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1. Podłączanie urządzenia

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. Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj.

2. Skonfiguruj bramkę VoIP w przeglądarce www

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

Aby go poznać wykonaj następujące czynności:

Na klawiaturze telefonu wciśnij trzy razy gwiazdkę: * * *
Po usłyszeniu w słuchawce telefonu głosu ‘Enter menu option [eng] ’ wybierz na 
klawiaturze telefonu 02

W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.: 192.168.0.101)

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 admin i kliknij Login



5. Przejdź do menu PROFILE 1



6. Wprowadź odpowiednie ustawienia:

Profile Active: Yes
Primary SIP Server -  sip.easycall.com.pl
Failover SIP Server -  sip.easycall.com.pl
Prefer Primary SIP Server: Yes
SIP Transport - UDP
Register Expiration - 3
Local SIP port - w zakresie 5060 do 5172
Preferred DTMF method - RFC2833 (na każdej pozycji)
Preferred Vocoder - G.729a (na każdej pozycji)

07. Kliknij przycisk Update na samym dole strony

08. Następnie kliknij przycisk Reboot na samym dole strony, aby zresetować bramkę.

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

http://sip.easycall.com.pl/
http://sip.easycall.com.pl/


09. Przejdź do menu FXS PORTS

Na każdej linii wprowadź dane autoryzacyjne dla każdego z posiadanych kont/numerów:

SIP User ID: SIP login
Authenticate ID: SIP login
Password: SIP hasło
Name: SIP login
Profile ID: Profile 1
Enable Port: Yes

10. Kliknij przycisk Update na samym dole strony

11. Następnie kliknij przycisk Reboot na samym dole strony, aby zresetować bramkę.

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



Aby mieć pewność, że zmienione dane zostały prawidłowo zaktualizowane, należy 
wyłączyć urządzenia z zasilania i po kilku sekundach ponownie podłączyć. Po ponownym 
zalogowaniu do panelu konfiguracyjnego bramki w głównym MENU status rejestracji Portu 
1 powinien wskazywać na Registered.


