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   1   Úvod 
 
Děkujeme vám za zakoupení Grandstream BudgeTone-200 IP telefonu.  
Udělali jste vynikající volbu a my doufáme, že vy s potěšení budete využívat 
všech jeho předností.  
 
Grandstream's BudgeTone-200 SIP IP telefon je inovativní  IP telefon, který 
nabízí bohatou škálu funkcí a vyjímečnou kvalitu zvuku.  Je plně 
kompatibilní s SIP průmyslovým standardem a dokáže spolupracovat se 
spoustou jiných SIP kompatibilních zářízení a softwarem na trhu.  
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 2   Instalace 
 

2.1 Obsah balení 
 
Balení BudgeTone-200 telefonu obsahuje: 
 

1. BudgeTone -200 telefon 
2. Sluchátko 
3. Telefonní přípojku  
4. Univerzální napájecí adaptér 
5. Síťový kabel 

 

2.2 Připojování telefonu 
Na následujícím obrázku je foto zadní strany BudgeTone-200, každý 
z připojovacích portů je označen názvem: 
 

          
 
 
 
 
 
 

PC Port 
 

LAN port 

Napájení 

Náhlavní 
sada 
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Tabulka níže popisuje připojovací porty telefonu BudgeTone-200: 
 

LAN 10/100 Switch LAN port pro připojení do sítě.  

PC 10/100 Switch port pro připojení k PC. 

POWER Napájení na 5V  

HEADSET 2.5mm zdířka pro připojení náhlavní sady 

 

2.3 Bezpečnostní standarty 
 
BudgeTone-200 telefon splňuje monho bezpečnostních standartů, 
např.FCC/CE. Jeho napájecí adaptér je kompatibilní s UL standardem. 
Telefon by měl být připojen pouze na univerzální napájecí adaptér, který je 
obsah balení. Poškození telefonu způsobené používáním nepodporovaných 
napájecích adaptérů může znamenat ztrátu záruky. 
 

2.4 Záruka 
 
Koncový zákazníci by měli kontaktovat společnost, u které produkt 
zakoupili pro výměnu, opravu nebo náhradu. 
 
 
Grandstream si vyhrazuje právo na změnu záručních podmínek bez 
předchozího upozornění. 
 
 
 
 
Varování: Prosím vyhněte se použití jiného napájecího adaptéru. Použití jiných 
napájecích adaptéru může způsobit poškození telefonu BudgeTone-200 a způsobí 
ztrátu záruky. 

 
 
Upozornění: Změny a modifikace tohoto produktu nepřímo schválené 
firmou Grandstream, nebo manipulace s produktem jinými způsoby než je 
popsáno v uživatelském manuálu, může způsobit ztrátu záruky. 
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  3    Přehled produktu 
 
Následující obrázky ilustrují vzhled telefonu BudgeTone-200 IP. 

 

 
Pohled zepředu 

 

 
Pohled ze strany 
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3.1 Hlavní specikace 
 
Grandstream BudgeTone-200 IP telefon je další generací IP telefonů založený na 
otevřenám průmyslovém standardu SIP (Session Initiation Protocol). Vystavěný na 
inovativních technologiích, Grandstream IP telefon nabízí vyjímečnou zvukovou kvalitu 
a bohaté funkce za velmi přijatelnou cenu. 
 
Softwarové rozhraní: 
 

• Podporuje SIP 2.0, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP/SRTP, HTTP, ARP/RARP, 
ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP. 

• Podporuje násobnou konferenci  
• Podporuje mód rychlého IP volání. 
• Podporuje NAT četnost průchodu  s použitím IETF STUN a symetrické RTP 
• Pokročilé Digitální signálové zpracování (DSP) technologii, která zaručuje 

vyjímečnou vysoce precizní audio kvalitu, schopný spolupracovat s mnohými 3rd 
party SIP koncovými uživatelskými zařízeními, Proxy/Registrar/Server a 
Gateway produkty 

• Podporuje oblíbené kodeky jako G711 (a-law a u-law), G.723.1 (5.3/6.3K), 
G.729A/B, G726-32 a GSM.  

