Installationsguide
IP-Telefon
Yealink W52P
Hur ni snabbast kommer igång med er telefon

Grattis till ett bra val!
Så snart ni installerat utrustningen är det bara
att börja använda er nya telefon.

Följande saker finns i förpackningen

Handenhet

Bältesklipp

Basstation

Nätverkskabel

Bordsladdare

Två uppladdningsbara
batterier

Snabbguide för
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Två strömadaptrar

CD-ROM

Installera basstation och handenhet
01.
Koppla in nätverkskabel och strömadapter
på ett av följande vis.
IEEE 802.af
certifierad
PoE Hub/Switch

A

B

Alternativ för strömadapter

PoE (Power over Ethernet).
Ni kan endast använda detta alternativ
om ert nätverk stödjer PoE

02.
Koppla in bordsladdaren
enligt anvisning.

03.
Sätt i batterier enligt
anvisning.

04.
Ladda handenheten
enligt anvisning.

Laddningstatus visas uppe i det högra
hörnet i displayen på handenheten.

Kom i gång
Nätverksinställningar
Som standard ska ni inte behöva göra någon konfiguration för att komma igång då de flesta nätverk är
konfigurerade för att automatiskt tilldela IP-adresser.
Automatisk IP-Adress (DHCP)
Med standardinställningar kommer er basstation försöka att anropa en DHCP-server (ex. en
router eller modem) i ert nätverk för att hämta
nätverksinställningar så som IP-adress, nätmask,
gatewayadress och DNS-adress.

Fast IP-adress
Om basstationen av någon anledning inte kan få
kontakt med en DCHP-server behöver ni konfigurera nätverksinställningarna manuellt i basstationen.
Uppgifterna ni behöver är IP-adress, nätmask,
gatewayadress samt primär- och sekundär DNS.

För att konfigurera basstationen för Fast IP-adress:
1. Tryck på ”OK”-knappen för att gå till huvudmenyn, välj sedan ”Inställningar” > ”Systeminställningar
> ”Nätverk”
2. Mata in er PIN-kod (standard: 0000) och tryck på ”OK”
3. Välj ”Fast” från ”IP-adress typ”
4. Mata in era inställningar för IP-adress, nätmask, gatewayadress samt primär- och sekundär DNS
5. Tryck på ”Spara”-knappen för att spara inställningarna
OBS: Om ni väljer fel nätverksinställningar finns det risk för att er telefon inte kommer att fungera. Det kan även
påverka ert nätverk negativt. Kontakta er IT-administratör eller tjänsteleverantör om ni upplever några problem.

Registrera handenhet
Handenheten som medföljer i W52P-paketet är redan registrerad till basstationen. Internt handenhets-ID
och eventuellt namn visas på skärmen när telefonen är påslagen och inte används. Om handenheten skulle
behövas registreras till basen så försök ett av följande steg:
• Visas ”Söker efter basstation” på skärmen , tryck in
på basstationen tills den översta LED-lampan
blinkar. Tryck därefter på ”OK”-knappen på handenheten för att komma till menyn, välj sedan 		
”Inställningar” > ”Registrering” > ”Registrera Handenhet” för att registrera handenheten.
• Visas ”Tryck basens sökknapp, tryck sedan OK”, Tryck in
blinkar. Tryck därefter ”OK” på handenheten.

på basenheten tills den översta LED-lampan

Snabbknappar
För att slippa navigera i menyer för att komma åt
vissa funktioner kan ni använda snabbknapparna
för att komma åt dessa funktioner snabbare.

Samtalshistorik:
Linjestatus:
Ringa en annan handenhet:
Komma till telefonboken:
Minska ringsignalsvolymen:
Öka ringsignalsvolymen:

