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Grandstream HT502 

I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 

1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 

2.  Podłącz Internet do bramki VoIP. Kabel sieciowy od modemu do portu WAN 

3.  Połącz komputer z bramką VoIP. Kabel sieciowy od komputera do Portu LAN 

4.  Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj. 

   

Zabezpieczenie bramki Grandstream HT502 

 

Stosując domyślne hasła dostępowe do bramki VoIP (admin / admin) narażasz się na utratę dostępu do 

panelu użytkownika oraz zgromadzonych na koncie środków pieniężnych.  

 

Uwaga!  Dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta FreecoNet zalecamy zmianę danych 

dostępowych do bramki VoIP. 

Co należy zrobić? 

 
1.  Zmienić hasło dostępu do bramki HT502 

2.  Zmienić wartość parametru "local sip port" 

3.  Zmienić hasło VoIP oraz używać innego hasła do panelu użytkownika i do bramki 

 



 
 

 

 

 

 

 

Zmiana hasła dostępu do bramki HT502 

 z podłączonego do bramki telefonu należy wybrać „***” (trzy gwiazdki) 
 po usłyszeniu głosu w słuchawce wybrać „**” (dwie gwiazdki) 

 zostanie odczytany adres IP urządzenia 

 adres IP należy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej (domyślne hasło to: admin) 

 po zalogowaniu się do menu konfiguracyjnego bramki należy przejść do zakładki ADVANCED 

SETTINGS i w polu "Admin Password" wprowadzić nowe hasło dostępowe do bramki 

 nacisnąć przycisk update i następnie reebot. 

 

 
 

 

Do ponownego logowania należy użyć wprowadzonego w ten sposób, nowego hasła. 

 

Zmiana wartości parametru "local sip port" 

 należy przejść do zakładki FXS PORT ze skonfigurowanym kontem FreecoNet 

 zmienić wartość pola "local SIP port" na inną wartość niż 5060 (np. 5072, 5084, 5090 itd) 

 nacisnąć przycisk update i następnie reebot. 
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Po wykonaniu tych czynności radzimy także zmienić hasło VoIP oraz używać innego hasła 

do panelu użytkownika i do bramki 

 po zalogowaniu się do panelu FreecoNet, należy wejść do zakładki konfiguracja >> użytkownik i 
skorzystać z opcji "zmień hasło VoIP" 

 nowe hasło należy wprowadzić w bramce w zakładce FXS PORT ze skonfigurowanym kontem 

FreecoNet w polu "authenticate password" i zapisać ustawienia. 

 

II. Konfiguracja bramki VoIP Grandstream HT502 w przeglądarce WWW 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową.(np.:  Internet Explorer lub FireFox ) 
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP. (patrz zabezpieczenie bramki – 

zminana hasła dostępu do bramki HT502) 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam 

gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub 

http://  

4. Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP. 

W oknie logowania w polu Password wpisz zmienione hasło i kliknij Login 

 

5. Przejdź do menu ADVANCED SETTINGS 

 
 
6. Na samym dole ekranu znajdź pozycję NTP Server: i wpisz ntp.freeconet.pl. Następnie kliknij 

przycisk Update. 

 

7. Przejdź do menu FXS PORT1 
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Grandstream HT502 

 

8. Wprowadź odpowiednie ustawienia: 

Primary SIP Server: sip.freeconet.pl 

Outbound Proxy: sip.freeconet.pl 

Failover SIP Server: sip.freeconet.pl 

NAT Traversal (STUN): NO, but send keep alive 

SIP User ID: wpisz login twojego konta FreecoNet, który podałeś podczas rejestracji konta 

Authenticate ID: wpisz login twojego konta FreecoNet, który podałeś podczas rejestracji konta 

Authenticate Password: podaj hasło VoIP, które otrzymałeś po zarejestrowaniu nowego konta 

Name: wpisz login twojego konta FreecoNet, który podałeś podczas rejestracji konta 

DNS Mode: SRV 

Outgoing Call without Registration: No 

Register Expiration: 5 

Poniżej podano prawidłowe ustawienia dla konta FreecoNet, którego login to : jan_kowalski 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

9. Następnie zjedź niżej tej stron do sekcji Preferred Vocoder: i ustaw jako pierwszy kodek G729, 

drugi PCMU, trzeci PCMA 

 

10. Kliknij przycisk Update na samym dole strony 

 

 

 11. Następnie kliknij przycisk Reboot, aby zresetować bramkę. 

 

 

12. Po kilkunastu sekundach bramka wykona restart i zaktualizuje wszystkie wprowadzone 
przez Ciebie ustawienia.  

Po ponownym zalogowaniu do panelu konfiguracyjnego bramki w głównym MENU status rejestracji Portu 

1 powinien wskazywać na Registered. 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli bramka VoIP zarejestruje się poprawnie do platformy, zadzwoń testowo na numer FreecoNet 

sprawdzający stan Twojego konta.  W tym celu wybierz 901 na klawiaturze telefonu, a automat poda Ci 

jakie jest saldo. 
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