• Podporuje  ID/jméno volajícího zobrazení nebo zablokování, Zobrazení jména 
volajícího, který čeká na hovor, Podržení, Čekání na hovor, Přesměrování, 
Třísměrové konferenční hovory (  2.0),  DTMF, atp. 

• Podporuje potlačení neaktivity, VAD (Detekci aktivity hlasu), CNG (Zmírnění 
generování šumu), Zrušení odezvy linky (G.168), a AGC (Automatické ovládání 
zisku) 

• Podporuje potlačení místní vazby  
• Podporuje DIGEST autentizaci a kódování s použitím MD5 a MD5-sess 
• Umožňuje jednoduchou konfiguraci pomocí telefonní klávesnice, Web rozhraní 

nebo automatické nastavení pomocí stažení kódovaného konfiguračního souboru 
via HTTP/TFTP 

• Podpora pro Layer 2 (802.1Q VLAN, 802.1p) a Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, 
MPLS) 

• Podporuje firmware upgrade via TFTP nebo HTTP. 
• Podporuje DNS SRV vyhledávání a SIP Server selhání 
• Rušení akustické ozvěny (AEC) a akustická kontrola zisku (AGC) u módu hlasitý 

odposlech 
• Podporuje Autentizaci přes konfigurační soubor před provedením změn 
• Povoluje uživateli zadat jinou URL pro konfigurační a firmware soubory 

 
Hardwarové rozhraní: 

   
• Podporuje použití Náhlavní sady, které se automaticky aktivuje po připojení. 
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• Podporuje 10/100 Plně/Polo Duplexní Síťové propojení s LAN a PC port, Síťová 
polarita je autodetekována, takže k propojení lze použít jak přímého tak kříženého 
kabelu. 

• Podporuje LED Indikaci čekajících zpráv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Hardwarová specifikace 
 
Tabulka níže uvádí hardwarovou specifikaci telefonu BudgeTone-200:  
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Model  
 

 
BudgeTone-200 

LAN rozhraní 2xRJ45 10/100Base-T  

Náhlavní sada 2.5mm konektor 

LED 1 LED  červené barvy 

Telefonní přístroj 25-tlačítková klávesnice 
12-místný LCD display s ID volajícího 

Univerzální napájecí 
adaptér 

Vstup: 100-240VAC 50-60 Hz 
Výstup: +5VDC, 1200mA,  
UL  certifikace  

Rozměry 18cm (W) 
22cm (D) 
6.5cm (H) 

Váha 0.9kg (2lbs) 

Teplota 40 - 130oF 
5 – 45oC 

Vlhkost 10% - 90% 
(nekondenzující) 

Standarty FCC / CE / C-Tick  
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  4    Použití BudgeTone-200 IP Telefonu 
 

4.1 Seznámení se s LCD panelem 
BudgeTone-200 telefon má číselný LCD displej s velikostí 64mmx24mm a podsvícením. 
Tento model má navíc upozorňovací malou červenou LED. Na obrázku je displej se 
všemi segmenty s nasvícenými všemi segmenty: 

 

PM � �  010 AM � �  

 
 
Pokud je telefon v běžném neaktivním stavu podsvícení je vypnuto. Kdykoli nastane 
nějaká událost podsvícení se automaticky aktivuje aby byl uživatel upozorněn. A navíc, 
pokud je Hlasový zpráva nakonfigurována a máte příchozí hlasovou zprávu, červená 
LED se rozbliká aby byl uživatel upozorněn, že má novou Hlasovou zprávu.  
 

Ikona Význam ikony 

 
 
 

Ikona stavu sítě: 
Září, v případě, že se síťové připojení nezdařilo nebo 
telefon není registrován správně.  
Nesvítí pokud IP adresa nebo SIP server nejsou 
nalezeny 
Svítí pokud IP adresa a SIP server jsou správně 
alokovány 

 Ikona stavu telefonu: 
Nesvítí pokud je sluchátko zavěšeno 
Svítí pokud je sluchátko zvednuto 
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 Speakerphone/Headset Status Icon: 
Září pokud telefon zvoní 
Nesvítí pokud je náhlavní sada nebo hlasitý odposlech 
vypnut 
Svítí pokud je náhlavní sada nebo hlasitý odposlech 
zapnut 

