový režim a vložte telefonní číslo SIP. Např. u účtu SIP 

v podobě 1234@VoIP-provider.com se telefonním číslem SIP míní 
„1234“. Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 

 
 
 
4 Přejděte na volbu Username (uživatelské jméno) a stiskněte klávesu 

OK. 
 
 
 
 
5 Zvolte klávesový režim a vložte uživatelské jméno. Až skončíte, stiskněte 

klávesu OK. 

 

6 Přejděte na volbu User Pwd (uživatelské heslo) a stiskněte klávesu OK. 
 
 
 
 
 
 
7 Zvolte klávesový režim a vložte heslo. Až skončíte, stiskněte klávesu 

OK. 
8 Stiskněte pravou klávesu třikrát, abyste uložili provedené nastavení 

a vrátili se na hlavní obrazovku. Na LCD displeji se objeví přesýpací 
hodiny a přístroj se restartuje.  
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5 TELEFONNÍ ADRESÁŘ 
Přístroj podporuje ukládání telefonních čísel do paměti. 

5.1 Volací metody 
Přístroj Prestige umí vytočit telefonní číslo buď s využitím SIP proxy serveru nebo přímo na základě 
cílové IP adresy. 

Jestliže chcete hovor provést přes svůj SIP účet na serveru SIP, zvolte volbu Proxy (proxy server). 
V tomto případě nemusíte konfigurovat hostitelskou IP adresu ani port. 

Jestliže chcete volat přímo cílový telefon VoIP (IP-to-IP či peer-to-peer) nebo použít jiný SIP server, 
zvolte volbu P2P. V tomto případě musíte do adresáře v přístroji Prestige zadat IP adresu volané stanice 
nebo IP adresu SIP serveru a také cílové telefonní číslo. 

5.2 Jak přidat kontakt do adresáře 
Níže popisujeme, jak přidat kontakt do telefonního adresáře. 

Poznámka: IP adresu a port cílové stanice vkládejte pouze tehdy, když chcete použít jiný SIP proxy 
server nebo chcete volat přímo (IP-to-IP). Jinak k provedení hovoru stačí vložit telefonní číslo. 

Abyste mohli volat způsobem IP-to-IP, musí být příslušná cílová adresa uložena v telefonním adresáři. 

1 Když je na displeji hlavní obrazovka, stiskněte levou klávesu. Otevře se 
seznam nabídkových obrazovek. 

 
 
 
 
 
2 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Phonebook (telefonní adresář) 

a stiskněte klávesu OK. 
 
 
3 Klávesou „dolů“ přejděte na volbu Add Entry (přidat kontakt) a stiskněte 

klávesu OK. 
 
 
 
4 Zvolte klávesový režim a zadejte jméno kontaktu. Klávesou 

zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo chybně vložený 
znak. Až skončíte, stiskněte klávesu OK. 

 
5 Zvolte klávesový režim a zadejte telefonní číslo kontaktu. Až skončíte, 

stiskněte klávesu OK. 
 
 
6 Zvolte klávesový režim a zadejte IP adresu nebo jméno domény 

kontaktu. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text nebo 
chybně vložený znak. Jestliže k vytočení tohoto čísla budete používat 
svůj SIP proxy server, nechte toto pole prázdné. Až skončíte, stiskněte 
klávesu OK.  
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7 Zvolte klávesový režim a zadejte číslo vstupního portu (listening port) 
cílové stanice. Klávesou zapnout/ukončit můžete vymazat výchozí text 
nebo chybně vložený znak. Jestliže k vytočení tohoto čísla budete 
používat svůj SIP proxy server, nebo cílová stanice číslo portu 
nevyžaduje, nechte toto pole prázdné. Až skončíte, stiskněte klávesu 
OK. 

8 Zvolte režim Proxy (proxy server), pokud k volání této stanice chcete 
používat svůj účet SIP. 
Zvolte režim P2P (peer-to-peer), pokud k volání této stanice chcete 
použít jiný SIP server nebo volat přímo cílovou stanici. 

9 Stiskněte pravou klávesu dvakrát, abyste uložili provedené nastavení 
a vrátili se na hlavní obrazovku. 
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6 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
Abyste mohli vytočit telefonní číslo nebo přijmout hovor přes server SIP, musí být na displeji zobrazeno 
hlášení Registered (zaregistrován). 

