
Instrukacja konfiguracji telefonu IP Grandstream GXP 2130

1. Instalacja telefonu

a) Podłącz kabel sieciowy od modemu/routera do gniazda LAN.
b) Podłącz telefon do zasilania

2. Panel konfiguracyjny telefonu
a) Na telefonie kliknij strzałkę w górę. Na ekranie wyświetli się adres IP (np. 
192.168.0.170). 
b) Na komputerze, który jest podłączony do tej samej sieci lokalnej, uruchom przeglądarkę 
(np. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Usuń wszystko co znajduje się w adresie strony i 
wpisz podany adres IP, kliknij Enter.
c) Pojawi się okno logowania. Login: admin Hasło: admin

3. Konfiguracja konta SIP
a) Przechodzimy do opcji „Konta – KONTO1 – Ustawienia ogólne”



b) Następnie pojawi się strona jak poniżej, gdzie uzupełniamy podane pola:

W pierwszej kolejności zaznaczymy „Konto Aktywne: TAK”
Następnie:

Nazwa konta – można wprowadzić dowolną nazwę
Serwer SIP – sip.easycall.pl
Drugi serwer SIP – pozostawiamy pole puste
Outbound Proxy – pozostawiamy pole puste
BLF Server – pozostawiamy pole puste



SIP User ID – sześciocyfrowy numer użytkownika
Autoryzacja konta – sześciocyfrowy numer użytkownika
Hasło -  sześciocyfrowe hasło użytkownika
Nazwa – pozostawiamy puste
Użytkownik poczty glosowej – pozostawiamy pole puste
Show Account Name Only – zaznaczymy NIE

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

c) Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

d) W kolejnym kroku wybieramy „Ustawienia protokołu SIP” z lewej strony:
Powinna pojawić się strona jak poniżej:



Należy wprowadzić zmiany w następujących polach:

Wygaśnięcie rejestracji – ustawiamy 3 minuty lub 180 sekund (w zależności od 
jednostek)
Lokalny port SIP – możemy ustawić dowolny z zakresu od 5060 do 5172
Transport SIP przy użyciu – zaznaczymy UDP

POZOSTAŁE POLA POZOSTAWIAMY BEZ ZMIAN!

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

e)  W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki „Ustawienia dźwięku” z lewej strony:



Skupiamy się na polu:

Wyślij DTMF – zaznaczamy tylko via RTP (RFC2833)
Wybór 1 - G.729A/B
Wybór 2 - G.729A/B
Wybór 3 - G.729A/B
Wybór 4 - G.729A/B
Wybór 5 -  G.729A/B

POZOSTAŁE POLA POZOSTAWIAMY BEZ ZMIAN!

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

Gratulacje!
To wszystko!!!! Twój telefon jest gotowy 

do użycia!