 Indikátor hlasitosti: 
0-7 stupňů rozsah pro ovládání hlasitosti 

 Hodiny: 
Synchronizovány s internetovým časovým serverem 
Časová zóna lze nastavit přes webový prohlížeč 

 Žurnály hovorů: 
01-10 pro historii volaných čísel (vytočená čísla) 
01-10 pro historii přijatých hovorů 

 Časová ikona: 
AM v dopoledne 
PM odpoledne 

 Ikona k oddělující IP Adresy 

 Znaky: 
0 - 9 
* = └ 
# = ┘ 
A, b, C, c, d, E, F, G, g,  H, h, I, L, n, O, o, P, q, r, S, t, 
U, u, Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 
AM 
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4.2  Seznámení se s klávesnicí 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volaná 
čísla 

Tlačítko
Menu 

LCD 

Červená LED 

Zpráva 

Držet hovor 

Ztlumit/Vymazat 

Odeslat/Vytočit 

Hlasitý odposlech 

Tlačítko Flash 

Konference 

Přesměrování hovoru 

Tlačítka 
Nahoru/Dolů 

Volající 
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Tlačítko Popis tlačítka 

0 - 9, *, # 
Tlačítka čísel a znaky hvězda a křížek, jsou běžně 
používány k ovládání hovorů 

↓ 

1) Snižuje hlasitost hovoru, pokud je zvednuto sluchátko 
nebo aktivován hlasitý odposlech 
2) Snižuje hlasitost vyzvánění, pokud je telefon 
v nečiném stavu, zvedněte sluchátko pro potvrzení 
nastavené úrovně hlasitosti 
3) Pohyb dolů v MENU, poté co je stisknuto tlačítko 
MENU, zvedněte sluchátko pro přerušení a výstup z 
MENU 

↑ 

1) Zvyšuje hlasitost hovoru, pokud je zvednuto sluchátko 
nebo aktivován hlasitý odposlech 
2) Zvyšuje hlasitost vyzvánění, pokud je telefon 
v nečiném stavu, zvedněte sluchátko pro potvrzení 
nastavené úrovně hlasitosti 
3) Pohyb nahoru v MENU, poté co je stisknuto tlačítko 
MENU, zvedněte sluchátko pro přerušení a výstup z 
MENU 

MENU 
Spustí MENU, pokud je telefon v nečiném stavu. 
Slouží také jako potvrzovací klávesa, pokud je telefon v 
MENU 

CALLED 
Pokud je zvednuto sluchátko, stiskněte pro zobrazení 
vytočených čísel. Jakmile se číslo zobrazí, stiskněte 
tlačítko SEND pro vytočení tohoto čísla 

CALLERS 
Pokud je zvednuto sluchátko, stiskněte pro zobrazení 
čísel příchozích hovorů. Jakmile se číslo zobrazí, 
stiskněte tlačítko SEND pro vytočení tohoto čísla 

MESSAGE 
Stiskněte pro příjem hlasových zpráv ze serveru, na 
kterém jsou hlasové zprávy uloženy 

HOLD Dočasně podrží aktivní hovor 

TRANSFER Přesměrování aktivního hovoru 
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CONFERENCE Aktivuje konferenční hovor  

FLASH Přepíná mezi dvěma aktivními linkami 

MUTE/DEL 
Ztlumí aktivní hovor; smaže aktuální zadaná čísla 
Také se používá k odmítnutí příchozího hovoru. 

SEND/(RE)DIAL 
Vytočí zadané číslo, nebo znovu vytočí posledně zadané 
číslo. 

SPEAKERPHONE Spustí hands-free. Hlasitý odposlech 

 
 

4.3 Uskutečnění a přijem telefonních hovorů 

4.3.1 Ruční mód, Hlasitý odposlech a Náhlavní mód 
 
Běžný(ruční mód) může být přepnut na Speaker mode (Hlasitý odposlech) nebo Headset 
mode(náhlavní sada), mód s náhlavní sadou je automaticky spuštěn po připojení náhlavní 
sady a mód hlasitého odposlechu lze spustit stiskem tlačítka Speaker na telefonu. 
Pro přepnutí mezi Klasickým(ručním módem) a hlasitým odposlechem nebo náhlavní 
sadou(Speaker/Headset), jednoduše stačí stisknout tlačítko Speaker. 
 