 Na klávesnici zadejte telefonní číslo a stiskněte zelenou volací klávesu. 

 Jestliže je dané telefonní číslo uloženo v adresáři přístroje, otevřete adresář pravou klávesou. Pomocí 
šipkových kláves „nahoru“ a „dolů“ vyberte jméno a potom stiskněte volací klávesu. 

 Hlasitost reproduktoru můžete upravit tlačítky na levém boku přístroje. 

 Hovor ukončíte klávesou zapnout/ukončit. 

 Když chcete přijmout hovor, stiskněte zelenou volací klávesu. 

 Když chcete hovor odmítnout, stiskněte červenou klávesu zapnout/ukončit. 
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7 PŘÍSTUP K WEBOVÉMU KONFIGURÁTORU 
V této kapitole popisujeme, jak otevřít webový konfigurátor přístroje Prestige. 

 

7.1 Účty 
Webový konfigurátor má dva účty. V uživatelském účtu můžete konfigurovat základní nastavení 
přístroje. Administrační účet umožňuje změnit způsob volání a příjmu hovoru (např. výběr hlasového 
codecu). 

Poznámka: Nezkoušejte změnit administrační nastavení, pokud dobře nevíte, co děláte. Tato nastavení 
mají zásadní vliv na funkci přístroje a jsou již dopředu nastavena tak, aby přístroj pracoval optimálně. 

1 Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k bezdrátové síti 
LAN a zaznamenejte si jeho IP adresu (ke kontrole 
IP adresy telefonu můžete použít nabídku 
Information). 

2 Otevřete internetový prohlížeč. 
3 Zadejte do adresové řádky IP adresu přístroje 

ve formátu „http://<IP adresa přístroje>. 

4 Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na OK. 
Proběhne přihlášení k přístroji. 
- Uživatelský účet: Při prvním přihlášení zadejte 

výchozí uživatelské jméno admin a heslo 1234. 
- Administrační účet: Při prvním přihlášení zadejte 

výchozí administrační jméno zyxeladmin a heslo 
1234. 
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8 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 
PROBLÉM NÁPRAVA 

Přístroj nelze zapnout. Zkontrolujte, zda je založena baterie a zda je nabitá. 

Přístroj lze zapnout, ale klávesy 
nefungují. 

Stiskněte a držte klávesu # na přibližně 2 sekundy – takto zablokujete / odblokujete 
klávesnici. 

Bliká ikona baterie ( ). Baterie je málo nabitá. Dobijte baterii. 

Bliká ikona signálu ( ). 

Kvalita signálu je nízká nebo se přístroj nemůže připojit k bezdrátové síti. 
Připojte se k jiné bezdrátové síti nebo se přesuňte blíže k přístupovému bodu. 
Signál může být rušen (např. mikrovlnná trouba nebo jiná bezdrátová síť na stejném kanálu). 
Změňte místo nebo omezte rušení. 

Hlášení „Net Fail! (DHCP)“. 

Přístroj nezískal IP adresu od serveru DHCP. 
Zkontrolujte správné nastavení bezdrátové sítě LAN. Zkuste zvolit jinou bezdrátovou síť. 
Ověřte správnou funkci serveru DHCP. 
Restartujte přístroj. 

Hlášení „Net Fail! (PPPoE)“. 
Přístroj nezískal IP adresu od poskytovatele připojení k internetu. 
Zkontrolujte správné nastavení protokolu PPPoE a restartujte přístroj. 

Hlášení „Not Registered“. 

Přístroji se nepodařila registrace u SIP proxy serveru. 
V tomto režimu je stále možné provést přímý hovor typu IP-to-IP (peer-to-peer), protože 
k tomuto hovoru není potřeba SIP server. Abyste mohli vytočit číslo, musíte daný kontakt 
uložit do adresáře v telefonu (viz kapitola 5). 
Zkontrolujte konfiguraci služby SIP. 
Kontaktujte poskytovatele hlasových služeb. 

 

 

Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 
1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 
2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 
3. Otevřete požadovanou certifikaci. 
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ZyXEL Communications Corp. tímto prohlašuje, že zařízení P-2000W_v2 je ve shodě se základními 
požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb., Směrnice 1999/5/ES. 
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