
Konfiguracja telefonu 
Konfiguracja przez stronę www :

Ustawienia konta:  Naciśnij Account->Register->Account X 
( X=1,2) Parametry konta:

Ustawienia sieci:
Konfiguracja poprzez interfejs telefonu

Ikony rejestracji na LCD

SIP-T21P & SIP-T21
Telefon IP dla przedsiębiorstw

Instrukcja obsługi
www.yealink.pl

i przyciśnij Confirm.
UWAGA: Telefon musi być podłączony do tej samej sieci co komputer

UWAGA:  Skontaktuj się z administratorem systemu jeśli pojawi się jakiś błąd podczas procesu rejestracji 

UWAGA: Złe ustawienia sieciowe mogą spowodować niedostępność telefonu i mogą mieć wpływ na wydajność sieci. 
Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać więcej informacji.

1. Naciśnij przycisk OK, gdy telefon nie jest używany, aby wyświetlić adres IP telefonu.

Ustawienia sieci:  Naciśnij Network->Basic->IPv4 Config 
Możesz ustawić połączenie w następujące sposoby:

Pokazuje obecny status zalogowanego konta
Włącz wyłącz dane konto
Wyświetlanie informacji na LCD
Pokaż swoje ID podczas rozmowy
Jest ono dostarczane przez ITSP w celu rejestracji (wymagane)
Jest uwierzytelniony ID, uwierzytelniania dostarczone przez ISP (wymagane). 
Jest ono dostarczane przez ITSP w celu rejestracji (wymagane).
Jest ono dostarczane przez ITSP w celu rejestracji (wymagane).

DHCP: Domyślnie telefon próbuje skontaktować się z serwerem DHCP w sieci, aby uzyskać 
dostęp do ważnych ustawień sieciowych, np. adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres serwera DNS. 
Static IP Address: Jeśli z jakiegokolwiek powodu telefon nie może skontaktować się z serwerem DHCP, 
należy skonfigurować adres IP, maskę podsieci, adres bramy, podstawowy adres DNS 
oraz pomocniczy adres DNS dla telefonu ręcznie. 
PPPoE: Jeśli korzystasz z modemu xDSL, można połączyć telefon z Internetem za pośrednictwem trybu PPPoE. 
Skontaktuj się z ISP w celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła. 

Naciśnij klawisz Menu, gdy telefon nie jest używany, wybierz Ustawienia-> Ustawienia zaawansowane 
(hasło: admin) -> Sieć-> Port WAN / VLAN / Serwer Type/802.1x Ustawienia / VPN, aby skonfigurować 
sieć.

Importer, autoryzowany dystrybutor i serwis: KONTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
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Ustawienia konta: 
Naciśnij klawisz menu gdy telefon jest w stanie bezczynności, wybierz Ustawienia-> 
Ustawienia zaawansowane (hasło: admin) -> Konta, aby skonfigurować konto.

2. Otwórz przeglądarkę internetową i w adresie strony podaj adres IP telefonu
np., "http://192.168.0.10" lub "192.168.0.10") naciśnij Enter.

Zarejestrowany status: 
Czynna linia:
Kwalifikator: 
Nazwa wyświetlana: 
Nazwa użytkownika: 
Zarejestruj się "nazwa": 
Hasło: 
Serwer Host:

3. Wpisz login (domyślnie: admin) i hasło (domyślnie: admin) na stronie logowania

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów kont, patrz konfiguracja poprzez interfejs WWW.

zarejestrowany niepowodzenie rejestracja

Stosuje się do wersji programowej 72.1 lub nowszej.



Start

1. Zamontuj podstawkę, tak jak pokazano poniżej:

2. Podłącz słuchawkę oraz opcjonalny zestaw słuchawkowy, jak pokazano poniżej:

3.Zawartość opakowania:
Zawartość

Składanie telefonu

Uwaga: PoE ma zastosowanie tylko do telefonu SIP-T21P IP. Jeśli posiadasz zasilanie (PoE) nie wymaga się 
podłączenia zasilacza. Upewnij się, że kabel Ethernet i koncentryczny / przełącznika są zgodne z PoE.

Stojak Opcjonalnie zasilacz

Kabel do słuchawki

SłuchawkaTelefon IP

Kabel LAN Instrukcja

Uwaga: zestaw słuchawkowy należy zakupić oddzielnie.

Podłączenia do zasilania :
Masz dwie opcje połączeń sieciowych i zasilających. 
Administrator systemu doradzi, który z nich korzystać

Po podłączeniu teleflonu do sieci automatycznie rozpocznie się 
proces inicjalizacji. Po starcie telefon jest gotowy do użytku.  
Możesz skonfigurować telefon za pomocą interfejsu www. Welcome

Initializing... please wait

Sposób montażu na biurko

A

B

Sposób montażu na ścianę

1

2

A
Opcja z zasilaczem

Połączenie z komputerem

(Opcjonalnie)

Zasilacz
      (DC 5V)

B
PoE ( Power over 
Ethernet ) opcja

Połączenie z komputerem
IEEE 802.3af compliant      

PoE Hub/Switch
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(Opcjonalnie)
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