4.3.2 Uskutečnění hovoru pomocí čísel 
 
Existuje několik způsobů jak uskutečnit hovor: 
 

• Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERPHONE tlačítko, a poté zadejte 
telefonní číslo 

• Zmáčkněte tlačítko SEND pro vytočení čísla posledně volaného čísla. 
• Vyberte číslo z CALLED/CALLER historie čísel a stiskněte tlačítko 

SEND/REDIAL. 
• Zvedněte sluchátko nebo stikněte SPEAKERPHONE tlačítko, poté zmáčkněte 

tlačítko “CALLED/CALLERS” pro výběr mezi posledními 10 čísly. Jakmile je 
požadované číslo zobrazeno na LCD panelu, stiskněte tlačítko SEND.  

 
Příklady: 
 

• Pro vytočení jiné klapky na stejné proxy, kupříkladu 1008, jednoduše zvedněte 
sluchátko nebo stiskněte speakerphone, vytočte 1008 a poté stiskěte tlačítko 
“SEND”.  

• Pro vytočení PSTN čísla jako např. 6266667890, možná budete potřebovat číslo 
předvolby následované číslem předvolby. Tyto informace zjistíte u svého VoIP 
poskytovatele.  
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4.3.3 Uskutečnění hovoru pomocí IP adres 
 
Příme IP umožňuje volání mezi dvěma stanicemi, kde jednou z nich je BudgeTone 
telefon a druhé VoIP zařízení. Tento druh VoIP volání může být uskutečněn, pokud: 
 

• Oba BudgeTone telefon i druhé VoIP zařízení(např. jiný IP telefon nebo 
BudgeTone SIP telefon nebo jiná VoIP jednotka) mají veřejné IP adresy, nebo  

• Oba BudgeTone telefon i druhé VoIP zařízení jsou na stejné LAN síti a používají 
soukromé nebo veřejné IP adresy, nebo  

• Oba BudgeTone telefon i druhé VoIP zařízení jsou spojeny přes routek a mají 
soukromou nebo veřejnou IP adresu  

 
Tento model umožňuje vytočit IP adresu na stejném segmentu na LAN sítě pouchým 
zadáním posledního trojčíslí IP adresy. 
 
Na stránce pokročilejšího nastavení je volba "Use Quick IP-call mode"(používat rychlé 
volání přes IP), jako výchozí je zde nastaveno Ne. Pokud je volba nastavena na ANO, a 
#XXX je vytočeno, kde X je 0-9 a XXX <=255, telefon vytočí IP aaa.bbb.ccc.XXX kde 
aaa.bbb.ccc je lokální IP adresou bez ohledu na masku podsítě. 
 
#XX nebo #X jsou také platné, tak že 0 se nemusí zadávat. 
 
např.  
192.168.0.2 volá 192.168.0.3 stačí vytočit #3 a stisknout SEND nebo # 
192.168.0.2 volá 192.168.0.23 stačí vytočit #23 a stisknout SEND nebo # 
192.168.0.2 volá 192.168.0.123 stačí vytočit #123 a stisknout SEND nebo # 
 
Když 192.168.0.2 vytočí #3 a #03 a #003 má to vždy stejný efekt --> volá 192.168.0.3 
 
NEBO 
 
Pro přímé volání IP adresy, zvedněte sluchátko, poté stiskněte “MENU”  tlačítko, pak 
vložte 12-místnou cílovou IP adresu k uskutečnění hovoru. Pokud port není vychozí 
nastaven 5060, cílové porty mohou být specifikovány “*4” (potvrzeno “:”) a nasleduje 
číslo portu.   
 
 
Příklady:  
 

• Pokud cílová IP adresa je 192.168.0.10, konvence pro vytočení je  
MENU_key  192 168 000 010    
Následně stiskněte “SEND” nebo vyčkejte 5 vteřin.  
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• Pokud je cílová IP adresa/port 192.168.1.20:5062, pak je konvence pro vytočení: 
MENU_key 192168001020*45062  
Nasledně stiskněte “SEND” nebo vyčkejte 5 vteřin. 

 

4.3.4 Přijetí příchozího hovoru 
 
Jsou dva způsoby pro přijetí příchozího hovoru: 
 
1. Zvedněte sluchátko, pokud chcete použít klasický ruční mód, nebo 
2. Stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE pro přijetí hovoru v módu hlasitý odposlech 
nebo s použitím náhlavní sady 
 

4.3.5 Podržení hovoru 
 
Během konverzace, stisknutím tlačítka “Hold” bude aktuální hovor podržen. Znovu 
stisknutím tlačítka “Hold” se hovor opět obnoví.  
 

4.3.6 Čekání hovoru a přepínání mezi hovory 
 
Pokud je funkce čekání hovoru povolena, a pokud uživatel momentálně hovoří, uslyší 
oznamovací tón, který signalizuje, že má nový hovor. Pomocí stisku tlačítka FLASH se 
aktuální hovor automaticky podrží a přepne se do nového hovoru. Dalším stiskem tlačítka 
flash se můžete přepínat mezi oběma aktivními hovory.  

4.3.7 Přesměrování hovoru 
 
Jsou podporovány dva způsoby přesměrování.  

4.3.7.1 Náhodné přesměrování 

 
Uživatel může přesměrovat aktuální hovor na třetí osobu bez předchozího upozornění.  
 
Uživatel stiskne tlačítko “TRANSFER” a pokud je další hlasový kanál k dispozici, 
uživatel uslyší vyzváněcí tón. Nyní může uživatel zadat číslo třetí osoby(na kterou 
se má hovor přepojit) a potvrdit tlačítkem SEND. 
 
POZNÁMKA:     

• “Enable Call Feature”(Povolit volby volání) musí být nastaven jako “Yes” na 
stránce webové konfigurace, aby tato funkce byla funkční. 
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Uživatel může zůstat na telefonu a vyčkat na jednu z těchto tří následujících situací: 
 

• Rychlý potvrzující tón následován vytáčecím tónem.   To znamená, že 
přesměrování proběhlo úspěšně. V tomto případě, uživatel může zavěsit nebo 
uskutečnit nový telefonní hovor.  

• Rychlý obsazující tón následovaný obnovením volání (pouze pokud je 
podporován).  Toto znamená, že se přesměrování nepodařilo díky špatné odezvě 
zaslané ze serveru a telefon se pokusí obnovit hovor. Obsazující tón je jen pro 
informaci, že se přesměrování nepodařilo.  

• Stálý obsazovací tón.  Toto znamená, že se nepodařilo získat odezvu ze 
serveru.  Toto neznamená, že přesměrování proběhlo úspěšně, ale ani to, že se 
přesměrování nepodařilo. 

 

4.3.7.2 Přesměrovnání s upozorněním 

 
Uživatel může přesměrovat aktuální hovor na třetí osobu s předchozím upozorněním.  
 
Uživatel stiskne tlačítko “FLASH” a uslyší vyzváněcí tón, poté vytočí telefonní 
číslo třetí osoby a potvrdí tlačítkem “SEND”. Pokud je hovor uskutečněn, stiskněte 
“TRANSFER” pro uskutečnění přesměrování a zavěste, pokud hovor není 
uskutečněn, stiskněte “FLASH” pro návrat k původnímu hovoru.  
 
POZNÁMKA:    

• Pokud se přesměrování nepodaří, a pokud A zavěsí, BudgeTone telefon zavolá 
uživateli A zpět aby mu připomněl, že B je stále na lince. A může zvednout telefon 
pro obnovení konverzace s B. 

4.3.8 Konferenční hovory 
 
BudgeTone 200 telefon podporuje konferenční hovory.  
 
Uvažujme, že A a B hovoří. A chce připojit C do konferenčního hovoru: 
 

1. A stiskne tlačítko “CONFERENCE” a uslyší vyzváněcí a hovor B se podrží 
2. A vytočí telefoní číslo C a stiskne “SEND”  
3. Pokud C přijme hovor, pak A stiskne “CONFERENCE” aby se B i C zapojili do 

konference. 
4. Pokud C hovor nepřijme, A stiskne FLASH aby obnovil konverzaci s B.  

 
POZNÁMKA: 
 

• Během konference, pokud B nebo C ukončí hovor, zbývající dva mohou 
nadále hovořit. Ale pokud A (zakladatel konference) zavěsí, všechny hovory 
budou ukončeny.  
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4.3.9   Zprávy a indikace čekajících zpráv 

 
Pokud BudgeTone-200 je zavěšen, stiskem MESSAGE tlačítka se z telefonu automaticky 
vytočí VM Server (VMS), který je nakonfigurován. 
 
MWI (Message Waiting Indicator-Indikátor příchozí zprávy) LED se rozzáří červeně 
pokud VMS zašle nějaké hlasové zprávy BudgeTone-200. 
 

4.3.10  Ztlumení a vymazání 
 
Stiskem “MUTE/DEL” během aktivní konverzace se ztlumí koverzace, to znamená, že 
vy můžete slyšet druhou stranu, ale oni nemůžou slyšet vás. Opětovným stiskem tlačítka 
se obnoví konverzace. 
 
Pokud vytáčíte číslo, stiskem “MUTE/DEL” se smaže poslední zadané číslo.  
 
Pokud máte příchozího volání, stiskem “MUTE/DEL” se hovor odmítne a automaticky 
přepne do Hlasové schránky. 
 
 

4.4 Charakteristiky volání 
 
BudgeTone-200 telefony podporují mnoho funkcí: Zablokování ID volajícího(nebo 
Anonymní volání), Vypnutí/Povolení čekání hovoru, přepnutí hovoru na obsazeno, 
zpoždění, etc. 
 
Následující tabulka zobrazuje funkce telefonu BudgeTone-200. 
 

Volba Funkce 
*30 Zablokování ID volajícího (pro všechny hovory) 
*31 Zobrazení ID volajícího (pro všechny hovory) 
*67 Zablokování ID volajícího (pro hovor) 
*82 Zobrazení ID volajícího (pro hovor) 
*70 Vypnutí čekání hovoru.  (pro hovor) 
*71 Povolení čekání hovoru (pro hovor) 
*72 Přepojení hovoru bez podmínek  

Pro využítí této funkce, vytočte “*72” a uslyšíte vytáčecí tón. Pak 
vložte číslo přepojení a potvrďte “#” pro vyzváněcí tón, pak zavěste. 

*73 Zrušení přepojení bez podmínek 
Pro zrušení “Přepojení bez podmínek”, vytočte “*73” a uslyšíte 
vyzváněcí tón, poté zavěste. 
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*90 Přepojení - obsazeno 
Pro využítí této funkce, vytočte “*90” a uslyšíte vytáčecí tón. Pak 
vložte číslo přepojení a potvrďte “#” pro vyzváněcí tón, pak zavěste. 

*91 Zrušení přepojení - obsazeno 
Pro zrušení “Přepojení - obsazeno”, vytočte “*91” a uslyšíte 
vyzváněcí tón, poté zavěste. 

*92 Přepojení - zpoždění 
Pro využítí této funkce, vytočte “*92” a uslyšíte vytáčecí tón. Pak 
vložte číslo přepojení a potvrďte “#” pro vyzváněcí tón, pak zavěste. 

*93 Zrušení přepojení - zpoždění 
Pro zrušení tohoto přepojení, vytočte “*93” a uslyšíte vyzváněcí tón, 
poté zavěste. 
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  5    Průvodce nastavením 
 

5.1 Nastavení pomocí klávesnice 
 
Pokud je telefon nečinný nebo zavěšen, stiskněte MENU tlačítko pro přepnutí do menu. 
Pokud zvednete sluchátko nebo bude příchozí hovor menu se automaticky přepne do 
stavu připraveného na hovor. 
 
Zde jsou popsány jednotlivé volby menu: 
 

Položka menu Funkce 

1 

Zobrazeno “[1] dhcP On ” 
              or “[1] dhcP oFF”  
Stiskněte MENU pro editaci 
Stiskem ‘↓’ nebo ’↑’ můžete přepínat mezi volbami 
Stiskněte MENU  pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 

2 

Zobrazeno “[2] IP Addr ” 
Stiskněte MENU pro zobrazení současné IP adresy 
Vložte novou IP adresu pokud DHCP je OFF 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 
Stiskněte MENU pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 

3 

Zobrazeno“[3] SubNet  ” 
Stiskněte MENU pro zobrazení masky podsítě 
Vložte novou masku podsítě, pokud DHCP je OFF 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 
Stiskněte MENU pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 

4 

Zobrazeno“[4] routEr  ” 
Stiskni MENU pro zobrazení Router/Brány adresy 
Vložte novou adresu Routeru/Brány, pokud DHCP je OFF 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 
Stiskněte MENU pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 
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Položka menu Funkce 

5 

Zobrazeno“[5] dnS     ” 
Stiskni MENU pro zobrazení DNS adresy 
Vložte novou DNS adresu, pokud DHCP je OFF 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 
Stiskněte MENU pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 

6 

Zobrazeno“[6] tFtP    ” 
Stiskni MENU pro zobrazení TFTP adresy 
Vložte novou TFTP server IP adresu 
Stiskněte MENU pro uložení 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 

7 

Zobrazeno“[7] G-711u 2” 
Stiskni MENU pro výběr nového kodeku 
Stiskni ‘↓’ nebo ’↑’ pro výběr z kodeků, které jsou k dispozici 
 linka 2 “  - G-711A 2” 
          3 “  - G-723 1” 
          4 “  - G-729 2” 
          5 “  - GS    1” 
           
Stiskněte MENU pro uložení a konec 
Je třeba obnovit napájení pro nabití účinnosti!!! 

8 
Zobrazeno“[8] SIP SP-1” 
Reservováno pro budoucí potřeby. 

9 

Zobrazeno“[9] codE rEL” 
Stiskněte Menu pro zobrazení kódů 
Stiskněte ‘↓’ nebo ’↑’ pro výběr 
   line 1 “b 2006-09-28” – datum:      boot code 
          2 “  1. 1. 1. 3” – verze: boot code 
          3 “P 2006-10-02” – datum:      phone code 
          4 “  1. 1. 1. 14 – verze: phone code 
          5 “1r 2004-05-12” – datum:    1st ring tone 
          6 “  1. 0. 0. 0” – verze: ring tone 
          7 “2r 2004-05-12” – datum:    2nd ring tone 
          8 “  1. 0. 0. 0” – verze: ring tone 
          9 “3r 0000-00-00” – datum:    3rd ring tone 
         10 “  1. 0. 0. 0” – verze: ring tone 
        (všechny  nuly znamenájí: není k dispozici nebo není podporován) 
Stiskni MENU  pro konec 
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Položka menu Funkce 

10 
Zobrazeno “[10] Phy Addr” 
Stiskni MENU pro zobrazení fyzické / MAC adresy 
Stiskni ‘↓’ nebo ’↑’ pro konec 

11 

Zobrazeno“[11] ring  0” 
Stiskni MENU pro poslech vybraného vyzváněcího tónu, stiskněte ‘↓’ nebo 
’↑’ pro výběr nového vyzváněcího tónu. V současné době jsou pouze tři k 
dispozici, zvonění 0 (výchozí), zvonění 1 a zvonění 2. zvonění 3 není k 
dispozici nebo není podporováno. 
Stiskni MENU  pro uložení a konec 

 

Zobrazeno“ -- rESEt --”, prosím zde buďte velmi OPATRNÍ  
• Klíčem je fyzická / MAC adresa na zadní straně telefonu, Stiskni 

MENU, telefon bude restartován na  vychozí VÝROBNÍ 
NASTAVENÍ, a všechno vaše nastavení bude vymazáno. 

• Stiskněte MENU bez klíče, telefon udělá stejnou funci jako 
obnovení napájení nebo reboot 

Jiné 

Pokud je telefon zapnut a čas zobrazen 
• Stiskni ‘↓’ nebo ’↑’, Zobrazeno “ ring [4] ”, stiskni ‘↓’ nebo ’↑’ 

znovu aby jste uslyšeli a nastavili hlasitost vyzvánění, od 0 (off) do 
7 (maximum), zvedněte a položte sluchátko pro uložení 

• Stiskni “SPEAKERPHONE”, nebo zvedněte sluchátko, stiskněte 
‘↓’ nebo ’↑’ pro nastavení hlasitosti 

 
 
Nejnovější elektronickou verzi tohoto uživatelského manuálu a 
další podrobnější informace naleznete na tomto webovém 
umístění:  
http://www.grandstream.com/user_manuals/BudgeTone200.pdf 


